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ApresentAção

 – – –

Nos últimos quatro anos, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) 

enfrentou o desafio de aprimorar a gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), sua principal missão institucional, de qualificar a contribuição do Ministério da 

Saúde (MS) para o enfrentamento da pobreza, por meio da gestão das condicionalidades 

de saúde do Programa Bolsa Família (PBF), além de assumir a coordenação de dois grandes 

programas voltados à promoção da saúde nos territórios: Programa Saúde na Escola (PSE) 

e Programa Academia da Saúde.

O presente documento tem como objetivo relatar e prestar contas à sociedade a respeito 

da atuação da CGAN e das práticas específicas de gestão nas quatro frentes de trabalho sob 

sua responsabilidade durante a gestão 2011-2014. Compreendendo o relatório de gestão 

como uma potencial ferramenta para o planejamento estratégico, a tomada de decisões 

e a formulação de novas políticas e planos de governo, espera-se também que este 

documento seja um instrumento para o processo de melhoria contínua do desempenho 

da CGAN, permitindo à sua equipe de trabalho, e às instâncias superiores de gestão do 

Ministério da Saúde, conhecer melhor suas fragilidades e identificar oportunidades de 

melhorias. 

Para tanto, o relatório foi organizado em 10 capítulos. No primeiro capítulo é apresen-

tado o lócus institucional da CGAN, suas competências legais e estrutura organizacional. 

No segundo e terceiro capítulos são apresentados os cenários epidemiológico e político-

institucional que condicionaram e determinaram a atuação da CGAN durante essa gestão. 

No quarto capítulo são descritas as metas relativas às frentes de trabalho da CGAN 

que foram incluídas nos diferentes Planos do Governo Federal, enquanto que o quinto 

capítulo é composto por informações acerca da dotação e execução orçamentária durante 

o período. Nos capítulos seguintes, sexto ao nono, são apresentadas todas as atividades 

desenvolvidas nas quatro frentes de trabalho da Coordenação, sendo que a frente de 

Gestão da PNAN está organizada pelas diretrizes da política. O último capítulo sintetiza 

a análise técnica e política da gestão e aponta algumas perspectivas e desafios para o 

próximo período. 

A elaboração desse relatório exigiu de cada equipe técnica da CGAN imersão na 

organização de suas frentes de trabalho de forma a sistematizar como as ações estavam 

no início da gestão, quais as metas programadas, os resultados alcançados, os principais 
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desafios enfrentados, as articulações intrassetoriais e intersetoriais desenvolvidas, além 

de apresentar uma análise geral das ações do período e necessidades e encaminhamentos 

a serem considerados na próxima gestão. 

 Ressaltamos que os resultados aqui apresentados, constituídos de processos ou 

produtos, só foram possíveis com o esforço coletivo dos trabalhadores da CGAN junto 

aos parceiros do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Ministério da Saúde e das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, aos parceiros intersetoriais do Governo 

Federal, das Instituições de Ensino e Pesquisa e de outras entidades e instituições, bem 

como junto aos representantes da população brasileira nas instâncias de controle social 

do SUS e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 

Ao disponibilizarmos este relatório, esperamos favorecer o empoderamento dos diferentes 

atores envolvidos com as agendas da PNAN, do PBF, do PSE e do Programa Academia da 

Saúde acerca dos processos e produtos desenvolvidos entre 2011 e 2014, contribuindo 

para o fortalecimento da interlocução entre eles e da institucionalização dessas agendas 

nas diferentes esferas de gestão.

Patricia Constante Jaime
Coordenadora-Geral de Alimentação e Nutrição 

2011-2014
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Um grande amigo e servidor, ou melhor, um pai, irmão e companheiro, é um pouco do que 

define o nosso Antonio Fagundes. Muito maior que seus homônimos. Alguém que sempre 

disse que a CGAN seria seu último lugar de trabalho, porque queria fechar sua carreira em 

seu auge e nunca tinha passado por lugar igual em sua longa e rica carreira. E com esse 

sentimento, mostrou todo o amor que tinha ao SUS e ao Ministério da Saúde. Trouxe para 

nós décadas de experiência sobre a administração do Ministério, mas acima de tudo uma 

habilidade sem tamanho para lidar com as pessoas de forma verdadeiramente humanizada, 

tanto no individual quanto no coletivo. 

Um amigo altamente qualificado, que amava o Santos, mas torcia junto pelo time e 

pelas conquistas pessoais e conjuntas dos amigos e parentes, comemorando e sofrendo, 

celebrando e consolando como sendo dele mesmo.

Um colega de trabalho para quem não existia tarefa impossível e, sempre disponível para 

ajudar, trazia o amor ao Ministério e suas pessoas em todos os momentos. Criava mais 

que equipes, mas praticamente famílias, em tudo no que se envolvia. E nessa leveza, fazia 

tudo parecer fácil e fluido como se fora aquela conversa, aquele encontro, aquela pequena 

atividade mais cotidiana.

Quando Drummond escreveu que “A amizade é um meio de nos isolarmos da humanidade 

cultivando algumas pessoas”, certamente é porque não conhecia o Fagundes, que sempre 

pensou a amizade como coletivo, como uma onda tranquila que passa e envolve a todos no 

caminho, sem estabelecer limites.

† HomenAgem Ao colAborAdor Antônio FAgundes



 35

 1 

estruturA orgAnizA-

cionAl e competênciAs 

dA coordenAção gerAl 

de AlimentAção e 

nutrição — cgAn



36

1.1 lócus institucional e competências 

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), publicada em 1999 e atualizada 

em 2011, tem como atual propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e 

saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e 

saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos 

relacionados à alimentação e nutrição. Além disso, tem por pressupostos os direitos à 

saúde e à alimentação, sendo orientada pelos princípios doutrinários e organizativos 

do SUS, aos quais se somam os princípios: alimentação como elemento de humanização 

das práticas de saúde; respeito à diversidade e à cultura alimentar; fortalecimento da 

autonomia dos indivíduos; determinação social e a natureza interdisciplinar e interse-

torial da alimentação e nutrição; e Segurança Alimentar e Nutricional com soberania 

(BRASIL, 2012).

Para alcance de seu propósito, a PNAN traz um conjunto de diretrizes que norteiam a 

organização e oferta dos cuidados relativos à alimentação e nutrição no SUS, que 

devem contribuir para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada 

de cuidados, sendo elas: (1) Organização da Atenção Nutricional; (2) Promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável (PAAS); (3) Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN); 

(4) Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição; (5) Participação e Controle Social; (6) 

Qualificação da Força de Trabalho; (7) Controle e Regulação dos Alimentos; (8) Pesquisa, 

Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição; (9) Cooperação e articulação para 

a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) (BRASIL, 2012).

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. No âmbito do Ministério da Saúde, compete à Coordenação-Geral de Alimentação e 

Nutrição (CGAN) coordenar a gestão da PNAN, por meio de articulações intra e intersetorial 

necessárias à implementação de suas diretrizes (BRASIL, 2012). 

O Ministério da Saúde está organizado em sete secretarias (Executiva; Atenção à Saúde; 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos; 

Gestão Estratégica e Participativa; Vigilância em Saúde; e Saúde Indígena), além do 

Gabinete do Ministro, Consultoria Jurídica, Órgãos Colegiados (Conselho Nacional de 

Saúde e Conselho de Saúde Suplementar) e Entidades Vinculadas (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA, Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Empresa Brasileira de  
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Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRAS, Hospital Nossa Senhora da Conceição,  

Hospital Fêmina e Hospital Cristo Redentor). A CGAN pertence ao Departamento de 

Atenção Básica (DAB) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), o qual é composto por sete  

coordenações (Figura 1).

Figura 1 — organograma da secretaria de atenção à saúde do Ministério da saúde, Brasil, 2013

Fonte: (BRasil, 2013a).
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Apesar de fazer parte do DAB desde 1999, somente a partir da publicação do Decreto 

nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, a coordenação passou a constar oficialmente na 

estrutura administrativa do Ministério da Saúde, com alteração de sua denominação de 

“Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição” para “Coordenação Geral de 

Alimentação e Nutrição – CGAN”. 

Neste mesmo ano, a partir da Portaria GM nº 3.965 de 14 de dezembro, que aprova os 

Regimentos Internos dos órgãos do Ministério da Saúde, foram definidas as competências 

da CGAN, destacadas no quadro 1.

quadro 1 – competências da coordenação geral de Alimentação e nutrição, brasil, 2010

 › Planejar, coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades técnicas e 

específicas sob a responsabilidade da Coordenação Geral;

 › Estimular a articulação da implementação da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN) no território nacional;

 › Desenvolver e propor mecanismos e instrumentos de apoio à gestão, controle e 

avaliação dos programas e normatizar as ações e serviços referentes à área de 

alimentação e nutrição no âmbito do SUS;

 › Promover articulação intrassetorial e intersetorial e prestar cooperação técnica 

para as ações e programas de segurança alimentar e nutricional; 

 › Promover a articulação com órgãos, entidades e agências de fomento, de 

financiamento e de pesquisa, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento 

de projetos de cooperação, estudos e pesquisas em alimentação e nutrição;

 › Planejar e propor indicadores e diretrizes nacionais para monitorar a situação 

alimentar e nutricional da população;

 › Propor ações de normatização e gerenciamento do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN), realizando análises de indicadores com abrangência 

nacional;

 › Desenvolver e propor programas e ações de prevenção e controle das deficiências 

nutricionais, desnutrição, obesidade e doenças crônicas associadas à alimentação;

 › Propor diretrizes técnicas para desenvolver e apoiar a realização de ações, 

programas e estratégias de promoção da alimentação adequada e saudável em 

todas as fases do ciclo da vida;

continua
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 › Preparar e propor conteúdos e diretrizes técnicas para a educação alimentar e 

nutricional da população, com a elaboração de guias alimentares nacionais;

 › Propor e/ou 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 de capacidades fomentando 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;

 › Propor normas e estabelecer critérios para a regulamentação dos atos inerentes à 

competência da Coordenação Geral;

 › Articular com unidades intra e interinstitucionais para viabilizar o acesso a 

informações necessárias à gestão da Coordenação Geral;

 › Planejar, produzir e definir indicadores e relatórios de gestão para monitoramento 

e avaliação das ações planejadas pela Coordenação Geral;

 › Promover a disseminação dos processos e procedimentos dos sistemas sob gestão 

da Coordenação Geral; 

 › Produzir, processar e difundir conhecimentos referentes à área de atuação da 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, do Departamento de Atenção 

Básica e da Secretaria de Atenção à Saúde.

Fonte: (BRasil, 2010).

Além das atribuições descritas no quadro, a partir de 2011, a CGAN passou a ser responsável 

pela gestão do Programa Academia da Saúde, instituído neste mesmo ano pela Portaria 

nº 719, de 7 de abril, e pela gestão do Programa Saúde na Escola (PSE), existente desde 

2007, antes de gestão direta do Gabinete do DAB. Tais programas foram incorporados 

à CGAN pela compreensão da nova gestão do DAB de que esta coordenação já possuía 

como característica e expertise a gestão de programas intersetoriais e de articulação para 

promoção da saúde. 

conclusão
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Também compete à CGAN o planejamento e a gestão orçamentária dos recursos das ações 

orçamentárias de alimentação e nutrição, com anuência e supervisão das instâncias 

hierárquicas superiores no Ministério da Saúde, sendo estas a ação orçamentária 

10.306.201.587.350.000 – Alimentação e Nutrição para a Saúde e a ação orçamentária 

10.306.2069.20QH.001 – Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde.

Cabe esclarecer que a gestão financeira dos Programas Academia da Saúde e Saúde na 

Escola é realizada pelo Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos (GTEP/DAB/SAS), 

uma vez que são financiados por outras ações orçamentárias da Atenção Básica (AB).

 
 
 
1.2 organização do processo de trabalho

 

Historicamente, em função de sua ampla agenda de trabalho e quantitativo de traba-

lhadores, a CGAN tem se organizado em equipes, responsáveis por frentes específicas, 

mas complementares. No início de 2011, a CGAN estava dividida nas seguintes equipes: 

Equi pe técnica responsável pela formulação e apoio à implementação de ações, 

estratégias e programas relacionados à promoção da saúde e prevenção e 

controle de agravos nutricionais, agenda regulatória em alimentação e nutrição 

e produção de materiais técnicos; 

Equipe de gestão  responsável pela execução federal de programas de prevenção 

e controle de agravos nutricionais, como compra de insumos, pelo acompanha-

mento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF), pelo 

Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Nutricional – Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL) e pela Rede de Alimentação e Nutrição no SUS (RedeNutri). Além 

do planejamento, gestão orçamentária e atividades administrativas; 

Equipe de monitoramento e avaliação   responsável pela avaliação e monitora-

mento das condições de alimentação e nutrição da população brasileira, por 

meio das estratégias de vigilância alimentar e nutricional, tendo com principais 

fontes o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), sistemas de 

informação em saúde, inquéritos populacionais, chamadas nutricionais e estudos 

e pesquisas;
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Equipe de informática  responsável  por aplicar conhecimentos em tecnologia 

da informação na implementação de soluções adequadas para atender às 

necessidades da CGAN, bem como apoiar o DAB na gestão das informações em 

saúde e nutrição.

 

No entanto, no início da gestão foi realizada avaliação junto aos colaboradores e veri-

ficou-se que era necessária a reestruturação das equipes, com a criação de uma equipe de 

Promoção da Saúde e outra de Programas Estratégicos em Alimentação e Nutrição.Além 

disso, a equipe de informática, diante de uma nova conjuntura no DAB, passou a compor o 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), sendo responsável pelo desenvolvimento dos 

sistemas relacionados a programas e ações de todas as coordenações do Departamento.

As principais frentes de trabalho estão relacionadas às ações estratégicas para 

implementação das diretrizes da PNAN, que incluem a vigilância alimentar e nutricional, 

a promoção da alimentação adequada e saudável, a prevenção e controle de agravos 

relacionados à alimentação e nutrição e o desenvolvimento de pesquisa, inovação e 

conhecimento em alimentação e nutrição, com vistas à organização da atenção nutricional 

no SUS; o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família no setor 

saúde; o Programa Saúde na Escola (PSE); e o Programa Academia da Saúde (Figura 2).

Figura 2 — organograma das frentes de trabalho da CGaN, Brasil, 2011

Fonte: CGaN/daB/sas/Ms, 2014.
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Nesse contexto, atualmente os trabalhadores e colaboradores da CGAN estão organizados 

em seis equipes, que dividem a responsabilidade pelas diversas agendas estratégicas da 

Coordenação, como pode ser observado no quadro 2.

 quadro 2 – principais frentes de trabalho da cgAn por equipe, brasil, 2014

apoio administrativo

 › Distribuição de publicações;

 › Monitoramento da tramitação de portarias;

 › Passagens e diárias;

 › Processos de empenho e pagamento;

 › Apoio a eventos;

 › Arquivo;

 › Convênios.

Monitoramento e avaliação

 › Agenda internacional (MERCOSUL, Codex Alimentarius, Organização Pan-

Americana da Saúde – OPAS/Organização Mundial da Saúde – OMS, etc.);

 › Grupo de trabalho de monitoramento de indicadores de SAN no Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA);

 › Comissão Técnica (CT) de Monitoramento da Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN;

 › Comissão Especial do Direito Humano à Alimentação Adequada da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR);

 › Controle e regulação de alimentos junto à ANVISA;

 › Monitoramento das ações de alimentação e nutrição pela Estratégia e-SUS 

Atenção Básica (E-SUS AB);

continua



43

 › Gestão do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN);

 › Apoio à realização de inquéritos e Pesquisas Nacionais (Perfil alimentar e 

Nutricional da população);

 › Avaliação das ações de alimentação e nutrição pelo Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB);

 › Interface com a Rede Intergerencial de Informações para Saúde (RIPSA);

 › Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica.

Planejamento e Relações institucionais

 › Articulação interna e externa relacionada à agenda de Segurança Alimentar e 

Nutricional;

 › Apoio e acompanhamento de agendas de gestão da Atenção Básica (Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família - NASF, AB Resolutiva, PMAQ, outros) 

 › Articulação com instâncias de controle social do SUS e Sistema de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN (Comissão Intersetorial de Alimentação e 

Nutrição/Conselho Nacional de Saúde e CONSEA);

 › Interlocução com a OPAS – Termos de Cooperação;

 › Gestão das ações orçamentárias de alimentação e nutrição;

 › Monitoramento de metas relacionadas à alimentação e nutrição nos planos de 

governo;

 › Gestão da RedeNutri;

 › Gestão de projetos e ações para qualificação profissional em graduação e pós-

graduação;

 › Organização da atenção às pessoas com necessidades alimentares especiais  

no SUS;

 › Análise técnica da judicialização para acesso a fórmulas e suplementos  

nutricionais no SUS;

continua

continuação
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Programa academia da saúde

 › Implantação do Programa Academia da Saúde;

 › Custeio;

 › Normativas e publicações;

 › Educação permanente e formação;

 › Monitoramento e avaliação;

 › Apoio aos estados e municípios;

 › Eventos;

 › Comunicação, publicidade e gestão da informação;

 › Articulação inter e intrasetorial.

Programa saúde na escola

 › Articulação Intrasetorial;

 › Gestão intersetorial;

 › Comunicação (Comunidade de Práticas, página web e Facebook do Programa);

 › Gestão do sistema de informação e monitoramento, (adesão no portal do gestor, 

e-SUS e Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC);

 › Gestão do incentivo financeiro;

 › Formação e educação permanente;

 › Participação no Plano Juventude Viva;

 › Participação na Ação Brasil Carinhoso – Plano Brasil Sem Miséria (PBSM);

 › Participação no Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas;

 › Participação no Plano Crack – é Possível Vencer;

 › Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó – 

NutriSUS;

continua

continuação
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 › Articulação com a Rede Latino Americana de Escolas Promotoras de Saúde  

(RELEPS);

 › Construção dos Cadernos do Programa Saúde na Escola;

 › Apoio à realização da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE); 

 › Apoio técnico aos estados e municípios.

Programas estratégicos em alimentação e Nutrição

 › Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A;

 › Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF);

 › Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó 

(NutriSUS);

 › Participação na Ação Brasil Carinhoso;

 › Participação no Plano Brasil Sem Miséria;

 › Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI);

 › Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família;

 › Prevenção e vigilância dos casos de beribéri.

Promoção da alimentação adequada e saudável

 › Cantinas escolares saudáveis;

 › Alimentos Regionais Brasileiros;

 › Campanha de incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras – Grupo de 

Trabalho Intersetorial;

 › Comissão Permanente 7 do CONSEA – Consumo, Nutrição e Educação;

 › Comitê da revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde;

 › Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil;

 › Articulação com Grupo da Terra da Secretaria de Gestão Estratégica e Participa-

tiva (SEGEP/MS);

continua

continuação
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 › Grupo gestor da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesi- 

dade – CAISAN;

 › Laboratório de Inovação no Manejo da Obesidade - OPAS;

 › Grupo gestor da Rede de atenção às pessoas com Doenças Crônicas Não Trans-

missíveis (DCNT) – linha de cuidado obesidade;

 › Guias alimentares;

 › Grupo de trabalho Manual de Planejamento Dietético no Sistema Único de Saúde; 

 › Comitê Técnico do Programa de Saúde do Trabalhador;

 › Programa Peso Saudável;

 › Interface com Saúde prisional;

 › Articulação com Programa de Aquisição de Alimentos – articulação Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS);

 › Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) no Programa Academia 

da Saúde e no Programa Saúde na Escola; Representação Grupo de trabalho da 

Confederação Nacional Dos Trabalhadores Na Agricultura (CONTAG).

Fonte: coordenação-geral de alimentação e nutrição, 2014.

Cabe destacar que as ações de alimentação e nutrição, no âmbito do Ministério da 

Saúde (MS), não são de responsabilidade única da CGAN, apesar desta constituir-se 

como referência para promover as articulações intra e intersetoriais neces-sárias para 

construção e operacionalização das estratégias e programas que concretizem as diretrizes 

e princípios da PNAN. Desta forma, a articulação intrasetorial (com outras coordenações, 

departamentos, secretarias do MS e órgãos vinculados), intersetorial e a articulação 

interfederativa são constantes no processo de trabalho desta coordenação.

Todas as equipes, de acordo com suas frentes de trabalho, mantém interlocução e prestam 

apoio às Secretarias de Saúde dos estados, Distrito Federal (DF) e municípios; realizam 

análises e produzem encaminhamentos de processos administrativos; participam da 

elaboração de materiais técnicos e informativos disponibilizados em diferentes meios; 

protagonizam e∕ou participam e apoiam agendas intra e intersetoriais; assessoram o 

gestor da CGAN em diferentes instâncias e fóruns, além de outras demandas técnicas e 

administrativas.

conclusão
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1.3 caracterização da Força de trabalho
 

No início de 2011, a CGAN contava com 40 colaboradores, além da coordenadora-

geral, sendo somente 25% servidores públicos efetivos, 3% temporários e a maioria 

dos trabalhadores, consultores técnicos, bolsistas e terceirizados (72%), o que, pela 

precariedade do vínculo, levava a maior instabilidade do quadro de pessoal e dificuldade 

de manter histórico dos processos de trabalho.

A partir de julho de 2013, 11 servidoras provenientes do concurso de Analistas Técnicos 

de Políticas Sociais passaram a incorporar o quadro técnico da CGAN, além dessas, duas 

servidoras de concurso específico para nutricionistas foram convocadas e passaram a 

integrar a CGAN. Assim, em dezembro de 2014 o corpo técnico da CGAN passou a ser 

composto por 47 trabalhadores, além da Coordenadora-Geral, sendo que 40% destes eram 

servidores públicos efetivos e os demais, consultores técnicos, bolsistas e terceirizados. 

O aumento no percentual de servidores fixos aumenta a chance de continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos e possibilita a garantia de existência de memória institucional 

da coordenação.

Para traçar o perfil dos trabalhadores da CGAN, foi realizada pesquisa entre agosto e 

setembro de 2014, por meio de questionário disponibilizado em Formulário Eletrônico 

do SUS (FormSUS). Dos 48 trabalhadores da Coordenação, 38 responderam a pesquisa.

Apesar de nem todos os trabalhadores terem respondido ao questionário, as informações 

relacionadas à formação foram completadas para os 48 trabalhadores com vistas à 

elaboração deste relatório. Assim, em relação ao grau máximo de escolaridade, à época 

do preenchimento do questionário, 4 trabalhadores possuíam ensino médio, 7, ensino 

superior, 21, especialização/residência, 13, mestrado, 2, doutorado, e, 1, pós-doutorado. 

As diversas áreas de formação podem ser verificadas na tabela 1. 

 
tabela 1 — Formação dos trabalhadores da CGaN por tipo e área (n=48), Brasil, 2014

áRea N

ensino Médio

– –

Graduação

Nutrição 25

Educação Física 5

continua
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áRea N

Administração 2

Arquivologia 1

Biologia 1

Ciências Contábeis 1

Ciências Farmacêuticas 1

Desenvolvimento de Sistemas para Web 1

Enfermagem 1

Fisioterapia 1

História 1

Letra 1

Pedagogia 1

Psicologia 1

Serviço Social 1

especialização

Gestão da Política de Alimentação e Nutrição 6

Residência em Saúde da Família 3

Nutrição Clínica 2

Saúde Coletiva 4

Aconselhamento e Psicologia 1

Administração Escolar 1

Apoio em Saúde - Atenção Básica 1

Biologia Molecular 1

Codificação e Classificação de Documentos 1

Comunicação em Saúde 1

Controle de Infecções 1

Direitos Humanos 1

Educação em Saúde 1

Educação Física 1

Gestão de Políticas Governamentais 1

Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal 1

Nutrição Humana e Saúde 1

Nutrição Hospitalar 1

Planejamento, Implementação e Gestão de EaD 1

Políticas Públicas e Gestão Governamental 1

continuação

continua



49

áRea N

Residência em Saúde Coletiva 1

Saúde Coletiva e Educação em Saúde 1

Saúde do Trabalhador 1

Saúde Indígena 1

Saúde Pública e Gestão de Serviços de Saúde 1

Sexualidade e Gênero 1

Supervisão Escolar 1

Vigilância Alimentar e Nutricional para Povos Indígenas 1

Mestrado

Saúde Pública/Coletiva 5

Ciências da Saúde 3

Nutrição Humana 3

Educação 1

Alimentação, Nutrição e Saúde 1

Educação Física 1

Nutrição 1

Psicologia 1

Políticas Públicas de Esporte e Lazer 1

Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 1

doutorado

Ciências da Saúde 1

Nutrição Humana 1

Saúde Pública 1

Pós-doutorado

Epidemiologia Nutricional 1

Avaliação de Políticas em Alimentação e Nutrição 1

Fonte: coordenação-geral de alimentação e nutrição, 2014.
 

 

Além disso, 11 trabalhadores estavam cursando pós-graduação no momento da entrevista, 

sendo os cursos nas áreas de Avaliação em Saúde, Ciências da Saúde, Gestão de Pessoas, 

Gestão Intersetorial em Promoção da Saúde na Escola, Nutrição Humana, Saúde Coletiva e 

Saúde em Movimento.

conclusão
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Esta diversidade de formação e experiência profissional pode ser considerada uma 

característica enriquecedora do processo de trabalho da CGAN durante essa gestão, pois 

possibilitou a qualificação do diálogo interno entre os trabalhadores para a construção  

das ações e o diálogo destes com os diferentes parceiros da gestão, assistência e insti-

tuições acadêmicas.

Quando questionados se consideravam sua formação suficiente para o trabalho, 11 

responderam que não, alegando a necessidade de possuir formação complementar em 

saúde pública/coletiva (4), atenção básica (1), avaliação de políticas públicas (1), bancos 

de dados e estatística (2), epidemiologia (1) e gestão pública (1). No entanto, apesar de 

somente 11 terem considerado a formação insuficiente, 32 trabalhadores sugeriram 

temas que precisam ser trabalhados em educação continuada ou permanente, como 

descrito na tabela 2 a seguir.

tabela 2 — sugestões de temas para formação dos trabalhadores da CGaN (n=38)

teMa N

educação Continuada*             

Epidemiologia e estatística 8

Comunicação 5

Pacotes estatísticos 4

Produção de textos 3

Gestão de Políticas 3

Idiomas 3

Gestão em Saúde 2

Gestão Pública 3

Monitoramento e avaliação 2

Metodologias participativas 1

Elaboração de Termos de Referência 1

Apoio Institucional 1

Compras e Licitação 1

Desenvolvimento Infantil 1

Diversidade 1

Oratória 1

Tecnologias em Saúde 1

educação Permanente*             

Cuidado em Saúde 4

Atenção nutricional no SUS 1

continua
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teMa N

Gestão em saúde 1

Intersetorialidade 1

Política 1

Fonte: coordenação-geral de alimentação e nutrição, 2014.

* Tipo de formação sugerida.

 

Os trabalhadores da CGAN também referiram possuir conhecimentos nas línguas estran-

geiras mais necessárias ao trabalho: 34 têm algum conhecimento em inglês, sendo que 20 

leem, 10 escrevem, 13 entendem e 9 falam bem ou muito bem; e 35 têm conhecimentos em 

espanhol, sendo que 14 leem e/ou entendem e 4 falam e/ou escrevem bem ou muito bem. 

Além dessas línguas, 4 trabalhadores têm conhecimentos em francês e 2, em italiano. 

Em relação à experiência anterior ao trabalho na CGAN, todos os trabalhadores referiram 

alguma experiência, mesmo quando ocorrida durante o período de graduação e pós-

graduação, principalmente nas áreas de assistência, gestão e academia, como pode ser 

observado na Figura 3. Além dessas áreas, 9 trabalhadores descreveram a experiência 

em outras áreas, como organismos internacionais, rede de educação básica, área 

administrativa e gestão em órgãos públicos e no setor privado, atuação em diferentes 

âmbitos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros.

Figura 3 — distribuição dos trabalhadores da cgan, segundo área de experiência profissional 

anterior (n=38), Brasil, 2014

Nota: Em relação à experiência em pesquisa e extensão, estão incluídos tanto trabalhadores da CGAN que 

referiram condução de pesquisas e de projetos de extensão, quanto os que referiram ter participado desses 

projetos enquanto cursavam graduação e pós-graduação. 

conclusão

Fonte: CGaN/daB/sas/Ms, 2014.
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No tocante à satisfação com o trabalho realizado, todos os trabalhadores referiram 

identificar-se com as atividades desenvolvidas, 35 estão satisfeitos trabalhando na CGAN 

e 24 disseram que o ambiente de trabalho contribui muito ou extremamente para o 

desempenho. Contudo, foram relatadas algumas dificuldades no processo de trabalho e 

realizadas algumas sugestões para melhoria, descritos no quadro 3 a seguir (n=38).

quadro 3 – principais dificuldades e sugestões de melhorias para o processo de trabalho na cgAn 

(n=38), brasil, 2014

principais desafios                                                        

 › Falta de interação e integração entre as equipes e compartilhamento do anda-

mento das agendas do trabalho;

 › Pouca discussão sobre as demais políticas e programas do Ms;

 › excesso de barulho;

 › Fluxo administrativo externo, prazos curtos e dependência de outras áreas;

 › Falta de capacitação técnica;

 › excesso de trabalho;

 › Necessidade de experiência na atenção básica;

 › Falta de oferta de cursos em epidemiologia/estatística;

 › diferenças de regras e carga horária para os trabalhadores com diferentes 

vínculos;

 › Vínculo precário.

sugestões de melhoria                                                   

 › Promoção de espaços de discussão sobre as agendas da CGAN, outras políticas 

do governo federal e conjuntura política e econômica;

continua
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 › Campanha de silêncio;

 › Conseguir sala de reunião específica para a coordenação;

 › Melhor distribuição das demandas;

 › Aumento do número de trabalhadores, especialmente servidores;

 › Ampliar a oferta de educação permanente e continuada;

 › Estabelecimento, dentro do possível, de regras e cargas horárias homogêneas 

para todos;

 › Melhorar vínculo;

 › Disponibilizar acesso aos sistemas.

Fonte: coordenação-geral de alimentação e nutrição, 2014.
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Nas últimas décadas, a população brasileira passou por grandes transformações sociais 

que culminaram na redução da pobreza e exclusão social e, consequentemente, da fome 

e desnutrição. Paralelamente, nota-se aumento importante do excesso de peso em todas 

as camadas da população, apontando para um novo cenário de problemas relacionados à 

alimentação e nutrição, marcado pela dupla carga da insegurança alimentar.

Esse novo cenário pode ser atribuído, em grande medida, à alteração no padrão alimentar 

da população brasileira, caracterizado pelo aumento na participação de produtos 

ultraprocessados na dieta em todos os estratos de renda, embora ainda persistam hábitos 

tradicionais de alimentação, como o consumo de arroz e feijão (MARTINS et al., 2013; 

SOUZA et al., 2013).

As crianças, especialmente as menores de 5 anos de idade, apresentam padrão alimentar 

não saudável para a sua faixa etária, com destaque para a introdução de alimentos 

açucarados na dieta de forma precoce, predominantemente antes dos seis meses de vida 

(SALDIVA et al., 2014). Segundo a Pesquisa Nacional de Demogra-fia e Saúde da Criança e 

da Mulher (PNDS), a introdução precoce de alimentos (antes dos 2 meses de idade) era uma 

prática em 14% das crianças, evoluindo para mais de 30% nas crianças entre 4 e 5 meses 

(BRASIL, 2009). Estudo de Bortolini et al. (2013) mostrou que nas crianças menores de 6 

meses, para as quais se recomenda o aleitamento materno exclusivo, 33,4% consumiram 

outros tipos de leite. Já para as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, as quais devem 

receber leite materno e alimentação complementar, 38,5% na faixa de 6 a 12 meses e 

65,2% na faixa de 13 a 24 não estavam em aleitamento materno.

Em relação à introdução da alimentação complementar e ao padrão alimentar de crianças 

de 6 a 59 meses, verifica-se baixo consumo diário de alimentos ricos em fibras, vitaminas 

e minerais, como verduras (12,7%), legumes (21,8%) e carnes (24,6%); por outro lado, 

observa-se elevado consumo de alimentos de alta densidade calórica e baixa qualidade 

nutricional, como refrigerantes (40,5%), alimentos fritos (39,4%), salgadinhos (39,4%) e 

doces (37,8%) (BORTOLINI; GUBERT; SANTOS, 2012). Observa-se associação entre baixa 

escolaridade materna e a introdução de alimentação não saudável em crianças menores 

de 1 ano de idade (SALDIVA et al., 2014).

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, os grupos de 

alimentos mais consumidos pelos brasileiros (acima de 10 anos de idade) relacionados 

às maiores médias de consumo de energia, como biscoitos recheados, salgadinhos 

industrializados, pizza e refrigerantes, também se associam a dietas com elevado 

consumo de gorduras saturadas, açúcar e sal, bem como de ingestão insuficiente de fibras. 
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Por outro lado, o consumo médio de frutas e hortaliças (69,1g entre homens e 92,6g entre 

as mulheres) foi inferior à metade do valor recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde (400g/dia) (IBGE, 2011).

Quando comparados aos adultos e idosos, os adolescentes destacam-se pelo pior perfil 

dietético, com menores frequências de consumo de feijão, saladas e verduras em geral, e 

maiores frequências de consumo de alimentos ultraprocessados, o que sugere o aumento 

do excesso de peso e doenças crônicas na população adulta, futuramente (IBGE, 2011). 

Esse perfil reflete na maior inadequação do consumo de nutrientes relacionados às DCNT 

por esse grupo etário: açúcar livre, gorduras saturadas, sódio (consumo excessivo) e fibras 

(consumo insuficiente).

Em relação à região de domicílio, o padrão alimentar dos brasileiros reflete melhor perfil 

nutricional entre os residentes na zona rural, os quais apresentam maiores frequências 

de consumo de alimentos básicos, com melhor qualidade da dieta, havendo predomínio 

de consumo de alimentos como arroz, feijão, batata-doce, mandioca, farinha de mandioca, 

frutas e peixes. Destaca-se o maior consumo de alimentos ultraprocessados na zona 

urbana, como biscoitos, salgados, pizzas refrigerantes e cervejas.

As regiões geográficas revelam a sua identidade alimentar, preservando suas características 

em relação ao consumo de alimentos tradicionais. Por exemplo, a farinha de mandioca, 

peixe fresco e açaí predominaram na Região Norte e o arroz, feijão, carne bovina e leite 

foram mais consumidos na Região Centro-Oeste. Observa-se que, em algumas regiões 

brasileiras, tradições culturais e alimentares ainda resistem às mudanças, porém, em 

outras, essas tradições estão sendo descaracterizadas, havendo perda da identidade 

cultural e alimentar (IBGE, 2011).

As práticas alimentares dos brasileiros refletem as mudanças também no estilo de vida. 

Ainda em referência aos dados da POF 2008-2009, 16% das calorias consumidas foram 

procedentes da alimentação fora de casa, a qual é composta principalmente por alimentos 

industrializados e ultraprocessados. No que concerne à disponibilidade média de calorias 

para consumo, o consumo energético diário médio da população superou o recomendado 

(2000 kcal), o que responde pelo aumento do excesso de peso na população.

Dados da tendência secular do excesso de peso mostram intenso crescimento dessa 

condição, principalmente em crianças e adolescentes. No período de 1989 e 2008-2009, 

a prevalência de excesso de peso passou de 10,9% para 34,8% nos meninos de 5 a 9 anos 

e de 8,6% para 32,0% nas meninas de mesma idade. Em 2008-2009, a Região Sudeste 

destaca-se pela maior prevalência de excesso de peso entre os meninos: 39,7%. Entre os 
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adolescentes, em vinte anos, o excesso de peso passou de 3,7% para 21,7% nos meninos 

e de 7,6% para 19,4% nas meninas de 10 a 19 anos (IBGE, 2010).

A mesma tendência de aumento do excesso de peso é observada em adultos. Em 1974-

1975, a prevalência dessa condição era de 18,5% entre homens e 28,7% entre mulheres 

brasileiras. Dados recentes (2008-2009) mostram que o excesso de peso alcança 50% dos 

brasileiros, sendo que 12,4% dos homens e 16,9% das mulheres adultas estão obesos 

(IBGE, 2010). A prevalência de excesso de peso entre homens se diferencia por região 

geográfica, que alcança 56,8% na Região Sul, e por estratos de renda, chegando a 61,8% 

na parcela da população masculina de maior rendimento.

Por outro lado, a desnutrição ainda é um cenário bastante preocupante no país, mesmo 

com a importante queda de sua prevalência nos últimos anos. As crianças menores de cinco 

anos, entre 1989 e 2006, apresentaram redução de 5,4% para 1,8% na prevalência de 

déficit de peso em relação à idade, enquanto a redução do déficit de estatura para a idade 

foi de 19,6% para 6,7% nesse período. Esse processo ocorreu, principalmente, devido 

ao aumento da escolaridade materna, da renda da população mais pobre, da cobertura e 

melhoria dos serviços de saúde em geral e do saneamento básico (MONTEIRO et al., 2009). 

 

Comparando os dados de 1996 e 2006, a queda na desnutrição infantil (menores de 5 

anos) foi mais expressiva na população de menor renda familiar – os 20% da população 

mais pobre apresentaram redução de 30,1% para 9,9% no déficit de altura para idade, 

enquanto que o de maior renda passou de 5,3% para 3,9% no mesmo período (BRASIL, 

2009). Entre as crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família, o déficit de estatura 

das crianças menores de 5 anos acompanhadas de forma contínua na Atenção Básica à 

Saúde reduziu 51,4%, passando de 17,5% em 2008 para 8,5% em 2012 (JAIME; AMARAL; 

MAGALHÃES JÚNIOR, 2014).

No entanto, ainda persistem as desigualdades regionais, de renda e étnico-raciais. A menor 

magnitude na redução da desnutrição naquele período ocorreu na Região Norte; além 

disso, ressalta-se que a prevalência do déficit de estatura nessa região (14,7%) ultrapassa 

o dobro do dado nacional (6,7%) em 2006. Nos indígenas, o déficit de estatura para idade 

em 2008-2009 era de 26,0%; nos quilombolas, alcançava 15,0% (BRASIL, 2007; BRASIL, 

2009; BRASIL, 2010).

O padrão alimentar da população brasileira corrobora também para altas prevalências de 

carências nutricionais específicas que acometem principalmente crianças e mulheres em 

idade fértil.
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Dados da PNDS (2006) mostram que 20,9% das crianças brasileiras menores de 5 anos 

possuem anemia e, entre a faixa etária de 6 a 23 meses, a prevalência alcança 24,1%. 

Outros estudos nacionais apontaram prevalências mais expressivas dessa doença nas 

crianças menores de 5 anos, especialmente nas matriculadas em escolas/creches (52,0%), 

em áreas de iniquidades (66,5%), em serviços de saúde (60,2%) e entre crianças indígenas, 

cuja prevalência de anemia é de 51,3% (VIEIRA; FERREIRA, 2010).

A ocorrência desse agravo na infância, diagnosticado com base no retardo do crescimento 

infantil, é um dos maiores problemas de saúde pública enfrentados por países em desen-

volvimento, estando associado ao maior risco de doenças infecciosas e de mortalidade 

precoce, comprometimento do desenvolvimento psicomotor, menor aproveitamento escolar 

e menor capacidade produtiva na idade adulta (MONTEIRO; SZARFARC; MONDINI, 2000).

As mulheres em idade fértil também constituem grupo de alta prevalência de anemia, 

chegando a 29,4% no Brasil. A Região Nordeste destaca-se pela maior prevalência desse 

agravo em mulheres (39,1%).

A deficiência de vitamina A constitui outra carência nutricional importante que ainda 

persistente. No Brasil, 17,4% das crianças menores de 5 anos e 12,3% das mulheres 

apresentam esta deficiência (BRASIL, 2009). Na análise regional, observa-se que a 

Região Sudeste apresenta maior prevalência desse agravo entre as crianças (21,6%) e as  

mulheres (14,0%).

Este complexo cenário alimentar e nutricional justifica as prioridades para organização 

da atenção nutricional no SUS definidas na PNAN: as ações de prevenção e tratamento da 

obesidade, da desnutrição, das carências nutricionais específicas e de doenças crônicas 

não transmissíveis relacionadas à alimentação e nutrição. 

Apesar da escassez de dados epidemiológicos acerca dos indivíduos que apresentam 

necessidades alimentares especiais, evidências do cotidiano da assistência e da gestão 

no SUS e manifestações nas instâncias de controle social do SUS e da Segurança Alimentar 

e Nutricional, apontam para o crescimento da necessidade de organização da atenção 

a esse grupo de indivíduos. Desta forma, a PNAN também aponta como demanda para 

a atenção nutricional no SUS, o cuidado aos indivíduos portadores de necessidades 

alimentares especiais, como as decorrentes dos erros inatos do metabolismo, alergias 

alimentares, entre outros.

Diante deste contexto, as ações da CGAN durante o período 2011 a 2014 buscaram 

contemplar todas essas prioridades.
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A conjuntura política e institucional do Governo Federal, sobretudo de organização do  

SUS no âmbito do Ministério da Saúde e da gestão federal do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), foram condicionantes e determinantes da 

atuação da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), guiando a tomada 

de decisões, definição de metas e o estabelecimento das articulações intrassetoriais, 

intersetoriais e interfederativas. 

O complexo cenário instituído ao final de 2010 e início de 2011 norteou a finalização do 

processo de revisão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) que estava 

em curso desde 2009, culminando na aprovação de sua atualização em outubro de 2011.

No âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), cabe destacar alguns 

marcos importantes que nortearam a definição das prioridades para esse período de 

gestão no Ministério da Saúde (MS) com impacto direto na nova versão da PNAN e nos 

encaminhamentos tomados pela CGAN:

 › Portaria nº 4.279, de 30/12/2010, que estabelece diretrizes para a organização 

da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS; 

 › Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011,  que regulamenta a Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, estabelecendo conceitos orientadores tais como: região de 

saúde e redes de atenção à saúde;

 › Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 , que aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para 

a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

 

A implantação de Redes de Atenção à Saúde (RAS) foi a grande diretriz de atuação da 

Secretaria de Atenção à Saúde, iniciada em 2011 e incluída no Plano Plurianual (PPA), 

Plano Nacional de Saúde (PNS¹) e Planejamento Estratégico (PE¹) do MS para os anos de 

2012 a 2015. As RAS são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de dife-

rentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. A implementação das 

RAS aponta para uma maior eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da 

gestão do sistema de saúde no espaço regional, e contribui para o avanço do processo de 

efetivação do SUS (BRASIL, 2010b). 
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A organização da implementação de RAS temáticas foram priorizadas a partir da 

necessidade de enfrentamentos de vulnerabilidades, agravos ou doenças que acometam 

as pessoas ou as populações. Sendo que todas as redes são transversalizadas pelos temas: 

qualificação e educação; informação; regulação; e promoção e vigilância à saúde. Após 

pactuação tripartite, em 2011, foram destacadas as seguintes redes temáticas:

 › Rede Cegonha  – visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e 

à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o 

direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis;

 › Rede de urgência e emergência (Rue) –  tem a finalidade de articular e integrar 

todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso 

humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos 

serviços de saúde, de forma ágil e oportuna, busc ando sempre o acolhimento 

com classificação de risco e resolutividade;

 › Rede de atenção Psicossocial – sua finalidade é a criação, ampliação e articulação 

de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 

âmbito do SUS;

 › rede de cuidado à pessoa com deficiência –  visando ampliar o acesso e qualificar 

atendimento às pessoas com deficiência no SUS, com foco na organização de rede 

e na atenção integral à saúde, que contemple as áreas de deficiência auditiva, 

física, visual, intelectual e ostomias;

 › Rede de atenção à saúde das Pessoas com doenças Crônicas – que objetiva  

garantir o cuidado integral às pessoas com doenças crônicas e fomentar a mudança  

do modelo assistencial, com enfoque em quatro temas por serem epidemiologi-

camente mais relevantes, são eles: câncer, as doenças renocardiovasculares 

(Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes mellitus e Insuficiência Renal Crônica), 

a obesidade e as doenças respiratórias.  

 

De acordo com Magalhães Júnior (2014, p. 19):

as RAS podem ser organizadas a partir de vários temas da atenção, que têm 
singularidades no seu modo de organizar o cuidado nos diferentes patamares 
tecnológicos. Por razões diversas, pode ser mais fácil e indutora a implantação 
de determinados temas em diferentes regiões, o que facilita, ao longo do tempo, 
a expansão para o conjunto integral da assistência. 
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O autor aponta ainda que as RAS temáticas devem ter sempre a região como base  

territorial e a Atenção Básica como o seu centro de comunicação mais vigoroso. 

Nesse contexto, o fortalecimento da Atenção Básica foi incluído na agenda do MS para 

atender o seu papel de ordenadora das redes e coordenadora do cuidado apontado no 

arcabouço teórico sobre as RAS. Sob essa perspectiva, foi realizada a revisão da PNAB e 

desenvolvidos programas e estratégias com o objetivo de melhorar o acesso e a qualidade 

da Atenção Básica em todo o país, ajustando-se às diversidades territorial e cultural do 

país e, ao mesmo tempo, assumindo o objetivo da promoção da equidade. 

Para tanto, vale lembrar que o orçamento federal da Atenção Básica, apesar do contexto 

geral de subfinanciamento do SUS, foi ampliado e cresceu proporcionalmente mais do 

que o de outras áreas, chegando a quase 20% do orçamento do MS. Nesse escopo foram 

incorporados critérios de equidade no Piso de Atenção Básica (PAB) Fixo e agregados 

componentes ao PAB Variável, como, por exemplo, o critério de qualidade. 

Também no intuito de melhorar o acesso e a qualidade da AB, cabe destacar as seguintes 

iniciativas:

 › Criação de novos formatos de equipes de aB, como, por exemplo, as equipes 

especiais para a população ribeirinha e os consultórios na rua – propostas para 

ampliar o acesso e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por 

meio das equipes e serviços da atenção básica, às populações mais vulneráveis;

 › universalização dos Núcleos de apoio à saúde da Família (NasF) – possibilitando 

aos municípios de diferentes portes populacionais e quantitativos de Equipes de 

Saúde da Família receberem incentivo financeiro e apoio técnico para implantação 

das equipes de NASF visando a melhoria da resolutividade da AB;

 › Programa Nacional de Melhoria do acesso e da qualidade (PMaq) – que por 

meio da construção de um padrão de qualidade comparável nos níveis nacional, 

regionais e locais, busca aumentar a capacidade das gestões municipais, 

estaduais e federal, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido de oferecer 

serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população e favorecer maior 

transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à AB em 

todo o Brasil; 

 › programa de requalificação das unidades Básicas de saúde (uBs) – que criou 

incentivo financeiro para a reforma, ampliação e construção de UBS, provendo 



64

condições adequadas para o trabalho em saúde e promovendo melhoria do acesso  

e da qualidade da atenção básica. Envolve também ações que visam à informa- 

tização dos serviços e a qualificação da atenção à saúde desenvolvida pelos 

profissionais da equipe;

 › estratégia e-sus atenção Básica – estratégia para reestruturação das informações 

da AB em nível nacional que está alinhada com a proposta mais geral de 

reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) do SUS, entendendo 

que a qualificação da gestão da informação é fundamental para a qualidade do 

atendimento à população;

 › programa de Valorização dos profissionais da aB (proVaB) – tem como 

objetivo estimular e valorizar o profis- sional de saúde que atua em equipes 

multiprofissionais no âmbito da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da 

Família e levá-los para localidades com maior carência para este serviço; 

 › telessaúde Brasil Redes na atenção Básica – que objetiva a melhoria da qualidade 

do atendimento, a ampliação do escopo de ações ofertadas pelas equipes e o 

aumento de sua capacidade clínica, promovendo sua articulação com os demais 

serviços da RAS e a educação permanente dos profissionais; 

 › Programa Mais Médicos – composto por uma série de medidas estruturantes que 

visam aprimorar a formação médica, diminuir a carência de profissionais médicos 

no país e garantir seu provimento em regiões mais carentes. 

 

A articulação junto às áreas coordenadoras de alguns desses programas e estratégias 

fez-se necessária e presente no cotidiano da CGAN ao longo da gestão com vistas a 

potencializar a implementação de suas agendas prioritárias. 

A elaboração do Planejamento Estratégico do MS ocorreu simultaneamente à discussão 

e elaboração do Plano Nacional de Saúde - e do Plano Plurianual para o período 2012-

2015, buscando conferir maior coerência e diálogo entre os diversos instrumentos de 

planejamento. 

O Plano Nacional de Saúde (PNS¹) é o instrumento básico orientador das ações e serviços  

de saúde prestados, assim como da gestão do SUS, apresentando as intenções e os 

resultados a serem buscados em seu período de vigência. Enquanto que o Plano Pluri-

anual (PPA) é o instrumento de planejamento que estabelece, de forma regionalizada, 
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as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de  

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração  

continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA 

declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos 

fundamentais da República. Além disso, organiza a ação de governo na busca de um 

melhor desempenho da Administração Pública.

A gestão do Ministério da Saúde é orientada por uma agenda estratégica com duração  

de 2011 a 2015 e que conta com um ciclo anual de planejamento realizado no início 

de cada ano com a participação de dirigentes, gestores e equipes técnicas. Durante a 

etapa de elaboração do planejamento são definidas as estratégias necessárias para 

a realização dos objetivos elencados, os resultados a serem alcançados e os planos 

operacionais para a consecução dos resultados (produtos e ações), conforme descrito:

Figura 4 — Conceitos adotados para o planejamento estratégico do Ministério da saúde. Brasil, 

2011

 Fonte: adaptado de (BRasil, 2013).
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Durante o primeiro ciclo de planejamento estratégico do Ministério da Saúde em 2011 

foram realizadas oficinas no âmbito de cada secretaria do Ministério, que tinham como 

finalidade a formulação dos 16 objetivos estratégicos para a gestão, assim como as 

estratégias e produtos que operacionalizam a consecução desses objetivos, que são 

coerentes com as diretrizes do PNS¹. Assim, foram elencados 736 Resultados, dentre 

os quais 112 foram eleitos como prioritários e, portanto, de acompanhamento mais 

sistemático (BRASIL, 2011a).

Os 16 Objetivos Estratégicos (OE) formulados são:

01. Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a 

política de atenção básica e a atenção especializada;

02. Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de 

promoção e vigilância em saúde;

03. Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede 

Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de maior vulnerabilidade;

04. Aprimorar a rede de urgência e emergência com expansão e adequação de 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), pronto socorros e centrais de regulação, articulando-a com as 

outras redes de atenção;

05. Fortalecer a rede de saúde mental com ênfase no enfrentamento da dependência 

de crack e outras drogas;

06. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas, estimulando o envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as 

ações de promoção e prevenção;

07. Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, 

baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas 

tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às especificidades 

culturais;

08. Contribuir para a adequada formação, alocação, valorização, qualificação e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais e trabalhadores de 

saúde;
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09. Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com 

centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, 

participação social e financiamento estável;

10. Qualificar instrumentos de execução direta, gerando ganhos de produtividade 

e eficiência para o SUS;

11. Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS;

12. Fortalecer o complexo industrial e de ciência, tecnologia e inovação em saúde 

como vetor estruturante da agenda nacional de desenvolvimento econômico, 

social e sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde e da 

assistência farmacêutica no âmbito do SUS;

13. Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar, articulando a 

relação público–privado, gerando maior racionalidade e qualidade no setor 

saúde;

14. Promover internacionalmente os interesses brasileiros no campo da saúde, em 

conformidade com as diretrizes da Política Externa Brasileira;

15. Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental, de forma 

sustentável, para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais;

16. Contribuir para erradicar a extrema pobreza no país.

A CGAN participou das oficinas de elaboração do PE do MS, onde buscou alinhar e dar 

visibilidade às suas frentes de trabalho no escopo dos objetivos estratégicos. Desta 

forma, conseguiu inserir estratégias, resultados, produtos e ações nos objetivos 3, 6 e 16, 

que estão descritos no próximo capítulo deste relatório. O MS realizou ciclos anuais de 

planejamento, em que os resultados, produtos e ações foram revistos e aprimorados. 

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) no Brasil – 2011 a 2022, lançado em 2011, somando-se à 

mobilização global no enfrentamento das DCNT, também se constituiu como referência 

norteadora de ações da CGAN durante essa gestão.

Esse Plano objetiva promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas 

efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o cuidado 

das DCNT e seus fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados às doenças 

crônicas. Para tanto, aborda os quatro principais grupos de doenças (circulatórias, 
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câncer, respiratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco em comum modificáveis 

(tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e obesidade) e define 

diretrizes e ações em: a) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) promoção 

da saúde; c) cuidado integral (BRASIL, 2011b). 

Para sua construção, o MS contou com a colaboração de instituições de ensino e pesquisa, 

diversos ministérios do governo brasileiro, membros de Organizações não Governa-

mentais (ONGs) da área da saúde, entidades médicas, associações de portadores de 

doenças crônicas, entre outros, buscando colher sugestões dos diferentes segmentos da 

sociedade para construir intervenções que possibilitem o enfrentamento das DCNT no 

país. O Plano também foi apresentado nas instâncias de gestão do SUS, visando à sua 

consolidação como um compromisso de todos os entes federados. 

No âmbito do Governo Federal, a construção do I Plano Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (PLANSAN) constituiu-se como um novo marco para a gestão da Política de 

SAN e do Sistema de SAN (SISAN). Elaborado pela Câmara Interministerial de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CAISAN), incluindo um processo de consulta ao Conselho Nacional 

de SAN (CONSEA) e aprovado pelo Pleno Ministerial da CAISAN, à época, composto por 19 

Ministérios, o PLANSAN 2012-2015 integra dezenas de ações do conjunto destes órgãos e 

explicita suas responsabilidades para consolidação de programas e ações relacionadas às 

diretrizes da Política Nacional de SAN, que são (CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL , 2011): 

i. Promoção do acesso universal a alimentação adequada e saudável, com prioridade 
para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

ii. Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descen-
tralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e  
distribuição de alimentos; 

iii. Instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 
pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito 
humano a alimentação adequada; 

iV. Promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e 
nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicio-
nais de que Trata o Decreto no 6.040/2007, povos indígenas e assentados da 
reforma agrária; 

V. Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da 
atenção a saúde, de modo articulado as demais ações de segurança alimentar e 
nutricional;

Vi. Promoção do acesso universal a água de qualidade e em quantidade suficiente, 
com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a 
produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura; 
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Vii. Apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar 
e nutricional e do direito humano a alimentação adequada em âmbito interna-
cional e a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da  
Lei no 11.346, de 2006; e

Viii. Monitoramento da realização do direito humano a alimentação adequada.

Foram incluídas no I PLANSAN metas e iniciativas desenvolvidas por diferentes áreas 

do Ministério da Saúde e unidades vinculadas, sendo elas: CGAN, Coordenação Geral 

de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde (CGSCAM∕DAPES∕SAS), Secretaria Especial 

de Saúde Indígena (SESAI), Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ainda no âmbito do Governo Federal, o Plano Brasil sem Miséria (PBSM) foi instituído em 

junho de 2011 com o objetivo ambicioso de superar a extrema pobreza no país até o final 

de 2014, a partir de três eixos de ação: a garantia de renda, para alívio imediato da situação 

de extrema pobreza; o acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de educação, 

saúde e cidadania das famílias; e a inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as 

oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres.

O PBSM definiu ações de responsabilidade do Ministério da Saúde no seu segundo eixo, 

visando à garantia do acesso aos serviços de saúde para a população mais vulnerável, 

o que levou a inclusão de uma “Diretriz Transversal” no Plano Nacional de Saúde e um 

Objetivo Estratégico (OE 16) específico no Planejamento Estratégico do MS para o período 

2012-2015: contribuir para erradicar a extrema pobreza no país. 

Nesse sentido, para a organização e a ampliação do acesso e da qualificação das ações 

de saúde, a partir da ótica da superação de iniquidades, foram empreendidos esforços de 

diferentes secretarias e áreas técnicas do Ministério da Saúde para o aperfeiçoamento de 

processos e programas de saúde e para a construção de novas iniciativas que podem ser 

agrupadas em quatro blocos: 1. Ampliação do acesso e qualidade da atenção básica; 2. 

Acesso a medicamentos; 3. Controle de doenças relacionadas e perpetuadoras da pobreza; 

e 4. Ação Brasil Carinhoso (JAIME; AMARAL; MAGALHÃES JÚNIOR, 2014).

Quando o Brasil Sem Miséria (BSM) foi lançado, a miséria no país tinha sua maior incidência 

entre crianças e adolescentes de até 15 anos. Para atender à parcela mais vulnerável 

desse grupo, as crianças de zero a seis anos — fase crucial do desenvolvimento físico e  

intelectual —, em 2012 foi lançada a Ação Brasil Carinhoso como parte do BSM. Ela foi 

concebida numa perspectiva de atenção integral que envolve aspectos do desenvol-

vimento infantil ligados à renda, educação e saúde. No que diz respeito à saúde, foram 
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incluídas as ações de suplementação de vitamina A e Ferro, a distribuição gratuita de 

medicação contra asma e a expansão do Programa Saúde na Escola para creches e 

pré-escolas.

Cabe ainda citar, nesse contexto político-institucional, as alterações referentes à 

cooperação técnica junto à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Até 2010 a 

cooperação entre CGAN e OPAS foi operacionalizada somente pelo Termo de Cooperação 

(TC) nº 49 – Saúde da Família, Alimentação e Nutrição (5º Termo de Ajuste), que tem 

o propósito de aprimorar e integrar as ações de alimentação e nutrição às ações de 

diagnóstico, promoção, prevenção e assistência à saúde nas redes de saúde com o 

fortalecimento das esferas do SUS. O TC nº 49, cuja vigência vai até 2016, é gerenciado 

diretamente pelo Departamento de Atenção Básica à Saúde (DAB). A partir de 2011, por 

definição da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), priorizou-se a operacionalização da 

cooperação técnica por meio do TC nº 43 – Desenvolvimento e Organização dos Sistemas 

e Serviços de Saúde (7º Termo de Ajuste). Este TC, com vigência até 2015, é gerenciado 

pelo Núcleo de Cooperação Técnica da SAS (NCT/SAS). 

Diante do exposto, ressaltamos que os diferentes Planos de Governo foram vistos como 

janelas de oportunidade para inclusão de metas relacionadas às diferentes frentes de 

trabalho coordenadas pela CGAN e que o escopo desses planos definiu várias ações 

desenvolvidas ao longo da gestão. No entanto, cabe lembrar que muitas outras ações, 

que não foram priorizadas em nenhum desses instrumentos de planejamento citados, 

foram desenvolvidas pela CGAN, uma vez que foram consideradas primordiais para a 

implementação da PNAN.
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4.1 plano plurianual 2012-20151

PRoGRaMa 2069 

Segurança Alimentar e Nutricional 

OBJETIVO 0930 Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da insegurança 

alimentar e nutricional com a promoção da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), por meio do controle e regulação de alimentos e da estruturação da atenção 

nutricional na rede de atenção à saúde.

 › Aumentar para 35% a cobertura populacional do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN).

 › Pactuação da redução do teor de sódio e açúcar em 100% das categorias prioritárias de 

alimentos processados.

 › 100% das Unidades Básicas de Saúde (UBS) equipadas com balanças e antropômetros.

 › Aprovação da atualização da PNAN do SUS.

 › Elaboração do Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade.

 › Implantação de uma nova estratégia para o controle e prevenção da anemia ferropriva.

PRoGRaMa 2015

Aperfeiçoamento do SUS

OBJETIVO 0713 Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de 

atenção básica e atenção especializada.

 › Promover a adesão de 78% dos municípios brasileiros ao Programa Saúde na Escola até 

2015.

 › Programa Saúde na Escola (PSE) ampliado para creches e pré-escolas de 100% dos 

municípios que aderirem ao programa.

OBJETIVO 0714 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde.

 › Implantar as academias de saúde, chegando a 4800 academias em 2015 (sendo que 

800 em municípios com população menor que 50 mil habitantes).
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OBJETIVO 0715 Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar 

a Rede Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de maior vulnerabilidade.

 › Expandir a distribuição de doses de vitamina A para crianças entre 6 meses e 5 anos nas 

UBS e em campanhas de vacinação em 3.034 municípios; 

 › Aumentar a oferta de sulfato ferroso na Rede de Atenção Básica de Saúde; tendo 60% 

das Equipes de Atenção Básica referindo disponibilidade de sulfato ferroso na UBS para 

prevenção de anemia em crianças menores de 2 anos.

 
 
4.2 plano nacional de saúde 2012-20152

dirEtriz 1 : Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento 

da política de atenção básica e da atenção especializada.

 › Promover a adesão de 5.556 municípios ao Programa “Saúde na Escola”.

dirEtriz 3 :  Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação 

da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

 › Capacitação de profissionais da atenção primária;

 › Promoção do aleitamento materno até os dois anos de idade (exclusivo até os seis 

meses e introdução de alimentos complementares saudáveis em tempo oportuno) e 

fortalecimento da rede “Amamenta Brasil” e da estratégia nacional de alimentação 

complementar saudável;

 › Garantia do acesso aos suplementos de micronutrientes para prevenção das doenças 

por carência nutricional específica, como a anemia e a hipovitaminose A.

dirEtriz 7: redução dos riscos e agravos à saúde da população, por  meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde.

 › Implantar as academias de saúde, chegando a quatro mil unidades em 2015. 

 › Aumentar em 25% a cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).
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 › Reduzir a desnutrição energético-proteica (déficit ponderal) entre crianças menores de 

cinco anos de idade em 10%, passando de 4,4% em 2011 para 4,0% em 2015. 

 › Reduzir a desnutrição crônica (déficit de estatura) entre crianças menores de cinco anos 

de idade em 15%, passando de 13,5% em 2011 para 11,5% em 2015. 

 › Reduzir em 25% o consumo de sal na população brasileira, passando de 12g/pessoa/

dia, em 2008/2009, para 9g/pessoa/dia até 2015. 

 
 
4.3 planejamento estratégico do ministério da saúde 2012-20153

oBJetiVo estRatÉGiCo 03

Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha, 

com especial atenção às áreas e populações de maior vulnerabilidade.

—

estratégia 5: Expansão e qualificação das ações de promoção, proteção e apoio ao alei-

tamento materno e alimentação complementar saudável e oportuna.

Resultado 1 

800 tutores formados em todos os estados do país para implementação da 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB).

—

Produto 1: Proposta metodológica inte-grada para formação de profissionais de 

atenção básica elaborada.

Produto 2: Oficina piloto de validação da metodologia realizada.

Produto 3: Três Oficinas para formação de facilitadores realizada.

Produto 4: Quinze oficinas de formação de tutores para promoção do aleitamento 

materno e alimentação complementar realizadas.

Resultado 2  

5.625 profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) qualificados para 

promoção do aleitamento materno e alimentação complementar.

—



76

Produto 1: 75 oficinas de trabalho sobre aleitamento e alimentação complementar 

realizadas nas Unidades Básicas de Saúde.

—

estratégia 6: Ampliação e qualificação das ações de prevenção e controle das deficiências 

nutricionais das crianças.

Resultado 1 

30% das Equipes de Atenção Básica em 2013 e 60% em 2014 referindo 

disponibilidade de sulfato ferroso na UBS para prevenção de anemia em crianças 

menores de 2 anos.

—

Produto 1: Insumos distribuídos.

Produto 2: Descentralização da compra dos insumos do Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro pactuada.

Produto 3: Conduta do Programa Nacional de Suplementação de Ferro atualizada.

Resultado 2 

3.034 municípios realizando suplementação de megadoses de Vitamina A para 

crianças de 6 a 59 meses de idade até 2014.

—

Produto 1: Megadoses de vitamina A na dosagem de 100.000UI e 200.000UI 

distribuídas.

Produto 2: Sistema de gerenciamento do Programa Nacional de Suplementação 

de Vitamina A atualizado.

Produto 3: Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação 

de Vitamina A publicado e divulgado.

Resultado 3 

Nova estratégia de prevenção e controle da anemia ferropriva – NutriSUS 

(fortificação com sachês de múltiplos micronutrientes) implantada.

—

Produto 1: Fortificação com sachês de múltiplos micronutrientes implantada em 

creches participantes do PSE em 2014.
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oBjEtiVo Estratégico 06

Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, 

estimulando o envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as ações de promoção e 

prevenção.

—

estratégia 1: Fortalecimento da vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) e dos seus fatores de risco e proteção nos componentes: inquéritos, Sistema de 

Informação (SI), avaliação e monitoramento.

Resultado 1 

Fatores de risco e proteção das DCNT identificados e monitorados para subsídio 

às políticas do MS.

—

Produto 1: Implementação dos módulos de avaliação antropométrica e de 

consumo alimentar de inquéritos populacionais apoiada.

Resultado 2 

Fatores de risco e morbidade das Doenças Crônicas monitoradas e analisadas nos 

sistemas de informação.

—

Produto 2: Cobertura populacional de 20% em 2013 e 30% em 2014 do SISVAN.

Produto 3: Disponibilizar instrumentos para capacitação dos profissionais da 

atenção básica para a vigilância alimentar e nutricional.

—

estratégia 2: Estruturação da rede de atenção à saúde para doenças crônicas, iniciando 

pela renocardiovascular, câncer, obesidade, doenças respiratórias.

Resultado 2 

Linhas de cuidado referentes aos eixos prioritários (renocardiovascular, obesi-

dade e doenças respiratórias) publicadas.

—

Produto 4: Linha de cuidado da obesidade.
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—

estratégia 4: Fortalecimento do Programa Saúde na Escola (PSE).

Resultado 1 

Ações do Programa Saúde na Escola implantadas e monitorado em 100 % dos 

municípios aderidos em 2013.

—

Produto 1: Módulo de monitoramento das ações dos Termos de Compromisso no 

Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) desenvolvido 

e lançado.

Produto 2: Semana Saúde na Escola 2013 realizada.

Produto 3: Programa Saúde na Escola ampliado para creches ou pré-escolas em 

100% dos municípios que aderiram ao Programa em 2014.

Resultado 2 

Plano de expansão do PSE em 2013 desenvolvido

—

Produto 1: Termo de Compromisso do PSE para 2013 pactuado na Comissão 

Intersetorial de Educação e Saúde na Escola (CIESE) e nas instâncias Tripartite de 

Saúde e Educação

Produto 2: Material pedagógico e clínico do PSE revisado e publicado no site

Produto 3: Diretrizes e linhas de ação do PSE 2013 para Ensino Fundamental e 

Médio definidas e pactuadas intersetorialmente

Produto 4: Diretrizes e linha de ação do PSE para educação infantil definidas e 

pactuadas intersetorialmente.

Produto 5: Termo de compromisso do PSE para 2013 elaborado e pactuado com 

novo modelo de incentivo e inclusão das ações para Educação Infantil.

Resultado 3 

Acesso ampliado às ações de prevenção e controle de carências nutricionais para 

as crianças atendidas pela Ação Brasil Carinhoso.

—

Produto 1: Sachês de micronutrientes (polivitamínico e mineral) adquiridos para 

suplementar crianças de 06 meses até 03 anos de idade institucionalizadas em 

creches que farão parte do PSE para prevenção de anemia.
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Produto 2: Diretrizes do programa de suplementação com vitaminas e minerais 

para crianças institucionalizadas em creches do PSE construídas.

Resultado 4 

Incluir no PSE, assim como em seu material formativo a temática étnico-racial, 

com enfoque no enfrentamento do racismo e na redução da vulnerabilidade da 

juventude negra e prevenção de homicídios.

—

estratégia 5: Estruturar e fortalecer o Programa Academia da Saúde.

Resultado 1 

4.800 polos do Programa Academia da Saúde habilitados até 2015.

—

Produto 4: Inclusão do Programa academia da Saúde no Sistema de Monitoramento 

de Obras (SISMOB).

Produto 7: Número de polos do programa Academia da Saúde com obras iniciadas.

Produto 8: Número de polos do programa Academia da Saúde com obras concluídas.

Produto 9: Número de polos do Programa Academia da Saúde recebendo recurso 

de custeio em município com NASF.

Produto 10: Número de polos do Programa Academia da Saúde recebendo recurso 

de custeio em município sem NASF implantado.

Produto 11: Pagamento dos polos do programa Academia da Saúde construídos 

ou em construção.

Produto 12: Municípios sem NASF implantado que recebem recurso de custeio 

do Programa Academia da Saúde pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 

conforme a Portaria nº 183/2014.

Produto 13: Número de polos do Programa Academia da Saúde habilitados.

Resultado 2

Qualificação das ações do Programa Academia da Saúde por meio de educação 

permanente e de estratégias e instrumento de apoio à gestão.

—
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Produto 1: Manuais para implementação do Programa Academia da Saúde 

elaborado e disponibilizado.

Produto 3: Ações para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) implementarem 

educação permanente e desenvolverem apoio técnico aos municípios 

contemplados com o Programa Academia da Saúde planejadas.

Produto 4: Programa Academia da Saúde implantado e apoiado nos 27 estados.

Produto 6: Manuais do Programa Academia da Saúde elaborados e disponibilizados.

Resultado 3

Programa Academia da Saúde em funcionamento monitorado e avaliado.

—

Produto 3: Indicadores do Programa Academia da Saúde na Atenção Básica desen-

volvidos.

Resultado 6 

Implementação da temática étnico racial no programa academia da saúde 

existentes nos municípios do Plano Juventude Viva apoiados.

—

estratégia 6: Promoção da alimentação saudável.

Resultado 1 

Acordos firmados com o setor produtivo de alimentos para a melhoria do perfil 

nutricional dos alimentos processados.

—

Produto 1: Pactuação sobre a redução dos teores de sódio em alimentos 

processados concluída em 2013.

Produto 2: Processo de discussão sobre a redução dos teores de açúcar nos 

alimentos processados iniciado em 2013.

Produto 3: Processo de discussão sobre a redução dos teores de gorduras nos 

alimentos processados iniciado em 2014.

Resultado 2 

Retomada da discussão para regulação da publicidade de alimentos.
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Resultado 3 

Ações para promoção da alimentação saudável nos ambientes coletivos 

desenvolvidas e qualificadas.

—

Produto 1: Programa de controle do peso e promoção da alimentação saudável 

para ambientes de trabalho elaborado.

Produto 2: Termo de parceria entre Ministério da Saúde e Federação Nacional 

das Escolas Particulares para ações de promoção da alimentação saudável nas 

escolas particulares, com foco nas cantinas escolares, firmado.

Produto 3: Componente de promoção da alimentação saudável do PSE qualificado.

Resultado 4

Qualificação da força de trabalho para promoção da alimentação saudável 

fortalecida.

—

Produto 1: Elaborar proposta de metodologia de planejamento das ações 

locais de promoção da alimentação saudável com base no Guia Alimentar para 

População Brasileira.

oBjEtiVo Estratégico  16 

Contribuir para erradicar a extrema pobreza no país.

—

estratégia 2: Ampliação do acesso e melhoria da qualidade da Atenção Básica.

Resultado 2

50% da estimativa de gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) 

identificadas pela Atenção Básica à Saúde em 2014 para concessão do Benefício 

Variável de Gestante (BVG).

—

Produto 1: Mobilização da Atenção Básica para captação precoce das gestantes 

pelas equipes de saúde.

Produto 2: Profissionais da Atenção Básica capacitados sobre o Benefício Variável 

à Gestante.
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Resultado 5

Acesso ampliado por meio do acompanhamento das condicionalidades de saúde 

às ações básicas (pré-natal, imunizações e acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento) para 73% das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

—

Produto 1: 73% das famílias beneficiárias do Bolsa Família com condicionalidades 

de Saúde do PBF acompanhadas.

Produto 3: Mobilização da Atenção Básica para acompanhamento das famílias 

beneficiárias do PBF.

Produto 4: Gestão e monitoramento do acompanhamento das famílias beneficiárias 

do PBF.

Resultado 7

Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI) 

implementada.

—

Produto 1: 212 Municípios que aderiram à ANDI apoiados.

Produto 2: Metas pactuadas em 2013 pelos municípios, monitoradas em 2014.

Produto 3: Redução de 25% em 2013 e de 50% em 2014 dos casos de desnutrição 

infantil (déficit peso/idade em crianças menores de 5 anos) nos municípios 

participantes da ANDI.

—

estratégia 5: Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN).

Resultado d05/o01

Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da insegurança alimen-

tar e nutricional.

—

Produto 11: Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil implementada.

Produto 12: 50% dos casos novos de beribéri nos Estados de Roraima, Tocantins 

e Maranhão reduzidos em relação ao ano de 2012.

Produto 15: Acordos firmados com o setor produtivo de alimentos para a melhoria 

do perfil nutricional dos alimentos processados.
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Produto 16: Ações de prevenção e controle da obesidade no SUS qualificadas. 

Resultado d05/o03 

Estruturar a atenção nutricional na rede de atenção à saúde.

—

Produto 5: Mecanismo de incentivo financeiro para implementação de ações de 

alimentação e nutrição nos estados e municípios aprimorado.

Produto 6: Cursos para qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição 

desenvolvidos.

Resultado d05/o04

Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional.

—

Produto 1: Aumentar em 35% a cobertura populacional do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN).

Produto 4: Cobertura populacional de 20% em 2013 e 30% em 2014 do SISVAN.

Produto 5: Instrumentos de apoio à qualificação da Vigilância Alimentar e 

Nutricional na atenção básica à saúde disponibilizados para profissionais e 

gestores.

Produto 6: 80% das UBS em 2013 e 90% em 2014 equipadas com balanças e 

antropômetros.

 
 
4.4 plano de Ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 
transmissíveis (dcnt) no brasil 2011-20224

Eixo 1 

Vigilância, Informação, Avaliação e Monitoramento

—

estratégia 1: Realizar pesquisas/inquéritos populacionais sobre incidência, prevalência, 

morbimortalidade e fatores de risco e proteção para DCNT.
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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

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. 

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.

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

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.

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
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ação 3 – Divulgar e monitorar os acordos e parcerias com o setor privado e a 

sociedade civil para alcançar as metas nacionais propostas de redução de sal, 

gordura trans, açúcar e outros.

ação 4 – Estabelecer acordos com o setor produtivo para implantação de progra-

mas de atividade física como Academia da Saúde e outros.

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)

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.

ação 2 – Financiar a manutenção do Programa Academia da Saúde.

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.

ação 4 – Capacitar e aprimorar recursos humanos e logísticos para o Programa 

Academia da Saúde.

ação 5 – Realizar campanha de comunicação e educação para a promoção de 

saúde via práticas corporais/atividade física.

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.

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
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ação 1 – Implementar os guias alimentares para fomentar, em todos os ciclos da 

vida, escolhas saudáveis relacionadas à alimentação.

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.

ação 4 – Articular ações de capacitação e de educação permanente dos profis-

sionais de saúde, em especial na Atenção Básica em Saúde, com foco na promoção 

da alimentação saudável.

ação 6 – Promover ações de educação alimentar e nutricional e de ambiente 

alimentar saudável nas escolas, no contexto do Programa Saúde na Escola.

ação 7 – Elaborar e implementar programas de educação alimentar e de nutrição, 

articulando diferentes setores da sociedade.

ação 8 – Fortalecer a promoção da alimentação saudável na infância, por meio 

da expansão das redes de promoção da alimentação saudável voltadas às 

crianças menores de dois anos (Rede Amamenta Brasil e Estratégia Nacional de 

Alimentação Complementar Saudável).

ação 11 – Estimular o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e 

verduras e outros.

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.

ação 4 – Fortalecer a regulamentação da publicidade de alimentos destinados ao 

público infantil.

ação 5 – Fortalecer a regulamentação da publicidade de alimentos e bebidas não 

alcoólicas.

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.
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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.

ação 9 – Fortalecer mecanismos intersetoriais de apoio a iniciativas de regu-

lação de publicidade de alimentos, que são alvo de ações judiciais.

—

estratégia 10: Articular ações para prevenção e para o controle da obesidade

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.

ação 2 – Estimular o hábito de práticas corporais/atividade física no cotidiano e 

ao longo do curso da vida.

ação 3 – Apoiar iniciativas intersetoriais para o aumento da oferta de alimentos 

básicos e minimamente processados no contexto da produção, abastecimento e 

consumo.

ação 4 – Apoiar iniciativas intersetoriais de comunicação social, educação e 

advocacy para adoção de modos de vida saudáveis.

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).

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.

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.
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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.

ação 6 – Estabelecer ações de prevenção primária para pessoas em risco 

de desenvolver DCNT, com vistas à adoção de modos saudáveis de vida, 

implementando iniciativas como: Academia da Saúde, alimentação saudável, 

grupos operativos e outros, para suporte no desenvolvimento de hábitos 

saudáveis de vida.

 

 

4.5 plano brasil sem miséria – Ação brasil carinhoso

 › Ampliação do PSE para creches e pré-escolas; 

 › Ampliação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A;

 › Ampliação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro;

 › Implantação de nova estratégia de prevenção e controle da anemia ferropriva.

 
 
4.6 plano nacional de segurança Alimentar e nutricional 2012-20155,6

diRetRiZ 3: instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 

pesquisa e formação nas áreas de saN e dHaa

—

objetivo 3.1: Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS), 
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valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais dos diferentes 

grupos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

Meta:

 › Atualização de guias sobre a alimentação adequada e saudável.

dirEtriz 4: Promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar 

e nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais de 

que trata o decreto nº 6.040/2007 e povos indígenas.

—

objetivo 4.5: Promover a saúde, a alimentação e a nutrição de povos indígenas, 

quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. 

Meta:

 › Erradicar a existência de beribéri entre as populações mais vulneráveis, em 

especial as populações negra, indígenas e dos demais povos e comunidades 

tradicionais.

dirEtriz 5: Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de 

atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de saN.

—

objetivo 5.1: Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da insegu-

rança alimentar e nutricional.

Metas:

 › Elaboração do Plano Nacional Intersetorial de Controle e Prevenção da Obesidade;

 › Redução de 25% da oferta de sódio nos alimentos processados prioritários;

 › Alcance de 100% dos estados com planos intersetoriais de prevenção e controle 

da obesidade âmbito do SUS e do SISAN;

 › Universalização dos programas de controle e prevenção das carências; 

 › Atingir 30% dos municípios da Rede Cegonha com a Rede de Nutrição Infantil 

Implantada;

 › Promoção do pacto com o setor produtivo de alimentos para diminuição dos 

teores de sódio, açúcar e gordura;
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 › Redução de 20% a prevalência de baixo peso para idade em crianças menores de 

5 anos na região Norte; 

 › Manutenção das prevalências de excesso de peso e de obesidade em adultos nos 

percentuais de 2010;

 › Redução das prevalências de excesso de peso e de obesidade em crianças e 

adolescentes;

 › Realização de avaliação antropométrica e nutricional e ações de segurança ali-

mentar e de promoção da alimentação saudável nas escolas do ensino básico.

—

objetivo 5.3: Estruturar a atenção nutricional na rede de atenção à saúde;

Metas

 › Equipar 33% das UBS com balanças e antropômetros ao ano;

 › Aprovação da atualização da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do SUS;

 › Expansão dos Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição;

 › Criação e colocação da Rede Social de Nutrição do SUS em funcionamento. 

—

objetivo 5.4: Fortalecer a Vigilância Alimentar e Nutricional;

Metas

 › Aumento de 35% da cobertura populacional do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional SISVAN;

 › Apoio aos estudos e pesquisas que possam trazer subsídios para a análise do 

estado nutricional e do consumo alimentar e nutricional da população brasileira.



91

4.7 plano nacional de Agroecologia e produção orgânica – planapo 2013-20157

eixo 3

Conhecimento

—

Meta 12: Fortalecer e ampliar processos de construção e socialização de 

conhecimentos e práticas relacionadas à agroecologia e aos sistemas orgânicos 

de produção, por meio de programas, projetos e ações integrando atividades de 

pesquisa, ensino e extensão rural. 

—

iniciativa 3: Criar estratégias de comunicação para a produção e disponibilização de 

conhecimentos sobre agroecologia, sociobiodiversidade e produção orgânica em 

diversas formas de mídia.
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Todos os anos, até o dia 31 de agosto, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

apoiado pelos demais ministérios, coordena a organização de documento com a proposta 

de orçamento a ser encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional 

(Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA), aonde será discutido e aprovado de forma a 

tornar-se a Lei Orçamentária Anual (LOA) (BRASIL, 2013).

Tendo em vista que a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) é responsável 

pela gestão de recursos das ações orçamentárias de alimentação e nutrição aprovadas pela 

LOA, participa desse processo de elaboração da PLOA, por meio do planejamento do valor 

necessário de recursos orçamentários para implementação das ações de alimentação e 

nutrição no SUS, em âmbito federal, com anuência e supervisão das instâncias hierárquicas 

superiores no Ministério da Saúde.

Até 2011, existia somente a ação orçamentária 10.306.1214.8735.0001 – Alimentação 

e Nutrição para a Saúde, que estava sob a responsabilidade da CGAN e contava com 

orçamento de R$ 41.500.400,00 (quarenta e um milhões quinhentos mil e quatrocentos 

reais). Esta ação orçamentária integra o Programa Temático 1214 – Atenção Básica em 

Saúde, o qual compõe a Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde (MS).

A partir de 2012, foi criado novo Programa Temático 2069 – Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), pela necessidade de haver um orçamento transversal e único de setores 

com ações de promoção da segurança alimentar e nutricional. Optou-se por incluir parte 

do orçamento da CGAN neste programa, porque houve o entendimento da coordenação 

de que seria estratégico fortalecer as ações de alimentação e nutrição no SUS como 

fundamentais para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, de forma a traduzir a 

relação entre o SUS e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) em 

termos orçamentários, uma vez que, antes da criação deste programa, os investimentos 

realizados no SUS não contavam como investimentos de SAN. 

Assim, a partir de 2012, a CGAN passou a realizar a gestão das ações orçamentárias 

10.306.2015.8735.0001 – Alimentação e Nutrição para a Saúde e 10.306.2069.20QH.001 – 

Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde. 

Entre 2011 e 2014, o orçamento passou de R$ 41.500.400,00 para R$ 51.900.000,00 

milhões, representando incremento de 25% sobre o valor inicial, de acordo com o 

aprovado pela LOA. Contudo, em 2014, R$ 12.130.000,00 milhões, o equivalente a 

23,3% da dotação orçamentária, foram cancelados, restando 39,8 milhões. Isso ocorreu, 
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principalmente, em função da incorporação das emendas parlamentares ao orçamento 

do Ministério da Saúde a partir de 2014 e de cortes necessários a todo governo federal 

ao final deste ano, o que resultou na necessidade de remanejamento de recursos  

entre as áreas do MS, em especial da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS). Agravando 

a situação orçamentária do ano de 2014, a escassez de limite orçamentário disponível  

no MS resultou em drástica diminuição da execução orçamentária da CGAN nesse ano, 

sobretudo na ação orçamentária 10.306.2069.20QH.001 – Segurança Alimentar e 

Nutricional na Saúde. 

A execução orçamentária total passou de 74,4% em 2011 para 93,1% em 2012 e 

97,0% em 2013, sendo reduzida para 45,5% em 2014. A evolução do orçamento total 

e da execução orçamentária da CGAN (somados os valores das duas ações orçamentárias 

aprovados na LOA) pode ser verificada na Figura 5.

Figura 5 — Evolução do orçamento total da cgan aprovado na loa e sua execução, Brasil, 2011-

2014

Nota: O valor de execução foi calculado sobre o total disponível para uso.

 

No tocante à evolução dos repasses realizados aos estados e municípios, até 2010  

somente existia repasse do Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN), 

instituído em 2006 pela Portaria nº 1.357, de 23 de junho de 2006, e alterado em 2009, 

pela Portaria nº 2.324, de 6 de outubro, com vistas a alcançar todos os estados, Distrito 

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.



95

Federal e os 178 municípios com população maior de 150 mil habitantes. Para este fim, 

era realizada transferência de R$ 8.885.000,00, de acordo com porte populacional. Em 

2011, esse valor passou para R$ 8.965.000,00, aumentando para R$ 9.745.000,00 em 

2012 e sendo mantido no ano seguinte. Em 2014, em função do corte orçamentário,  

foram repassados somente R$ 8.359.000,00, sendo que foi realizado corte de 45%  

apenas no repasse para os estados, tendo em vista que a implementação das ações  

ocorre nos municípios. O total de repasse relacionado entre 2011 e 2014 foi de R$ 

36.814.000,00 (Figura 6). 

A partir de 2011, foi instituído incentivo, pela Portaria nº 2.975, de 14 de dezembro, 

para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), por meio da compra de 

equipamentos antropométricos, em Unidades Básicas de Saúde (UBS) com equipes 

aderidas ao Programa Nacional da Melhoria da Acesso e da Qualidade na Atenção Básica e 

polos do Programa Academia da Saúde. De 2011 a 2014, foi realizado repasse autorizado 

referente a este incentivo de R$ 41.036.955,00, de forma a contemplar 13.497 UBS e 

224 polos do Programa Academia da Saúde (Figura 6). Mais detalhes sobre este incentivo 

serão descritos no tópico 6.3 – Vigilância Alimentar e Nutricional.

Em 2012, foi criada a Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil (ANDI), com duração de dois anos, por meio da Portaria nº 2.387, de 18 de outubro, 

para apoiar municípios com prevalência de desnutrição infantil superior ou igual a 10% 

em crianças menores de cinco anos de idade e municípios que apresentavam altas taxas 

de mortalidade infantil indígena na organização de ações para o controle deste agravo. 

Detalhes sobre a agenda serão descritos no item 6.1.1.

O incentivo da ANDI foi o primeiro financiamento da CGAN a adotar modelo de adesão 

voluntária e pactuação de metas, as quais condicionavam a realização dos repasses 

financeiros. Até então, o único incentivo de custeio existente era o FAN, realizado 

anualmente, de forma automática, com base somente no número de habitantes do 

município, como descrito anteriormente. 

No primeiro ano, foram repassados R$ 10.990.000,00 para os 212 municípios que 

aderiram à agenda. Em função da necessidade de cumprimento das metas e com expansão 

para os 26 municípios em áreas de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) com 

alta prevalência de mortalidade infantil, em 2013, o repasse foi de R$ 12.885.000,00. 

Já em 2014, último ano com repasse de recurso, foi autorizada a transferência de R$ 

12.245.000,00 aos municípios que alcançaram as metas. O total de investimento na 

agenda foi de R$ 36.120.000,00 (Figura 6).
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Ressalta-se que, em função dos cortes orçamentários, não foi realizada a transferência 

dos valores correspondentes aos incentivos para estruturação da VAN e para a ANDI com 

os recursos de 2014. Contudo, como houve a publicação das portarias que autorizaram a 

transferência neste mesmo ano, onerando o orçamento disponível para execução de 2015.

Figura 6 — Evolução dos recursos financeiros autorizados para transferência aos estados 
municípios realizados, Brasil, 2010-2014

Nota: 

ANDI — Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (custeio)

VAN — Estruturação da vigilância alimentar e nutricional (capital)

FAN — Financiamento das ações de alimentação de nutrição (custeio)

 

Em relação ao orçamento total da CGAN, os repasses aos estados e municípios que 

representavam 46,5% em 2011, passaram a representar 71,0% em 2012, 68,9% em 

2013 e 71,4% em 2014, o que significou incremento de 65,7%, 77,9% e 47,2% em 

cada ano, respectivamente, em relação ao repasse que ocorria em 2011, demonstrando o 

reconhecimento de que é nos municípios, com apoio dos estados, que são implementadas 

as ações de alimentação e nutrição. No total, foi autorizado o repasse de R$ 113.970.955,00 

durante os quatro anos desta gestão.

Cabe destacar que em 2014, o percentual de repasse em relação ao montante orçamentário 

total foi menor, em função da necessidade de importação de sachês de micronutrientes em 

pó para a implementação da nova Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com 

Micronutrientes em Pó (NutriSUS) iniciada neste mesmo ano (tabela 3). Esta estratégia 

será descrita no item 6.1.4

Fonte: CGaN/daB/sas/Ms, 2014.
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Nesses quatro anos, além do repasse realizado aos estados e municípios, as ações 

orçamentárias da CGAN foram utilizadas para a aquisição de insumos para o Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A, Programa Nacional de Suplementação de 

Ferro e para a Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em 

Pó e para a realização de estudos e pesquisas de interesse da coordenação (Tabela 3), 

descritos nos tópicos 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.8, respectivamente.

Nesse sentido, foram apoiados, técnica e financeiramente, o Estudo Nacional de Forti-

ficação da Alimentação Complementar, o qual avaliou a efetividade do sachê de 

micronutrientes, sua adesão por mães e a aceitação por parte das crianças de 6 a 8 meses 

de idade atendidas em unidades básicas de saúde, e a Pesquisa Nacional para Avaliação 

do Impacto da Iodação do Sal (PNAISAL), que tem o propósito de avaliar indicadores do 

estado nutricional de iodo na população brasileira e avaliar o nível de adequação da 

iodação do sal para prevenção e controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo (DDI) 

(tabela 3). Ambas as pesquisas serão descritas no item 6.3.

A CGAN também apoiou a Pesquisa Nacional de Saúde, por meio da compra de equipa-

mentos antropométricos, realizou a impressão de publicações e outros materiais, 

como cartazes, além de estabelecer Termos de Cooperação com a Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), para a realização de Cursos de Especialização em Gestão da Política 

de Alimentação e Nutrição e em Alimentação e Nutrição na Atenção Básica, e com a 

Organização Pan-Americana de Saúde, destacando-se: a realização de cartas-acordo com 

universidades para desenvolvimento de pesquisas (descritas no item 6.8) e apoio na 

gestão da Rede de Alimentação e Nutrição no SUS (RedeNutri) (descrita no item 6.6.1); a 

realização de cartas-acordo com a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar 

(IBFAN), com objetivo de apoiar a implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil (descrita no item 6.2.1); a realização de eventos; e a contratação de consultores 

para compor o quadro técnico da CGAN.
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2011 (r$) 2012 (r$) 2013  (r$) 2014  (r$)

Orçamento Aprovado (LOA) 41.500.400,00 45.000.000,00 49.780.000,00 51.900.000,00

Orçamento Cancelado – – – 12.130.000,00

Orçamento Disponibilizado 41.500.400,00 45.000.000,00 49.780.000,00 39.770.000,00

Limite Financeiro Disponibilizado 41.500.400,00 45.000.000,00 49.780.000,00 18.104.915,00

total executado 30.886.417,93 41.325.678,00 48.266.127,00 18.104.915,00

Percentual de Execução (%)* 74,42 93,14 96,96 45,52

[ desCRição das ações exeCutadas ]

apoio a estados e municípios

VAN 10.326.605,00 11.229.000,00 11.681.350,00 –

FAN 8.965.000,00 9.745.000,00 9.745.000,00 8.359.000,00

ANDI – 10.990.000,00 12.855.000,00 –
       

aquisição de insumos e equipamentos antropométricos

Insumos do Programa Nacional de Suplementação de Vit. A 1.998.017,93 2.930.452,45 4.497.680,00 270.536,57,00

Aquisição de sachês de micronutrientes em pó – – – 7.500.000,00

Compra de sulfato ferroso - gotas – – 7.697.396,00 –

Aquisição de equipamentos antropométricos 223.995,00 – 294.250,00 –

termos de Cooperação

OPAS nº49 6.000.000,00      

OPAS nº43 –   1.000.000,00 750.000,00

CNPq nº74 - Enfac 792.400,00 207.600,00    

Fiocruz nº60 – Cursos EaD 1.080.000,00 686.165,29   233.721,71

TED nº 104/2014 – UFSM - PNAISal – – – 200.785,00

outros

Impressão de publicações  – 1.126.560,30 478.031,00 693.376,00

Lançamento Programa Peso Saudável – – 17.420,00 –

Remanejamento interno 1.500.400,00 4.410.899,96  – 97.495,72

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
Nota: * Percentual de execução calculado com base no orçamento disponibilizado.

tabela 3 — descrição e execução orçamentárias totais. Brasil, 2011 a 2014
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6.1 organização da Atenção nutricional

 

 

A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados 

à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, devendo 

estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS, para indivíduos, famílias 

e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e 

humanizada de cuidados (BRASIL, 2012a).

Diante do atual cenário epidemiológico e nutricional brasileiro, são prioritárias as ações 

preventivas e de tratamento da obesidade, da desnutrição, das carências nutricionais 

específicas e de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação e nutrição. 

Além destas prioridades, tem-se apresentado crescente demanda pela estruturação da 

atenção às pessoas com necessidades alimentares especiais no SUS. 

Nesse contexto, a seguir serão apresentados os principais aspectos das agendas da 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) que buscaram organizar a atenção 

nutricional frente a essas prioridades durante os quatro anos de gestão. 
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6.1.1 Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil – ANDI

 

A desnutrição em crianças menores de cinco anos é um grande desafio para os países 

em desenvolvimento, devido à magnitude e às consequências desastrosas para o 

crescimento, desenvolvimento e sobrevivência infantil. Entre 1989 e 2006, a desnutrição 

crônica (déficit de altura para idade) foi reduzida em quase três vezes (de 19,6% para 

6,7%) entre crianças menores de cinco anos, enquanto a desnutrição ponderal (déficit 

de peso para idade) teve redução ainda maior, caindo de 7,1% para 1,8%, devido à 

somatória de políticas sociais, como o aumento da educação materna, o aumento da renda 

familiar, o aumento da cobertura da atenção à saúde (particularmente da atenção básica) 

e da expansão do saneamento básico. Entretanto, a tendência de redução não ocorreu 

de maneira uniforme em todos os grupos populacionais, e ainda persistem maiores 

prevalências em públicos vulneráveis, como indígenas, quilombolas e famílias com maior 

vulnerabilidade, a exemplo das beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF).

Neste contexto, o governo federal assumiu compromissos relacionados ao enfrentamento 

da desnutrição infantil tanto no Plano Nacional de Saúde (Diretriz 7) quanto no Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) (Diretriz 5), nos quais foram 

incluídas metas para o período de 2012-2015. Além disso, o cenário orçamentário 

favorável a partir de 2012, devido à descentralização da compra de sulfato ferroso 

do Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) (tópico 6.1.3), possibilitou a 

realocação dos recursos, antes utilizados para a compra deste insumo, para uma nova 

linha de incentivo financeiro voltado às ações de alimentação e nutrição. Várias opções e 

possibilidades de estratégias foram desenhadas e a proposta de uma agenda para apoiar 

os municípios de menor porte populacional que ainda apresentavam altas taxas de déficit 

de peso para idade em crianças menores de cinco anos foi definida como prioritária.

Com isso, reforçando o compromisso da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

com a melhoria da condição nutricional da população brasileira, foi instituída a Agenda 

de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI), com objetivo 

de estruturar ações de alimentação e nutrição nos municípios priorizados, segundo as 

maiores prevalências de desnutrição infantil, convergindo com as agendas da Ação Brasil 

Carinhoso e da Rede Cegonha.

Os municípios prioritários (212) foram, em sua maioria, de pequeno porte (até 20 mil 

habitantes) e aproximadamente 70% (152) situavam-se nas Regiões Norte e Nordeste 

do país, apresentando, ainda, maior vulnerabilidade socioeconômica, com indicadores de 

mortalidade infantil, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, cobertura de 
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saneamento, Produto Interno Bruto - PIB per capita e percentual da população abaixo da 

linha da extrema pobreza piores do que as médias nacionais. Por outro lado, os mesmos 

municípios apresentavam, em relação às médias nacionais, maiores coberturas da atenção 

básica à saúde, maior percentual de acompanhamento de famílias do Programa Bolsa 

Família (PBF) e maior cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

possuindo potencial para a implementação da ANDI.

Seguindo a lógica de outros programas do Departamento de Atenção Básica (DAB) 

desenvolvidos nessa gestão, a nova agenda foi estabelecida com base em processo de 

adesão dos gestores municipais previamente selecionados, seguido de contratualização 

de metas e repasse financeiro condicionado ao cumprimento das mesmas. Tal desenho 

de repasse financeiro, aliado ao cumprimento de metas, constituiu-se em inovação no 

processo de investimento financeiro da área nas ações de alimentação e nutrição do SUS.

A ANDI foi instituída em 2012, por meio da Portaria nº 2.387, de 18 de outubro, e consistiu-se 

como um conjunto de ações articuladas para garantir o adequado acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento na infância, tendo como foco central potencializar 

os cuidados relativos à promoção e proteção da saúde e diagnóstico e tratamento da 

desnutrição, em função da persistência do agravo em grupos populacionais específicos em 

um contexto histórico de declínio da sua prevalência no Brasil. Foi considerada também a 

necessidade de estruturação e qualificação de ações para o enfrentamento da desnutrição 

na Rede de Atenção à Saúde (RAS), especialmente, no âmbito da atenção básica.

Participaram da agenda os municípios com menos de 150 mil habitantes que apresentavam 

maior número de casos de baixo e muito baixo peso para idade, segundo o SISVAN no ano 

de 2011. Com base neste recorte, foram definidos dois grupos de municípios: grupo I – 

municípios com prevalência de desnutrição infantil superior ou igual a 10% em crianças 

menores de cinco anos de idade e cobertura populacional de avaliação antropométrica 

superior ou igual a 10% em crianças da mesma faixa etária no SISVAN e grupo II – 

municípios com prevalência de desnutrição infantil superior ou igual a 10% em crianças 

menores de cinco anos de idade e cobertura populacional de avaliação antropométrica 

inferior a 10% em crianças menores de cinco anos de idade no SISVAN.

No ano de 2013, por meio da Portaria nº 3.059, de 11 de dezembro, foi incorporado à 

Agenda o grupo III composto por municípios que apresentavam altas taxas de mortalidade 

infantil indígena, em função das particularidades da atenção à saúde da criança indígena, 

em especial os casos de desnutrição infantil, em uma ação de esforços conjuntos entre 

a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). 
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Assim, a ANDI foi ampliada para municípios que integram os territórios de cinco Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) da Região Norte (Yanomami, Vale do Javari, 

Tocantins, Alto Rio Juruá e Altamira) que apresentavam maiores taxas de mortalidade  

infantil, de acordo com o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI).

As ações que integraram a ANDI compreendiam a atenção, promoção, prevenção e 

assistência à saúde, considerando as seguintes prioridades:

 › Investigação dos casos de desnutrição diagnosticados, observando-se a causa, o 

tratamento, o acompanhamento e o desfecho de cada caso; 

 › Organização da atenção nutricional à desnutrição infantil no território, conside-

rando o âmbito da Atenção Básica, dos centros especializados e do(s) hospital(is); 

 › Realização de suporte técnico às equipes de saúde locais para que realizem ações 

de atenção integral à saúde da criança, vigilância e estimulação do desenvolvi-

mento infantil e de alimentação e nutrição; 

 › Fomento às ações de redução da desnutrição infantil; fomento às ações de 

prevenção e controle das carências nutricionais, com a garantia da suplementação 

de ferro e de vitamina A para todas as crianças diagnosticadas com desnutrição;

 › Monitoramento e acompanhamento dos Programas de Suplementação de Ferro 

e de Vitamina A; 

 › Implementação de ações de incentivo ao aleitamento materno e de promoção da 

alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos; 

 › Promoção da alimentação adequada e saudável; 

 › Acompanhamento da situação alimentar e nutricional da população por meio 

do SISVAN e o reforço ao acompanhamento das condicionalidades de saúde das  

famílias beneficiárias do PBF.

 

Os municípios elegíveis à Agenda confirmaram a participação por meio de adesão formal 

do Secretário Municipal de Saúde, o qual tomava ciência de que o repasse dos recursos 

financeiros estaria condicionado ao atendimento de uma agenda mínima essencial: 
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investigação de casos de desnutrição, aumento do acompanhamento das condicionali- 

dades de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e aumento do 

acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de cinco anos no SISVAN. 

Assim, recomendou-se que as ações planejadas constassem nos Planos Municipais de 

Saúde e os resultados das ações e atividades desenvolvidas com os recursos finan- 

ceiros relativos à ANDI fossem apresentados no Relatório Anual de Gestão do Município. 

 

O repasse dos recursos financeiros da ANDI foi feito fundo a fundo no Bloco de 

Financiamento de Gestão do SUS, em parcela única anual, de acordo com o porte 

populacional do município. Os municípios do grupo I que aderiram à agenda receberam os 

recursos financeiros a partir do exercício 2012. Os municípios do grupo II que realizaram  

a adesão começaram a receber os recursos financeiros a partir do exercício de 2013 

ou 2014, dependendo da melhora do seu desempenho na cobertura populacional de  

vigilância nutricional de crianças menores de cinco anos no SISVAN – alcance superior 

a 10% de cobertura. Os municípios do grupo III começaram a receber o incentivo em 

2013. Vale ressaltar que a Agenda foi repactuada a cada ano de execução até 2013  

para cumprimento dos compromissos até o ano seguinte e que o não cumprimento  

resultava no cancelamento do repasse do recurso financeiro.

No ano de 2012, 212 municípios aderiram à ANDI, sendo 195 municípios do grupo I e 17 

municípios do grupo II. Ao todo foram repassados aos municípios do grupo I o total de R$ 

10.990.000,00 (Portarias SAS n° 1.301, de 27 de novembro de 2012, e nº 1.355, de 6 de 

dezembro de 2012).

Ao final do primeiro ano de Agenda e de acordo com avaliação do desempenho, 191 

municípios do grupo I alcançaram as metas pactuadas e, desta forma, receberam o incentivo 

financeiro em 2013. Nesta avaliação foram considerados aptos aqueles municípios que 

alcançaram concomitantemente 70% do percentual das metas mínimas estabelecidas 

de cobertura populacional de crianças menores de cinco anos do SISVAN em 2012 e de 

cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família na primeira vigência de 2013. 

Em relação à avaliação da cobertura populacional de crianças menores de cinco anos do 

SISVAN em 2012, nove municípios do grupo II atingiram a meta de acompanhamento do 

estado nutricional de crianças menores de cinco anos, e, desta forma, passaram a fazer 

parte do grupo I e a receber o incentivo financeiro em 2013. 
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A meta de investigação de casos de desnutrição e atraso no desenvolvimento infantil 

não foi considerada no conjunto de metas avaliadas em 2013 pelo entendimento de que 

pode não ter havido tempo suficiente para sua implementação no início da agenda, tendo 

em vista que se tratava de uma ação nova a ser desenvolvida e que a inserção de dados 

no SISVAN pode ter sido prejudicada durante o período em que o sistema esteve fora do 

ar em função da migração dos dados nutricionais do PBF no primeiro semestre de 2013, 

como melhor explicado no item 7.

Assim, 200 municípios de um total de 212 que realizaram a adesão à ANDI, receberam 

o incentivo financeiro em 2013, correspondendo a um repasse de R$ 11.280.000,00 

(Portaria SAS nº 1065, de 19 de setembro de 2013). Todos esses municípios repactuaram 

as metas anuais da Agenda. 

Ainda em 2013, considerando os novos municípios da ANDI para atenção à desnutrição 

em crianças indígenas que passaram a compor o grupo III, ainda foram repassados 

R$1.575.000,00, conforme a Portaria nº 1.406, de 13 de dezembro de 2013.

Em agosto de 2014, a partir da avaliação de desempenho dos 238 municípios participantes 

da Agenda (grupos I, II e III), 186 municípios do grupo I e 25 municípios do grupo III 

estavam aptos a receber o incentivo financeiro em 2014. Foram considerados aptos 

àqueles municípios que alcançaram concomitantemente 70% do percentual das metas 

mínimas estabelecidas de cobertura populacional de crianças menores de cinco anos no 

SISVAN em 2013 e de cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde  

das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família na primeira vigência de 2014. 

Em relação à cobertura populacional de crianças menores de cinco anos do SISVAN em 

2013, cinco municípios do grupo II atingiram a meta de acompanhamento preconizada do 

estado nutricional de crianças menores de cinco anos, passando, desta forma, a compor o 

grupo I de municípios e estando aptos a receber o incentivo financeiro em 2014. 

No tocante à meta de investigação de casos de desnutrição e atraso no desenvolvimento 

infantil, assim como ocorrido em 2013, a mesma não foi considerada na avaliação de 2014 

em função do mesmo problema encontrado durante a migração de dados do sistema de 

gestão do PBF na saúde para o SISVAN. 

Assim, 216 municípios de um total de 238 que realizaram a adesão à ANDI, estiveram 

aptos a receber o incentivo financeiro em 2014, correspondendo a um repasse de 

R$12.245.000,00 (Portaria nº 2.267, de 16 de outubro de 2014). 
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Após o repasse em 2014, haverá monitoramento dos municípios participantes da ANDI por 

mais doze meses, sendo encerrada a agenda nestes moldes e rediscutidos os resultados 

alcançados com a ação para redefinição de novos rumos às ações de atenção à desnutrição 

infantil no país. Espera-se que todas as esferas de gestão mantenham a atenção especial a 

organização da atenção nutricional a desnutrição infantil, acompanhando especialmente 

esses municípios sinalizados pela ANDI.

Vale destacar que, para apoiar estados e municípios na implementação da ANDI, foi 

elaborado o Manual instrutivo para implementação da Agenda para Intensificação da 

Atenção Nutricional Infantil, disponível no sítio eletrônico <http://dab.saude.gov.br/

sistemas/andi/>, realizadas oficinas de formação dos gestores e profissionais de saúde 

em todos os estados brasileiros e elaborado um curso de autoaprendizagem, disponível 

na RedeNutri sobre a agenda, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais 

de saúde, gestores e população sobre o tema.

 

http://dab.saude.gov.br/sistemas/andi/
http://dab.saude.gov.br/sistemas/andi/
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6.1.2 Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A

A suplementação com megadoses 

de vitamina A no Brasil é realizada 

desde a década de 80 em alguns 

estados da Região Nordeste. No ano 

de 2005, o Programa Nacional de  

Suplementação de Vitamina A (PNSVA) foi oficialmente instituído (Portaria nº 729, de 13 

de maio de 2005), com o objetivo de reduzir e controlar a deficiência de vitamina A em 

crianças de 6 a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto imediato, mediante a suple-

mentação profilática com megadoses da vitamina.

  

A literatura aponta, de forma bastante consistente, o impacto da suplementação com 

megadoses de vitamina A na saúde das crianças. O Guideline, publicado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 2011, ratificou essas informações e concluiu que a 

suplementação com megadoses de vitamina A contribui com a redução do risco de morte 

em crianças em 24%, com a redução da mortalidade por diarreia em 28% e com a redução 

da mortalidade por todas as causas em crianças HIV positivo em 45% (OMS, 2011). Assim, 

diante desse impacto positivo, a OMS recomenda a administração de suplementos de 

vitamina A para prevenir a carência, a xeroftalmia, a cegueira de origem nutricional e para 

potencializar o pleno desenvolvimento de crianças de 6 a 59 meses.

Em relação à suplementação com megadoses de vitamina A em puérperas, o Guideline da 

OMS de 2011 informa que não existem evidências fortes para recomendar a administração 

de suplementos de vitamina A como medida de saúde pública para prevenção da 

morbimortalidade das mães ou lactentes. A recomendação para a prevenção da 

deficiência de vitamina A neste público consiste no investimento em ações de promoção 

da alimentação adequada e saudável.

No tocante à magnitude da deficiência de vitamina A no país, resultados da Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (BRASIL; CENTRO BRASILEIRO..., 2009) 

mostram que o agravo é um problema de saúde pública moderado, sobretudo nas Regiões 

Nordeste e Sudeste do país. A pesquisa mostrou que 17,4% das crianças menores de cinco 

anos têm níveis inadequados de vitamina A, 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. Em 

mulheres em idade fértil, a PNDS aponta que 12,3% apresentam deficiência de vitamina A, 

sendo a maior prevalência de 14,0% na Região Sudeste, seguido das Regiões Centro-

Oeste com 12,8%, Nordeste com 12,1%, Norte com 11,2% e Sul com 8,0%.
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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, a qual tem como objetivo focalizar ações de saúde, 

educação e assistência social a famílias com crianças e adolescentes de até 15 anos, 

destacando-se o grupo de crianças de zero a seis anos, considerando ser esta a parcela 

mais vulnerável por estarem na fase crucial do desenvolvimento físico e intelectual. 

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, 585 municípios das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, totalizando 

3.034 municípios e todos os DSEI.

Vale ressaltar que a ampliação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A,  

como parte da Ação Brasil Carinhoso, ocorreu somente ao público de crianças com idade  

entre 6 e 59 meses, pautando-se, não apenas na magnitude do agravo no país, mas em 

sua persistência com características endêmicas em alguns espaços do território nacional. 

Adicionalmente, consideraram-se as inúmeras evidências da suplementação deste 

micronutriente na melhoria das condições de vida e nutrição das crianças e os fatores 

determinantes da vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional (habitação e 

saneamento, hábitos alimentares, níveis de ocupação e renda, dinâmica demográfica,  

acesso e uso social das informações, escolaridade, utilização dos serviços de saúde, 

aquisição de novos estilos de vida e outros desdobramentos) e seu risco para o 

desenvolvimento da deficiência de vitamina A nas crianças das famílias residentes 

nosmunicípios pertencentes ao Plano Brasil Sem Miséria (PBSM).

Antes do lançamento da Ação Brasil Carinhoso, participavam do programa 2.052 

municípios. Com a ampliação, o programa passou a atender 3.034 municípios no país. Em 

2014, novos municípios das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul solicitaram, de forma  

espontânea e oficial, a adesão ao PNSVA, considerando os importantes efeitos da 

suplementação na saúde e nutrição das crianças. Com isto, atualmente o programa 

contempla 3.325 municípios em todo o país. Na página a seguir, o mapa gráfico das 

localidades abrangidas pelo programa antes e nos dias atuais.
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Figura 7 — Municípios e distritos especiais de saúde indígenas antes e depois da ação Brasil 

Carinhoso. Brasil, 2011-2014

 

 

 

A aquisição dos suplementos de vitamina A é feita de forma centralizada pelo Ministério 

da Saúde, por meio de ação orçamentária própria da CGAN. O processo de compra possui 

apoio do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e a produção das cápsulas de vitamina A, do  

laboratório oficial de governo – Farmanguinhos. A cada processo de compra é elaborada 

uma programação de distribuição das vitaminas com base na estimativa de crianças 

a serem suplementadas e no estoque disponível nos almoxarifados das Secretarias 

Estaduais de Saúde. A distribuição das vitaminas também é realizada pelo Laboratório 

Farmanguinhos, que as entrega aos almoxarifados centrais da assistência farmacêutica 

nos estados e DSEIs. Estes, por sua vez, com apoio das Referências Estaduais de 

Alimentação e Nutrição, realizam a distribuição das cápsulas de vitamina A às centrais 

de assistência farmacêutica dos municípios que participam do PNSVA e da rede de  

saúde indígena. A seguir, encontra-se a tabela contendo evolução da aquisição dos 

suplementos de vitamina A entre 2011 e 2014.

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
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tabela 4 — evolução da aquisição dos suplementos de vitamina a. Brasil, 2011-2014

NÚMeRo da 
PuBliCação MediCaMeNto quaNtidade de

CáPsulas adquiRidas
Custo total 

(r$)

tC 01/2011 Vitamina A 100.000 UI 1.444.700 243.287,48

Vitamina A 200.000 UI 7.454.250 1.754.730,45

Custo total R$ 1.998.017,93

tC 07/2012 Vitamina A 100.000 UI 1.541.150 259.529,66

Vitamina A 200.000 UI 7.897.350 1.859.036,19

Custo total  R$ 2.118.565,85

tC 49/2012 Vitamina A 100.000 UI 492.000 82.852,80

Vitamina A 200.000 UI 3.097.000 729.033,80

Custo total R$ 811.886,60

tC 36/2013 Vitamina A 100.000 UI 1.080.000 181.872

Vitamina A 200.000 UI 5.560.100 1.308.847,54

Custo total R$ 1.490.719,54

tC 384/2013 Vitamina A 100.000 UI 2.200.000 370.480

Vitamina A 200.000 UI 11.200.000 2.636.480

Custo total R$ 3.006.960

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.

Nota: Nos anos de 2012 e 2013 foram realizadas duas compras em função da ampliação do programa na Ação 

Brasil Carinhoso; A compra prevista para o ano de 2014 não foi realizada devido à falta de limite orçamentário/

financeiro para a despesa.

 

O monitoramento das doses administradas pelos municípios é realizado por meio do 

Sistema de Gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, disponível no 

site do Departamento de Atenção Básica, no link dos sistemas de Alimentação e Nutrição: 

<http://dab.saude.gov.br/portaldab/sistemas.php>. Todos os municípios contemplados 

com o programa e DSEIs possuem usuário e senha para acesso ao ambiente restrito. 

Ao longo de 2013 e 2014, com a discussão do e-SUS como proposta mais geral de 

reestruturação dos sistemas de informação em saúde, foi feita a inclusão do registro da 

suplementação com vitamina A na ficha de procedimentos individual. A seguir, o histórico 

do número de crianças suplementadas com vitamina A entre 2011 e 2014 e o número de 

cápsulas de vitamina A administradas.

http://dab.saude.gov.br/portaldab/sistemas.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/sistemas.php
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Figura 8 — Número de crianças suplementadas com vitamina a no Brasil, 2011-2014

 

 

Figura 9 — total de cápsulas de vitamina a (100.000 ui e 200.000 ui) distribuídas às crianças no 

Brasil, 2011-2014
               

 

 

Em relação à suplementação de vitamina A em crianças indígenas, vale salientar que 

a CGAN, entre 2011 e 2014, reuniu esforços, articulando-se à Coordenação Geral de 

Atenção Primária à Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena (CGAPSI/

Fonte: sistema de Gestão do Programa Nacional de suplementação de Vitamina a. disponível em: 

<http://dab.saude.gov.br/portaldab/sistemas.php>.

Fonte: sistema de Gestão do Programa Nacional de suplementação de Vitamina a. disponível em: 

<http://dab.saude.gov.br/portaldab/sistemas.php>.
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SESAI), para ampliar o programa a todos os DSEIs, liberar o sistema de gestão para 

registro direto do número de crianças indígenas suplementadas com vitamina A e 

formar os profissionais de saúde dos DSEIs para implementação do programa. A seguir, 

o histórico do número de crianças indígenas aldeadas suplementadas com vitamina A 

em 2013 e 2014.

tabela 5 — Histórico do número de crianças indígenas aldeadas suplementadas com vitamina a, 

Brasil, 2013-2014

Público atendido
Crianças indígenas

2013 2014

Nº de crianças 
suplementadas % Nº de crianças 

suplementadas %

6-11 meses 9.294 63,9 11.169 73,3

12-59 meses 1ª dose 54.095 101,5 56.339 112,9

12-59 meses 2ª dose 19.118 62,8 21.565 75,6

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.

Notas: Não se tem dados do número de crianças indígenas suplementadas com vitamina A nos anos de 2011 

e 2012, pois os DSEIs retornavam as informações diretamente à SESAI e o sistema de gestão do programa não 

estava disponível aos distritos. 

– Em 2011, foram encaminhadas aos DSEIs 4.350 cápsulas de 100.000UI (estimativa de atendimento de 

4.213 crianças) e 67.900 cápsulas de 200.000UI (estimativa de atendimento de 42.242 crianças). 

– Em 2012, foram encaminhadas aos DSEIs 12.000 cápsulas de 100.000UI (estimativa de atendimento de 

11.330 crianças) e 123.600 cápsulas de 200.000UI (estimativa de atendimento de 76.887 crianças) em 2012.

 

 

Com vistas a potencializar a suplementação de crianças com vitamina A, em função da 

ampliação do programa com a Ação Brasil Carinhoso, em 2013, foi feita articulação com 

o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que contou com a participação da CGAN no 

Seminário Estadual do PNI, onde estiveram presentes representantes de todos os estados 

do país. A partir dessa ação, alguns estados passaram a reforçar a suplementação com  

vitamina A junto às etapas das campanhas nacionais de vacinação infantil.

Em 2013, com o objetivo de reforçar a formação dos profissionais de saúde na implemen-

tação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, foi atualizado o conteúdo 

do Manual de Condutas Gerais do programa e foram desenvolvidas outras estratégias 

de reforço à sua divulgação (Cartazes instrutivos voltados para profissionais de saúde 

e famílias e vídeo, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=p2pRQLYxyo0>). 

Ainda, em 2014, foi elaborado um curso de autoaprendizagem, disponível na RedeNutri 

https://www.youtube.com/watch?v=p2pRQLYxyo0
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sobre carências nutricionais, com o objetivo de aprimorar o conhecimento dos profissionais 

de saúde, gestores e população sobre o tema (<http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_

articles.php>).

 

Por fim, considerando a prioridade conferida ao programa em função das evidências 

concretas do efeito e impacto da suplementação com megadoses de vitamina A na 

saúde e nutrição das crianças e a incorporação do programa no conjunto de estratégias 

prioritárias da Ação Brasil Carinhoso, recomenda-se:

 › Reunir estratégias e esforços junto aos estados e municípios partícipes do  

programa, com vistas a melhorar a cobertura da suplementação em crianças;

 › Expandir a implementação do programa junto aos municípios do Brasil Sem 

Miséria (BSM);

 › Fomentar a investigação acerca da magnitude da deficiência no país;

 › Avaliar a manutenção da suplementação de puérperas com vitamina A frente às  

evidências e sugestões da Organização Mundial da Saúde (OMS);

 › Manter os investimentos na aquisição centralizada dos suplementos para garan-

tia de abastecimento contínuo dos municípios.

Figura 10 — Materiais de apoio à implementação do Programa Nacional de suplementação de 

Vitamina a, Brasil, 2013

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
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6.1.3 Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF)

 

A prevenção e o controle da 

anemia por deficiência de 

ferro vêm sendo prioridade 

de atuação do setor saúde há 

várias décadas. Ressaltam-se a assinatura, em 1999, do Compromisso Social para a Redução 

da Anemia Ferropriva no Brasil pelo Ministério da Saúde, representantes das sociedades 

civil e científica, organismos internacionais e indústrias brasileiras e a instituição, em 

2005, do Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF), por meio da Portaria nº 

730 de 13 de maio, que tinha como objetivo a prevenção da anemia ferropriva mediante 

a suplementação universal de crianças de 6 a 18 meses de idade, gestantes a partir da 20ª 

semana e mulheres até o 3º mês pós-parto.

  Ao longo dos anos, vários foram os estudos locais que exploraram a magnitude da 

anemia no país. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a prevalência 

da deficiência de ferro é, em média, 2,5 vezes maior do que a prevalência de anemia 

e que 50% dos casos de anemia acontecem em função da deficiência de ferro 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008). 

Somente em 2006, com a divulgação dos dados da PNDS, conheceu-se a magnitude da  

deficiência de ferro no país. Segundo esta pesquisa, a prevalência de anemia observada 

entre crianças menores de cinco anos era de 20,9%, sendo de 24,1% em crianças 

menores de dois anos. Em mulheres em idade fértil a prevalência de anemia observada 

foi de 29,4% (BRASIL; CENTRO BRASILEIRO..., 2009). 

Após a publicação dos dados da PNDS, outros inquéritos locais exploraram a preva-

lência de anemia em crianças, sendo ratificada a magnitude do problema. Um deles 

consolidou as informações de diversos estudos por meio de metanálise e mostrou que 

a mediana da prevalência de anemia em crianças menores de cinco anos é de 50%,  

chegando a 52% nas crianças que frequentavam escolas/creches e 60,2% em crianças 

que frequentavam Unidades Básicas de Saúde (VIEIRA et al., 2010). Em crianças indí- 

genas, o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas (2008/2009) 

mostrou que a prevalência de anemia em crianças menores de 5 anos chega a 51,3%.

Em 2011, um conjunto de esforços foi envidado no sentido de reordenar a gestão do PNSF, 

no que se refere à readequação do processo de aquisição e distribuição dos insumos de 

ferro, atualização da conduta do programa e reformulação dos materiais de apoio à 
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formação de profissionais de saúde. Ademais, em 2012, com o lançamento da Ação 

Brasil Carinhoso, foi proposta a ampliação e atualização do programa em função da sua 

relevância no conjunto de estratégias voltadas à garantia do pleno desenvolvimento 

infantil e rompimento do ciclo intergeracional da pobreza.

Em relação à aquisição e distribuição dos suplementos de ferro, até o ano de 2013, o 

Ministério da Saúde realizava a aquisição dos suplementos de ferro de forma centralizada, 

por meio de ação orçamentária própria da CGAN. O processo de compra era feito com 

apoio do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecno- 

logia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e a produção do xarope de sulfato ferroso e 

comprimidos de sulfato ferroso e ácido fólico, realizada pelos laboratórios oficiais de 

governo – Farmanguinhos e Fundação para Remédio Popular (FURP).

Em 2011, com recursos de exercícios anteriores a este ano, foi observado atraso impor- 

tante no cumprimento da produção e entrega dos suplementos de ferro aos municípios, 

visto que ainda estava em execução à distribuição dos insumos referentes à Portaria nº 

430, de 29 de novembro de 2008. Em acordo com DAF e Farmanguinhos, foi reforçado o 

compromisso da entrega de insumos referentes a essa portaria, com a devida readequação 

das programações de distribuição dos insumos, as quais foram finalizadas em 2013.

Considerando o atraso na distribuição dos suplementos e a discussão da descentralização 

da aquisição dos insumos do programa, os Termos de Cooperação nº 62/2009 e 162/2010, 

firmados na gestão anterior, foram cancelados. 

Em 2012/2013 iniciou-se a discussão da descentralização do programa com vistas 

a ampliar o acesso e a promoção do uso racional do sulfato ferroso na prevenção e 

controle da anemia. Para tanto, os insumos destinados ao programa foram incluídos 

no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CEAF), por meio da publicação 

da Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre as normas 

de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS. Com base nesta portaria, 

a aquisição dos insumos para prevenção e controle da anemia passou a ser de 

responsabilidade municipal ou estadual. 

Para apoiar estados e municípios na transição entre a compra centralizada e descentra-

lizada dos suplementos, foi elaborado, em parceria com o DAF, o instrutivo sobre a 

aquisição dos suplementos de ferro Perguntas e respostas mais frequentes sobre a 

Portaria 1.555, disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.

cfm?id_area=1462>.

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1462
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1462
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Para que houvesse tempo de os municípios se organizarem na aquisição descentrali- 

zada dos medicamentos de sulfato ferroso, preconizada pela Portaria nº 1.555/ 

2013, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) solicitou 

oficialmente à Secretaria Executiva uma compra emergencial desses medicamentos. 

Assim, em outubro de 2013, a CGAN adquiriu, via convênio, sulfato ferroso em gotas 

pela FURP. O objetivo desta aquisição era suplementar 2,8 milhões de crianças 

menores de dois anos (50% da estimativa) durante aproximadamente cinco meses. 

A contratação da aquisição foi feita em 2013, entretanto, os insumos, que deveriam 

ter sido entregues em todo território brasileiro até janeiro de 2014, foi prorrogada 

para o primeiro semestre de 2015.

Para organizar a programação de distribuição dos suplementos adquiridos com a  

FURP, a CGAN elaborou um formulário eletrônico, por meio do FormSUS, com o  

objetivo de consultar os municípios quanto ao interesse em receber o sulfato 

ferroso gotas adquirido pelo Ministério da Saúde. Neste período, contou-se com a 

colaboração do CONASEMS e das Coordenações Estaduais de Alimentação e Nutrição 

para a divulgação e estímulo aos municípios para o preenchimento do formulário.  

O FormSUS ficou disponível entre 09 de agosto a 15 de setembro de 2013. Ao todo 

2.260 municípios preencheram o formulário, representando 40,6% dos municípios 

brasileiros; destes, 128 municípios (5,6%) recusaram o envio do sulfato ferroso gotas. 

Assim, considerando este processo, os insumos abasteceram 5.442 municípios de todo 

o país que não se manifestaram quanto à recusa no recebimento dos suplementos. 

A cada processo de compra era elaborada uma programação de distribuição dos 

suplementos de ferro com base na estimativa de crianças a serem suplementadas. A 

distribuição dos suplementos era feita diretamente aos almoxarifados centrais da 

assistência farmacêutica nos municípios, Distrito Federal (DF) e Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas. A seguir, o histórico da aquisição dos suplementos de ferro, 

referentes à compra centralizada pelo Ministério da Saúde e a estimativa de crianças 

atendidas pelo programa.

http://www.furp.sp.gov.br/
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tabela 6 — evolução da aquisição dos suplementos de vitamina a, Brasil, 2011-2014

PuBliCação MediCaMeNto estiMatiVa de PÚBliCo ateNdido quaNtidade de 
suPleMeNtos adquiRidos

Custo total 
(r$)

PeRíodo de distRiBuição
dos iNsuMos

Pt 430/2008* Sulfato Ferroso xarope 2.166.800 6.500.400 12.309.807,48

2011-2013Sulfato Ferroso comp. 40 mg 1.194.183 214.953.000 5.803.731,00

Ácido fólico comp. 5 mg 956.380 143.457.000 1.965.360,90

Custo total r$ 20.078.899,38

tC 62/2009 **

Sulfato Ferroso xarope 2.391.867 7.175.600 12.229.375,08 Não houve distribuição.

Solicitado recolhimento do 

valor repassado.

Sulfato Ferroso comp. 40 mg 1.212.528 218.255.000 5.892.885,00

Ácido fólico comp. 5 mg 913.693 137.054.000 1.877.639,80

Custo total r$ 19.999.899,88

tC 162/2010 ***

Sulfato Ferroso xarope 887.600 2.662.800 4.538.210,04
Não houve repasse orçamentário.

TC cancelado
Sulfato Ferroso comp. 40 mg 306.461 55.163.000 1.489.401,00

Ácido fólico comp. 5 mg 230.293 34.544.000 473.252,80

Custo total r$ 6.500.863,84

Convênio 21/2013**** Sulfato ferroso gotas 2.831.985 5.659.850 7.697.396,00 Início: 2014

Em execução
Custo total r$ 7.697.396,00

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.

Notas:

* PT 430/2008 – O cálculo da população estimada a ser atendida nesta Portaria foi realizado com base no 

banco de dados do IBGE e SINASC de 2005. Para calcular a meta, foram considerados 100% da população de 

crianças menores de 2 anos e gestantes. Contudo, os municípios com mais de 20.000 habitantes, receberam 

insumos para atender 20% da população previamente estimada e os municípios com população abaixo de 

20.000 habitantes receberam insumos para atender 100% da população estimada.

** TC 62/2009 – O cálculo da população estimada a ser atendida nesta Portaria foi realizado com base no 

banco de dados do IBGE e SINASC de 2005. Para calcular a meta, foram considerados 100% da população de 

crianças menores de 2 anos e gestantes. Contudo, os municípios com mais de 20.000 habitantes, receberam 

insumos para atender 20% da população de crianças e 15,5% da população de gestantes previamente 

estimadas e os municípios com população abaixo de 20.000 habitantes receberam insumos para atender 

100% da população.

*** TC 162/2010 – O cálculo da população estimada a ser atendida nesta Portaria foi realizado com base no 

banco de dados do IBGE 2009 e SINASC de 2007. Para cálculo da meta, foi utilizado o recorte da população 

correspondente a 70% de crianças menores de 2 anos e gestantes. Sendo que os municípios com mais de 

20.000 habitantes, receberam insumos para atender 20% da população de crianças e gestantes previamente 
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tabela 6 — evolução da aquisição dos suplementos de vitamina a, Brasil, 2011-2014

PuBliCação MediCaMeNto estiMatiVa de PÚBliCo ateNdido quaNtidade de 
suPleMeNtos adquiRidos

Custo total 
(r$)

PeRíodo de distRiBuição
dos iNsuMos

Pt 430/2008* Sulfato Ferroso xarope 2.166.800 6.500.400 12.309.807,48

2011-2013Sulfato Ferroso comp. 40 mg 1.194.183 214.953.000 5.803.731,00

Ácido fólico comp. 5 mg 956.380 143.457.000 1.965.360,90

Custo total r$ 20.078.899,38

tC 62/2009 **

Sulfato Ferroso xarope 2.391.867 7.175.600 12.229.375,08 Não houve distribuição.

Solicitado recolhimento do 

valor repassado.

Sulfato Ferroso comp. 40 mg 1.212.528 218.255.000 5.892.885,00

Ácido fólico comp. 5 mg 913.693 137.054.000 1.877.639,80

Custo total r$ 19.999.899,88

tC 162/2010 ***

Sulfato Ferroso xarope 887.600 2.662.800 4.538.210,04
Não houve repasse orçamentário.

TC cancelado
Sulfato Ferroso comp. 40 mg 306.461 55.163.000 1.489.401,00

Ácido fólico comp. 5 mg 230.293 34.544.000 473.252,80

Custo total r$ 6.500.863,84

Convênio 21/2013**** Sulfato ferroso gotas 2.831.985 5.659.850 7.697.396,00 Início: 2014

Em execução
Custo total r$ 7.697.396,00

estimadas pelo programa e os municípios com população abaixo de 20.000 habitantes receberam insumos 

para atender 100% da população.

**** CONV. 21/2013 – Para cálculo da estimativa do público a ser atendido utilizou-se o banco de dados do 

IBGE (ano 2012). A estimativa previu a aquisição de suplementos em quantidade suficiente para suplementar 

50% das crianças menores de 2 anos por um período de aproximadamente cinco meses.

observação: O cálculo anual da estimativa de compra considera que uma criança consome em um ano cerca 

de três frascos do xarope de sulfato ferroso. A estimativa de suplementação de gestantes prevê o uso de 240 

comprimidos de sulfato ferroso 40mg, considerando 8 meses de suplementação e 150 comprimidos de ácido 

fólico 5 mg, considerando a suplementação de gestantes a partir da 20a semana e mulheres até o 3o mês 

pós-parto por 5 meses.
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A atualização da conduta do PNSF foi outra demanda reconhecida pela equipe técnica 

como ponto de tensão entre os profissionais de saúde e especialistas no tema. A principal 

alegação era de que a dosagem do programa (25 mg de ferro elementar administrados uma 

vez por semana) não atendia à demanda requerida em função do crescimento acelerado 

da criança nesta fase da vida. Adicionalmente, a posologia recomendada pela WORLD 

HEALTH ORGANIZATION (2001) e pela Sociedade Brasileira de Pediatria era de 1mg de 

ferro/Kg de peso/dia na faixa de 6 a 24 meses de idade. Para atender a solicitação de 

alteração da conduta do PNSF para crianças de 6 a 24 meses, foi necessária a substituição 

do insumo sulfato ferroso xarope pelo sulfato ferroso gotas.

Para as gestantes e mulheres no pós-parto, o uso de sulfato ferroso (comprimido de 

40mg) foi associado a 400mg de ácido fólico, ao invés de 5 mg orientado pelo programa,  

com vistas a alinhar a recomendação à prescrição feita pela Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO, com base em evidências concretas. 

Segundo a Federação, a suplementação pré-concepcional de ácido fólico deve ser 

recomendada para todas as mulheres que possam engravidar para reduzir o risco de 

Defeitos Abertos do Tubo Neural (DATN). Com isto, o PNSF incorporou a recomendação do 

uso de 400 mg de ácido fólico, iniciando, no mínimo, 30 dias antes do dia em que planeja 

engravidar e com manutenção do uso do suplemento até o final da gestação, objetivando 

prevenir o risco de DATN. Para as mulheres que têm antecedentes de DATN ou diante 

de fatores de risco, é necessário aumentar a dosagem para 4.000 µg (microgramas), 

equivalente a 4 miligramas, de ácido fólico, começando 30 dias antes da concepção e 

continuando até o final da gestação (FEDERAÇÃO BRASILEIRA..., 2012).

O quadro 4, a seguir, contém a conduta atual adotada pelo programa, com base nas 

evidências disponíveis e na descentralização da aquisição dos suplementos.

quadro 4 – conduta de administração da suplementação profilática de sulfato ferroso e ácido fólico. 

brasil, 2013

Crianças                   

conduta * periodicidade apresentação RENAME

1 mg ferro elementar/kg ou 

1 gota de ferro elementar/kg

Diariamente até 

completar 24 meses

Sulfato ferroso 

gotas 25 mg/ml

continua
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Gestantes

conduta * periodicidade apresentação RENAME

40 mg de ferro elementar  

e 400 µg de ácido fólico

Diariamente até o 

final da gestação

Sulfato ferroso 

comprimido 40 mg

Ácido fólico 

solução oral 0,2 mg/ml

Mulheres no pós-parto e pós-aborto

conduta * periodicidade apresentação RENAME

40 mg de ferro elementar Diariamente até o 3º 

mês pós-parto e até o 

3º mês pós-aborto

Sulfato ferroso 

comprimido 40 mg

Fonte: (BRasil, 2013).

Nota: *As condutas estão em consonância com as recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde 

(OMS); 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.

 

Diante das atualizações feitas no PNSF, foi necessária 

a revisão do Manual Operacional do Programa e da 

Portaria que institui o mesmo. Assim, em 2013, foi 

lançado o novo manual que atualiza a conduta,  

passando a seguir a recomendação da OMS e Socie- 

dade Brasileira de Pediatria, para crianças de 6 a 24 

meses de idade, e da FEBRASGO, para gestantes e  

mulheres no pós-parto (Figura 11), e, em 2014, 

publicada a Portaria nº 1.977, de 12 de setembro, 

que atualiza as diretrizes nacionais do Programa 

Nacional de Suplementação de Ferro. Em 2014, com 

o objetivo de reforçar e atualizar o conhecimento dos profissionais de saúde, gestores 

e população sobre as ações de prevenção e controle da anemia por deficiência de 

ferro no conjunto das carências nutricionais específicas, o tema foi incorporado ao  

curso de autoaprendizagem, disponível na RedeNutri sobre carências nutricionais.

conclusão
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Figura 11 — Capa do Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de suplementação de 

Ferro, Brasil, 2013

 

Com a descentralização da aquisição dos insumos que compõem o PNSF, o monitora-

mento do programa passou a ser feito pelos dados resultantes da avaliação externa 

do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), por FormSUS 

desenvolvido pela equipe técnica da CGAN e pelos registros feitos no Hórus (Sistema 

da Assistência Farmacêutica responsável pela gestão da assistência farmacêutica na  

atenção básica). Ao longo de 2014, com a discussão do e-SUS, foi proposta a inclusão do 

registro da suplementação com ferro no mapa de dispensação de medicamentos, ainda 

em fase de desenvolvimento.

Segundo o ciclo 2012 de avaliação externa do PMAQ, havia disponibilidade de sulfato 

ferroso em 65,0% das Unidades Básicas de Saúde e ácido fólico em 63,3%. Tal informação 

tem o limitante de não possibilitar recorte da disponibilidade de suplementos de ferro 

para público específico — criança e gestante e nem da finalidade do uso do suplemento — 

prevenção/tratamento. No ciclo referente aos anos de 2013/2014, o indicador referente 

à disponibilidade de sulfato ferroso no PMAQ considerou a avaliação de 29.696 equipes 

Fonte: (BRasil, 2013).
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localizadas em 23.584 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Assim, a avaliação mostrou 

que havia disponibilidade de sulfato ferroso em 68,3% das UBS e 63,0% das equipes 

informaram possuir sulfato ferroso na UBS em quantidade suficiente para suas ações. 

Como recomendação para o próximo ciclo de avaliação do PMAQ, foram qualificados os 

indicadores da avaliação externa do PMAQ sobre a disponibilidade de suplemento de 

ferro nas UBS para o público crianças/gestantes e prevenção/tratamento.

Em fevereiro de 2014, foi desenvolvido um formulário no FormSUS com o objetivo de 

monitorar o PNSF em âmbito municipal. Este esteve disponível a todos os municípios, 

durante o período de 15 de janeiro a 10 de fevereiro, e 1.681 municípios realizaram o 

seu preenchimento. No conjunto de resultados tem-se que 1.340 municípios (79,7%) 

referiram realizar a suplementação para todas as crianças de 6 a 24 meses, 1.616 

(96,1%) realizavam a suplementação de gestantes e 1.405 (83,5%), a suplementação das  

mulheres no período pós-parto ou pós-aborto. Dos municípios que preencheram 

o formulário, 1.587 (94,4%) referiram possuir suplementos de ferro e ácido fólico 

disponível para a suplementação na atenção básica. Em relação à aquisição dos insumos, 

1.223 (72,7%) referiram adquirir os medicamentos para o PNSF com recursos finan- 

ceiros do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

O monitoramento feito por meio do Hórus esteve disponível apenas nos anos de 2013 

e 2014. Com base no sistema, em 2013, 561 municípios informaram possuir sulfato 

ferroso em estoque na Secretaria Municipal de Saúde; já em 2014 (parcial de outubro), o 

suplemento estava disponível em 1.724 municípios.

Por fim, considerando os importantes efeitos da suplementação com ferro na prevenção 

da ocorrência de anemia por deficiência de ferro e no conjunto de esforços voltados ao 

alcance pleno do potencial de desenvolvimento infantil, principalmente das crianças em 

situação de vulnerabilidade social residentes em municípios prioritários da Ação Brasil 

Carinhoso, recomenda-se:

 › Garantir a conclusão da entrega dos suplementos de ferro referentes à compra 

centralizada via FURP;

 › Mobilizar os municípios para realização da compra descentralizada dos suple-

mentos via Componente Básico da Assistência Farmacêutica;

 › Estudar ferramentas adicionais que aperfeiçoem o monitoramento da implemen-

tação do programa nos municípios;
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 › Fomentar a investigação acerca da magnitude da deficiência de ferro infantil no 

país e;

 › Garantir a ampliação da nova estratégia de prevenção e controle da anemia por 

deficiência de ferro – NutriSUS.

 
 

6.1.4 Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em pó: NutriSUS

 

Considerando a magnitude da 

anemia por deficiência de ferro 

em crianças menores de cinco 

anos, a relação com a deficiên-

cia de outros micronutrientes 

na sua etiologia (ALLEN; PERSON; OLNEY, 2009; FISHMAN; CHRISTIAN; WEST, 2000) 

e as evidências quanto ao uso de múltiplos micronutrientes como alternativa à 

suplementação comferro isolado para aumentar a ingestão de vitaminas e minerais de 

modo a potencializar o pleno desenvolvimento infantil e prevenir as carências nutri- 

cionais na infância, especialmente o combate à anemia ferropriva, a OMS passou a  

recomendar, como estratégia de saúde pública aos países, a fortificação caseira com 

múltiplos micronutrientes em pó. A intervenção consiste na adição de uma mistura de 

vitaminas e minerais em pó em uma das refeições semissólidas oferecidas para as crianças. 

Frente às evidências e recomendações da OMS, em 2010 foi iniciada uma discussão 

com Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (DECIIS/SCTIE) para averiguar a possibilidade 

de incorporação do produto com vitaminas e minerais em pó no Brasil. A discussão foi 

retomada em 2011 e, paralelamente, foi realizado em setembro de 2011, um Workshop 

com vistas a conhecer as experiências bem-sucedidas de programas de fortificação  

caseira com micronutrientes em pó e debater os desafios para a implementação da 

estratégia de fortificação caseira no Brasil. 

O evento contou com a parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF Brasil 

e representantes do Ministério da Saúde, ANVISA e sociedades médicas, pesquisadores 

brasileiros e internacionais e representantes dos governos do México, Peru e Equador. 

Dentre os temas discutidos, destacam-se o cenário nutricional e as políticas de saúde 

e nutrição para as crianças brasileiras; os avanços na redução da desnutrição e 
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o problema de saúde pública representado pela anemia no Brasil; a importância 

dos micronutrientes no desenvolvimento infantil; a eficácia, efetividade, segurança e 

mecanismos de implementação da estratégia de fortificação caseira, tendo em vista 

as evidências e experiências internacionais; as experiências nacionais do Equador, 

México e Peru, em que se destacaram, como aspectos comuns, a logística da imple- 

mentação dos programas nacionais e a importância de estratégias de comunicação para 

profissionais de saúde e do monitoramento e avaliação das iniciativas; os desafios 

para o planejamento e implementação da estratégia de fortificação caseira no Brasil; 

os aspectos regulatórios dos múltiplos micronutrientes em pó no Brasil; e o monitora- 

mento e a avaliação para as estratégias.

Em 2012, com a prioridade estabelecida com o cuidado integral de crianças de zero a seis 

anos pela Ação Brasil Carinhoso, componente do Plano Brasil Sem Miséria, do Programa 

de Segurança Alimentar e Nutricional (PPA 2012/2015), do Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional e do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde (2011- 2015), 

a implantação da Estratégia da Fortificação da Alimentação Infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó para controlar e prevenir a anemia ferropriva e outras 

carências nutricionais foi assumida como compromisso do Ministério da Saúde como  

nova ação de prevenção e controle da anemia por deficiência de ferro no país.

Ainda com o objetivo de gerar evidências nacionais para incorporação da estratégia no 

Brasil, foi realizado, no período de junho de 2012 e julho de 2013, o Estudo Nacional 

de Fortificação da Alimentação Complementar – ENFAC, em quatro cidades brasileiras 

— Goiânia (GO), Olinda (PE²), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC) —, cujo objetivo foi 

avaliar a efetividade do sachê de micronutrientes, a adesão por mães e a aceitação por 

parte das crianças de 6 a 8 meses atendidas na rede de atenção do SUS e contribuir 

para a implementação da estratégia no Brasil. Em 2014, foram publicados os seguintes 

resultados ao analisar os grupos controle e intervenção do estudo: entre as crianças  

que receberam o sachê com múltiplos micronutrientes a anemia foi 38% menor, a 

prevalência de deficiência de vitamina A foi 55% menor, a deficiência de ferro foi 20% 

menor e, considerando o perfil de saúde das crianças, os resultados apontaram que 

as crianças que receberam os sachês com múltiplos micronutrientes cresceram mais, 

apresentaram menores frequências de febre e chiado no peito nos últimos 15 dias e 

redução de 60% de insuficiência de vitamina E. 

O boletim com os principais resultados do estudo está disponível em: <http://189.28.128. 

100/dab/docs/portaldab/documentos/boletim_enfac2014.pdf> e mais detalhes sobre a 

ENFAC podem ser verificados no item 6.3.4 – Estudos e Pesquisas Relacionadas à  

Vigilância Alimentar e Nutricional.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/boletim_enfac2014.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/boletim_enfac2014.pdf
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Em relação ao processo de aquisição dos sachês, foram estabelecidas duas frentes de 

trabalho, ambas monitoradas pelo Gabinete da Secretaria Executiva do MS, numa ação 

articulada entre SAS (CGAN) e SCTIE (DECIIS e DAF). O fomento à incorporação do produto 

para produção nacional dos sachês foi realizada via laboratório público de governo,  

porém, foi necessária sua importação para viabilizar o início da ação, já que no Brasil o 

registro do produto não existia. 

Para produção nacional, foi assinado um projeto Executivo do Acordo para o Desen-

volvimento de Produção de Micronutrientes em sachês, por meio de Parceria para 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) a ser executada entre 2014 e 2018, em parceria  

entre Ministério da Saúde e Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), contendo  

outros laboratórios envolvidos, como DSM, EMS, GEOLAB, Indústria Farmacêutica e  

Núcleo de Pesquisas Aplicadas (NPA). No final de 2013, o processo com o teste de 

estabilidade e registro do medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA encontrava-se em atraso. Assim, com a proximidade do lançamento 

da estratégia em 2014, o produto foi importado via PDP pelo laboratório DSM.

Com vistas a garantir a incorporação da tecnologia do uso dos sachês no conjunto 

de tecnologias do SUS, foi feita apresentação da estratégia em reunião da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), em que a incorporação de 

suplemento de vitaminas e minerais na educação infantil foi aprovada por unanimidade 

(Portaria SCTIE nº28, de 13 de agosto de 2014), com base no Relatório de Recomendação 

da CONITEC 130, disponível em <http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2014/

SuplementoAlimentar-130-FINAL.pdf>.

Assim, paralelo à incorporação da tecnologia junto ao LFM e com vistas a atender a  

demanda inicial da estratégia, o Ministério da Saúde adquiriu 20 milhões de sachês, 

via importação, possibilitando o início da estratégia com alcance aproximadamente  

330.000 crianças. 

Considerando as evidências e o impacto positivo da fortificação com múltiplos 

micronutrientes na redução da anemia e outras carências nutricionais específicas e a 

participação no pleno desenvolvimento infantil, em 2014, foi iniciada, em uma parceria 

dos Ministérios da Saúde e da Educação, a estratégia de fortificação da alimentação infantil 

com micronutrientes em pó – NutriSUS, que consiste na adição direta de micronutrientes 

em pó aos alimentos que a criança, com idade entre seis e quarenta e oito meses, irá 

consumir em uma de suas refeições diárias oferecidas nas creches vinculadas ao Programa 

Saúde na Escola (PSE). 

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2014/SuplementoAlimentar-130-FINAL.pdf
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2014/SuplementoAlimentar-130-FINAL.pdf
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Em relação ao processo de aquisição dos sachês, foram estabelecidas duas frentes de 

trabalho, ambas monitoradas pelo Gabinete da Secretaria Executiva do MS, numa ação 

articulada entre SAS (CGAN) e SCTIE (DECIIS e DAF). O fomento à incorporação do produto 

para produção nacional dos sachês foi realizada via laboratório público de governo,  

porém, foi necessária sua importação para viabilizar o início da ação, já que no Brasil o 

registro do produto não existia. 

Para produção nacional, foi assinado um projeto Executivo do Acordo para o Desen-

volvimento de Produção de Micronutrientes em sachês, por meio de Parceria para 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) a ser executada entre 2014 e 2018, em parceria  

entre Ministério da Saúde e Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), contendo  

outros laboratórios envolvidos, como DSM, EMS, GEOLAB, Indústria Farmacêutica e  

Núcleo de Pesquisas Aplicadas (NPA). No final de 2013, o processo com o teste de 

estabilidade e registro do medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA encontrava-se em atraso. Assim, com a proximidade do lançamento 

da estratégia em 2014, o produto foi importado via PDP pelo laboratório DSM.

Com vistas a garantir a incorporação da tecnologia do uso dos sachês no conjunto 

de tecnologias do SUS, foi feita apresentação da estratégia em reunião da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), em que a incorporação de 

suplemento de vitaminas e minerais na educação infantil foi aprovada por unanimidade 

(Portaria SCTIE nº28, de 13 de agosto de 2014), com base no Relatório de Recomendação 

da CONITEC 130, disponível em <http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2014/

SuplementoAlimentar-130-FINAL.pdf>.

Assim, paralelo à incorporação da tecnologia junto ao LFM e com vistas a atender a  

demanda inicial da estratégia, o Ministério da Saúde adquiriu 20 milhões de sachês, 

via importação, possibilitando o início da estratégia com alcance aproximadamente  

330.000 crianças. 

Considerando as evidências e o impacto positivo da fortificação com múltiplos 

micronutrientes na redução da anemia e outras carências nutricionais específicas e a 

participação no pleno desenvolvimento infantil, em 2014, foi iniciada, em uma parceria 

dos Ministérios da Saúde e da Educação, a estratégia de fortificação da alimentação infantil 

com micronutrientes em pó – NutriSUS, que consiste na adição direta de micronutrientes 

em pó aos alimentos que a criança, com idade entre seis e quarenta e oito meses, irá 

consumir em uma de suas refeições diárias oferecidas nas creches vinculadas ao Programa 

Saúde na Escola (PSE). 

Vale ressaltar que o início da estratégia, vincu-

lado às creches do PSE, foi fruto de ampla 

discussão com o Ministério da Educação e 

considerou-se o ambiente oportuno, frente 

ao tempo em que as crianças permanecem na  

escola, realizando refeições, estabelecendo 

rotina e desenvolvendo novos hábitos. A 

estratégia pode potencializar a capacidade 

da escola de promover saúde, abrangendo 

crianças a partir dos seis meses de idade. 

Assim, em março de 2014, o Ministro da Saúde lançou a Estratégia de Fortificação da 

Alimentação Infantil com Micronutrientes (vitaminas e minerais) em pó – NutriSUS na IV 

Mostra Nacional de Atenção Básica/Saúde da Família.

 

Para implantação da estratégia NutriSUS, foi necessária adesão dos gestores à ação no 

processo anual de pactuação do PSE. A ação foi inserida no Componente II – Promoção 

da Saúde e Prevenção de Agravos e Doenças, cujo objetivo é a promoção de ações que 

visam garantir as melhores condições para proporcionar o pleno desenvolvimento dos 

educandos, além do incentivo ao desenvolvimento de hábitos mais saudáveis. A adesão 

ao NutriSUS foi uma ação optativa, ou seja, complementar às ações essenciais pactuadas 

pelo gestor municipal.

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2014/SuplementoAlimentar-130-FINAL.pdf
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2014/SuplementoAlimentar-130-FINAL.pdf
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O sistema de adesão ao NutriSUS, no conjunto da adesão ao PSE, esteve disponível no 

Portal do Departamento de Atenção Básica entre 04 de abril e 15 de maio de 2014. Neste 

período, aderiram ao NutriSUS 2.263 municípios, com 11.222 creches e 544.708 crianças. 

Em função do número limitado de sachês adquiridos por meio da importação (20 mil-

hões de sachês), desenvolveram-se critérios de priorização das creches que iniciariam a 

estratégia no segundo semestre de 2014. Foram priorizadas aquelas que possuíam mais 

de 95% das crianças com idade entre seis a 48 meses de idade, sendo essas creches 

classificadas como prioritárias. Não sendo suficiente, foi necessário eleger, nas Regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul, os municípios com mais de 110 crianças matriculadas, numa 

tentativa de concentrar o início da ação em municípios com maior número de crianças, e 

garantir a participação dos municípios que fazem parte da Agenda para Intensificação da 

Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil – ANDI, municípios dos Vales do Jequitinhonha, 

Mucuri e semiárido de Minas Gerais. Com este recorte, foram contemplados, na 1ª fase de 

implantação da estratégia, 1.717 municípios, 6.864 creches e 330.376 crianças. A figura 

a seguir mostra o desenho gráfico de localização dos municípios contemplados com o 

NutriSUS no segundo semestre de 2014.

 Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.

Figura 12 — Mapa detalhado da localização dos municípios contemplados na 1ª etapa de implan-

tação do Nutrisus, Brasil, 2014
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Para apoiar a implantação do NutriSUS e a formação dos profissionais de saúde, educação, 

gestores e população foram desenvolvidos os seguintes materiais:

 › Manual operacional com as condutas gerais da estratégia: Material que contempla 

as etapas de implantação da estratégia de fortificação da alimentação infantil com 

micronutrientes em pó em estabelecimentos de educação infantil vinculados ao 

Programa Saúde na Escola.

 › Guia de evidências da fortificação com micronutrientes em pó: Material elabo-

rado para apresentar evidências relacionadas com o cenário epidemiológico da 

anemia no mundo e no Brasil, bem como estudos de efetividade da estratégia de 

fortificação da alimentação com micronutrientes em pó.

 › Caderno de orientações: tem como objetivo orientar e apoiar os profissionais da 

educação na operacionalização do NutriSUS.

 › Vídeo tutorial da estratégia: Vídeo ilustrativo de como deve ser desenvolvida a 

estratégia, com apresentação de todas as etapas envolvidas na ação. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=KxnTDxruGNY>.

 › Cartazes e panfletos para orientação e mobilização das famílias: As famílias são 

fundamentais para o sucesso da implantação da estratégia. É necessário que 

estejam cientes e esclarecidas sobre todas as etapas a serem desenvolvidas, bem 

como sobre as potencialidades e possíveis efeitos colaterais. As crianças somente 

poderão participar da estratégia depois de autorizadas por um responsável, por 

meio de assinatura do Termo de Consentimento.

 › Curso de autoaprendizagem à distância via RedeNutri: Trata-se de uma ferra-

menta de ensino à distância, realizado virtualmente, para os profissionais 

envolvidos com a ação. O curso conta com quatro módulos interativos para 

melhor compreensão sobre o desenvolvimento da estratégia.

 

No apoio aos estados para implantação da estratégia nos municípios, foram realizadas 

oficinas de formação de profissionais envolvidos em 25 estados, conforme o quadro 5.

https://www.youtube.com/watch?v=KxnTDxruGNY
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quadro 5 – oficinas de formação de profissionais para implantação da estratégia, segundo responsável 

pela organização e mês de realização, brasil, 2014

oFicina para implantação da Estratégia dE FortiFicação da alimEn-

tação iNFaNtil CoM MiCRoNutRieNtes eM Pó — NutRisus Nos estados

Estado responsável pela organização da oficina e mês/2014:

Acre 

Agosto

Pará 

Agosto

Alagoas 

Agosto

Paraná

Agosto (videoconferência)

Amapá

Maio Setembro

Pernambuco 

Maio / Setembro

Amazonas 

Agosto

Piauí 

Maio / Setembro

Bahia 

Setembro (videoconferência)

Rio de Janeiro 

Agosto

Ceará 

Agosto

Rio Grande do Norte 

Maio

Espírito Santo 

Junho / Setembro

Rondônia 

Maio

Goiás 

Abril (videoconferência) / Agosto

Roraima 

Junho

Maranhão 

Julho

Santa Catarina 

Agosto

Mato Grosso 

Agosto (videoconferência) / Outubro

Sergipe 

Julho

Mato Grosso do Sul 

Agosto

Tocantins 

Novembro

Minas Gerais 

Abril / Agosto

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
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A aquisição dos sachês, em 2014, foi feita por meio do estabelecimento de dois Termos de 

Execução Descentralizada junto ao Laboratório Farmacêutico da Marinha:

 › O Termo de Execução Descentralizada – TED nº 24/2014 do Laboratório da 

Marinha foi pago dia 30/09/2014, valor de R$ 2.500.000,00, Nota de Crédito nº 

400640/2014, para a aquisição dos sachês de múltiplos micronutrientes em pó. 

Abastecimento dos municípios no segundo semestre de 2014.

 › O Termo de Execução Descentralizada – TED nº 136/2014 do Laboratório da 

Marinha foi firmado em 30/12/2014, valor de R$ 5 milhões, Nota de Crédito nº 

400828/2014, para a aquisição dos sachês de múltiplos micronutrientes em pó. 

Abastecimento dos municípios em todo o ano de 2015.

 

A distribuição dos sachês para abastecimento dos municípios foi realizada entre os meses 

de setembro, outubro e novembro de 2014. A pauta de distribuição dos suplementos 

atendeu ao número de crianças matriculadas nas creches indicadas no processo de adesão 

à estratégia. A distribuição foi feita diretamente aos almoxarifados centrais da assistência 

farmacêutica nos municípios e, de forma excepcional aos almoxarifados das Secretarias 

Estaduais de Saúde dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Ceará e Piauí, que 

por sua vez, redistribuíram os sachês aos municípios.

O monitoramento do NutriSUS será realizado da mesma maneira que as demais ações 

do Componente II do PSE, ou seja, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle (SIMEC), no momento da avaliação anual do programa. O controle 

de estoque dos sachês segue a lógica da assistência farmacêutica no município e deve 

ser realizado da mesma maneira que o controle dos outros insumos sob responsabilidade 

das equipes de atenção básica. Para isto, o Departamento de Assistência Farmacêutica 

(DAF) realizou estudo da implantação do Hórus nos municípios que solicitaram adesão 

ao NutriSUS e concluiu que 41,8% dos municípios, que solicitaram adesão ao NutriSUS, 

utilizam o Hórus para gestão da assistência farmacêutica. Espera-se, com isto, utilizar o 

Hórus como fonte de informações quanto à implantação do NutriSUS nos municípios. 

Ainda sobre o monitoramento da estratégia, com o objetivo de acompanhar a implantação 

do NutriSUS e programar a pauta de distribuição dos sachês para abastecimento dos 

municípios no primeiro semestre de 2015, a CGAN elaborou um formulário via FormSUS, 

disponível a todos os municípios que realizaram a adesão para início da ação no segundo 

semestre de 2014. Até o dia 11 de janeiro de 2015, 1.100 municípios contemplados 

com o NutriSUS no primeiro semestre de 2014 responderam o formulário, sendo que a 

estratégia foi iniciada em 151 municípios. 
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Por fim, considerando a prioridade e compromissos do Ministério da Saúde no desenvol-

vimento de uma estratégia mais efetiva de prevenção e controle da anemia por deficiência 

ferro, tem-se como desafios principais e recomendações:

 › Apoiar estados e municípios na implantação e ampliação da estratégia NutriSUS;

 › Manter os investimentos para compra e distribuição dos sachês;

 › Atualizar e reforçar as metas previstas nos compromissos de atuação do governo, 

como Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Plano Plurianual e 

Objetivo Estratégico do Ministério da Saúde voltadas à prevenção e controle da 

anemia no país. 

 
 

6.1.5 Vigilância Epidemiológica, Assistência e Atenção Nutricional dos Casos de Beribéri8

 

O beribéri é uma doença causada pela deficiência de tiamina (vitamina B1), de natureza 

carencial 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, os quais, com a realização de investigação 

epidemiológica por equipes do Ministério da Saúde, foram classificados como deficiência 

de vitamina B1, sendo notificados casos também nos Estados de Tocantins e Roraima 

posteriormente.

Ao iniciar o ciclo de gestão 2011/14, as ações de enfretamento do beribéri concentravam-se 

no desenho de uma proposta de guia de consulta para apoiar os profissionais de saúde na 

atenção dos casos diagnosticados e em contatos informais com os estados com casos 

diagnosticados. Assim, diante da manutenção do agravo e da emergência em se retomar a 

agenda em torno das ações em prol do enfrentamento do beribéri, esta gestão estabeleceu 

como prioridades: retomada da articulação com a Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde - SVS/MS (Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis) e Secretaria 

Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde – SESAI/MS (Coordenação-Geral de 

Atenção Primária à Saúde Indígena); finalização do guia de consulta para vigilância 

epidemiológica, assistência e atenção nutricional dos casos de beribéri; realização de 

oficinas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde para enfrentamento 

do beribéri; inclusão de meta prioritária no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, 

elaborado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). 
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Além destas, propôs-se a reforçar as ações intra e intersetoriais com o objetivo de estimular 

a mobilização política para o enfrentamento do problema quanto à elaboração/articulação 

dos planos estaduais de enfrentamento do beribéri, à compra descentralizada dos 

suplementos de tiamina para controle e tratamento do beribéri, à notificação obrigatória 

dos casos confirmados e à articulação entre as áreas de vigilância e atenção à saúde no 

âmbito federal, estadual e municipal.

Assim, o ano de 2011 foi marcado pela 

finalização do Guia de Consulta para Vigi-

lância Epidemiológica, Assistência e Atenção 

Nutricional dos Casos de Beribéri8, pela 

inclusão da meta “Erradicar a existência de 

beribéri entre as populações mais vulne-

ráveis, em especial da população negra, 

indígenas e dos demais povos e comunida-

des tradicionais” na Diretriz 4 − Promoção, 

Universalização e Coordenação das Ações 

de Segurança Alimentar e Nutricional 

voltadas para Quilombolas e demais Povos 

e Comunidades Tradicionais de que trata o 

Decreto nº 6.040/2007 e Povos Indígenas 

do PLANSAN 2012-2015, de modo articu- 

lado às demais ações de segurança alimentar e nutricional; e pela realização de oficina de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde para enfrentamento do beribéri. 

A oficina foi realizada em 05 e 06 de dezembro de 2011 pela CGAN, com apoio da 

Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis – CGDT/DEVIT/SVS e da Coordenação-Geral 

de Atenção Primária à Saúde Indígena – CGAPSI/DASI/SESAI, tendo como participantes 

representantes das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde dos Estados do Maranhão, 

Tocantins e Roraima (Áreas Técnicas de Alimentação e Nutrição, Vigilância em Saúde, 

Atenção Básica, Saúde Indígena, além de representantes do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde (COSEMS) dos três estados e profissionais das Universidades Federais 

do Maranhão e Pernambuco, que fazem o acompanhamento da evolução dos casos de 

beribéri. O objetivo central da oficina foi conhecer e discutir os dados epidemiológicos 

da população acometida por beribéri, apresentar o Guia de consulta recém-lançado e 

delinear as propostas e encaminhamentos para a intensificação das ações de prevenção 

e controle do beribéri.
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No ano de 2012 foi realizada uma série de atividades com vistas a potencializar os 

esforços do setor saúde e outras áreas afins, em parceria com estados e municípios, para 

o enfrentamento do beribéri. Ressaltam-se a parceria estreita do Ministério da Saúde 

com as Secretaria Estaduais de Saúde do Maranhão, Tocantins e Roraima na realização de  

reuniões, visitas técnicas e oficinas sobre o Guia de consulta do Beribéri, reforço à 

consolidação do histórico da situação dos casos notificados do agravo desde 2006, 

ressaltando a existência de subnotificação que conduz à falsa impressão de redução 

no número de pessoas acometidas com a deficiência, e recomendação da necessidade 

de ampliação do debate intersetorial sobre o tema, tendo em vista a característica 

multidimensional do beribéri. 

Além disso, em dezembro de 2012, foi realizada oficina de avaliação das ações 

empreendidas durante o ano e planejamento da agenda de trabalho para 2013. A 

oficina contou com a participação de representantes do Ministério da Saúde (CGAN/

DAB/SAS, UHA/CGDT/DEVEP/SVS e SESAI), do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional – CONSEA, das Secretarias Estaduais de Saúde do Maranhão, Tocantins 

e Roraima e de especialista da UFPE. Os participantes recomendaram a reunião de  

esforços para a formação continuada de profissionais de saúde e população, a organização 

da atenção em saúde para eliminação do beribéri (organização de serviço e dispensação 

de medicamentos para tratamento) e a organização do sistema de informações para se 

conhecer a real magnitude do problema.

Vale ressaltar que o primeiro ciclo de avaliação externa do PMAQ, no ano de 2012, 

mostrou que havia disponibilidade de tiamina em 13,3% das Unidades Básicas de 

Saúde avaliadas e apenas 12% das equipes consideraram a quantidade disponível 

ser suficiente para as suas ações. Nos estados com casos de beribéri identificados — 

Maranhão, Roraima e Tocantins — somente 8,7% das UBS dispunham de tiamina, sendo 

considerada a quantidade suficiente por apenas 6,8% das equipes. Este dado aponta 

um dos problemas no conjunto de ações de enfrentamento do beribéri: a falta de 

suplementos de tiamina para a prova terapêutica de confirmação dos casos e para o 

tratamento adequado dos pacientes.

O ano de 2013 foi marcado pela retomada dos Planos estaduais de enfrentamento do 

beribéri nos estados com casos registrados — uma tarefa de revisita para atualização 

e repactuação dos compromissos estaduais frente à relevância do tema. Em função de 

restrições e reprogramação orçamentária da CGAN, a oficina de monitoramento das 

ações de enfrentamento do beribéri, programada para ser realizada no mesmo ano, foi  

cancelada e os esforços de apoio institucional da CGAN aos estados foram realizados  

por meio de comunicação oficial às Secretarias de Estado da Saúde.



135

No início do ano de 2014, com vistas a reconhecer as ações empreendidas em 2013 e 

planejar, de forma articulada com os estados e parceiros, as prioridades para 2014,  

foi realizada, em 25 de abril, a Reunião de Trabalho, coordenada pela CGAN, que contou 

com a participação de representantes do Ministério da Saúde — Secretarias de Atenção 

à Saúde (CGAN/DAB/SAS), Vigilância em Saúde (UVHA/CGDT/DEVIT) e Especial de Saúde 

Indígena (CGAPSI; DSEI Tocantins; DSEI Leste Roraima); do Ministério de Desenvol-

vimento Social e Combate à Fome (MDS) e Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão (MPOG); representantes da CAISAN; do CONASEMS; da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB); do CONSEA; e das Secretarias de Estado da Saúde do Maranhão, 

Roraima e Tocantins. Considerando as discussões e encaminhamentos feitos durante a 

reunião técnica, a agenda de trabalho para 2014 concentrou esforços na intensificação  

das ações intra e intersetoriais para atuação incisiva frente aos determinantes do 

beribéri, no reforço à notificação/informação sistemática dos casos novos de beribéri e 

na renovação dos compromissos de enfrentamento do beribéri considerando a vigência 

do PLANSAN até 2015.

Sobre a ação intersetorial, foi solicitada à CAISAN a inclusão da discussão do 

enfrentamento do beribéri em pauta de uma das reuniões técnicas da Câmara Técnica 

de Povos e Comunidades Tradicionais, não sendo realizada em 2014 em função de 

indisponibilidade de agenda. De forma a retomar a articulação intrasetorial para 

enfrentamento do beribéri, foi realizada participação conjunta da CGAN e da Unidade 

de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar em reunião nacional com 

os técnicos da vigilância epidemiológica do SUS e desenvolvido e disponibilizado às 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI), formulário (FormSUS) para registro de todos os casos suspeitos verificados a partir 

de 2014 com a finalidade de intensificar o monitoramento dos casos novos de beribéri 

no país.

A respeito do histórico de casos de beribéri no país, entre 2011 e 2013, os dados 

disponíveis advêm de comunicação oficial das Secretarias de Estado da Saúde com  

casos registrados de beribéri à CGAN e, a partir de 2014, as informações foram obtidas 

por meio do FormSUS, como demonstrado a seguir em gráfico contendo o histórico 

do número de casos de beribéri confirmados e registrados nos Estados do Maranhão,  

Roraima e Tocantins entre 2011 e 2014.
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Figura 13 — distribuição dos casos confirmados de Beribéri nos Estados do maranhão, roraima e 

tocantins, 2011-2014

 

Com base no FormSUS para investigação e registro dos casos de beribéri, foram 

registrados 83 casos suspeitos no ano de 2014 (33 confirmados), sendo 4 casos 

no Maranhão (3 Santa Luzia e 1 Zé Doca), 12 no Estado do Tocantins (2 Araguaína, 1 

Brasilândia do Tocantins, 1 Couto Magalhães, 5 Goiatins, 1 Itacajá e 2 Tocantinópolis) e 

67 casos em Roraima (Uiramutã).

Com o uso da Ficha de Investigação Clínica e de Notificação dos Casos de Beribéri no 

FormSUS foi possível qualificar as informações sobre os casos registrados. Nesse 

contexto, no período analisado, entre os casos suspeitos registrados, 91,9% acometiam 

indígenas (68), 70,3%, adultos do sexo masculino, com mediana de 44 anos de idade, 

sendo que, destes, 33 (44,6%) já apresentaram quadro de beribéri anteriormente e 17 

(22,9%) possuíam familiar com histórico do agravo. O hábito de fumar foi observado 

em 29 casos (39,2%) e o consumo de bebidas alcoólicas em 52 (70,3%); destes, 27 

referiram uso de bebidas alcoólicas em mais de três dias por semana. A realização de 

esforço físico extenuante esteve presente em 75,7% (56 pacientes) dos casos suspeitos 

identificados. Dentre os casos 74 casos suspeitos registrados, 18 evoluíram na prova 

terapêutica com tiamina e foram confirmados com beribéri em 2014, sendo oito casos de 

beribéri seco, 8 casos de beribéri úmido e 1 caso associado de beribéri seco mais úmido. 

 

Vale destacar que em julho de 2014 foi publicada a Portaria nº 1.271, de 6 de junho 

de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 

eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
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nacional. A portaria respaldou a notificação/informação de surtos de beribéri no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) na condição de Evento de Saúde 

Pública, ou seja, que constitui ameaça à saúde pública. Espera-se com isto, intensificar o 

reconhecimento da magnitude da deficiência de forma oficial no país.

Por fim, considerando a relevância do tema, os esforços já empreendidos e as lacunas para 

enfretamento global do agravo, recomenda-se:

 › Renovar os compromissos com o enfrentamento do beribéri no Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN);

 › Protagonizar a articulação intersetorial para eliminação do beribéri junto à  

CAISAN; e

 › Reforçar a integração articulada entre as áreas de assistência e vigilância para a 

notificação, atenção e acompanhamento dos casos de beribéri no país.

 
 
 
6.1.6 Prevenção e Controle do Excesso de Peso e Obesidade

 
 
estrAtégiA intersetoriAl de prevenção e controle dA obesidAde  
 

Nas últimas décadas, a prevalência de obesidade aumentou de forma considerável em 

todos os países do mundo. Os dados mais recentes da pesquisa de Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – VIGITEL (BRASIL, 

2014a) revelam que, no conjunto dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, a 

frequência de excesso de peso foi de 50,8% na população, sendo maior entre homens 

(54,7%) do que entre mulheres (47,4%). Já em relação à obesidade, 17,5% dos indivíduos 

encontravam-se nessa situação, não diferindo entre os sexos. Pela primeira vez, os dados 

de excesso de peso e obesidade mantiveram-se estáveis no País, interrompendo o 

aumento de aproximadamente 1,3% ao ano desde 2006, quando 42,6% dos indivíduos 

apresentavam excesso de peso e 11,8% obesidade. Considerando o avanço do sobrepeso 

e da obesidade, o governo federal vem desenvolvendo diversas ações e estratégias que 

visam o enfrentamento do cenário epidemiológico que se configura no Brasil.
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No Plano Plurianual 2012-2015 (PPA) e no Plano Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (PLANSAN) consta como meta a elaboração do “Plano Intersetorial de 

Prevenção e Controle da Obesidade” (ver Tópico 4 – Metas Incluídas nos Instrumentos 

de Planejamento do Governo Federal). Ressalta-se que ações de combate à expansão da 

obesidade são imprescindíveis diante do atual quadro observado no país. Em função de 

sua magnitude e velocidade de evolução, o excesso de peso é considerado atualmente um 

dos maiores problemas de saúde pública, afetando todas as faixas etárias. Não obstante o 

crescimento do sobrepeso e da obesidade há situações críticas de insegurança alimentar 

em algumas populações específicas, tais como indígenas e quilombolas.

 

A elaboração de uma estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade 

afirma-se como uma das ações para alcance dos objetivos propostos pelo “Plano de ações 

estratégicas para enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no 

Brasil 2011-2022”, lançado pelo Ministério da Saúde em 2011, visando promover o 

desenvolvimento de políticas públicas efetivas, integradas, intersetoriais e sustentáveis 

no controle e manejo do sobrepeso e obesidade do país.
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O processo de elaboração e discussão da Estratégia ocorreu no âmbito da Câmara 

Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), com apoio da Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS-Brasil) e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional (CONSEA). Foram realizadas diversas reuniões e promovido o diálogo 

necessário para o seu aprimoramento com órgãos setoriais, especialistas (Consulta 

Técnica em setembro de 2011) e sociedade civil (Plenária e Comissões Permanentes do 

CONSEA em agosto de 2011).

Em 2011, a CAISAN publicou a Resolução nº 7, de 09 de junho, que institui o Comitê 

Técnico 6 (CT6) com o objetivo de elaborar o Plano Intersetorial de Prevenção e Controle 

da Obesidade, com a seguinte composição: Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS); Ministério da Educação (MEC); Ministério da Saúde (MS); 

Ministério das Cidades; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e Organização Pan-Americana 

da Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS). Além destes ministérios, foram 

realizadas reuniões setoriais com: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da 

Fazenda; Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (CONAB/MAPA); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério 

da Pesca. Ainda, foram incluídos na composição do Comitê Técnico 6, o Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão e o Ministério dos Esportes. O plano foi desenvolvido 

durante os anos de 2011 e 2013.

Em 2013, retomou-se a discussão sobre o plano. O grupo, formado por ministérios com 

maior número de ações (MS, MDS, MEC - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação – e CONSEA), traçou novas estratégias para a publicização do plano e pactuou que o 

documento seria finalizado e intitulado Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da 

Obesidade e haveria a instalação do Comitê Gestor da Estratégia de Prevenção e Controle 

da Obesidade, após a aprovação no regimento da CAISAN. Além disso, foi estabelecida a 

avaliação da matriz de ações estabelecida para cada ministério, sendo avaliadas as ações 

possíveis de serem desenvolvidas até o final de 2014.

 

Como resultado do trabalho articulado da CAISAN, foram elaborados dois documentos 

que sintetizam os eixos de ação para enfrentamento do sobrepeso e obesidade no Brasil: 

Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: promovendo modos de vida e 

alimentação adequada e saudável para a população brasileira e Estratégia Intersetorial de 

Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para estados e municípios9.
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A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: promovendo modos de 

vida e alimentação adequada e saudável para a população brasileira norteia as ações do 

governo brasileiro e tem por objetivo promover a reflexão e fomentar a implementação 

da Estratégia pelos diversos setores que compõe a CAISAN, tanto em nível federal quanto 

estadual, ratificando a necessidade de elaboração de diretrizes para o enfrentamento 

deste cenário epidemiológico, configurado como um problema social com dimensões 

morais e repercussões na saúde e na qualidade de vida do indivíduo. 

 

A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para 

estados e municípios tem por objetivo orientar estados e municípios na articulação de 

ações intersetoriais locais com o intuito de prevenir e controlar a obesidade na popu-

lação, sendo pautada em seis 

grandes eixos de ação: 1) Dispo-

nibilidade 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) Vigi-

lância 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.

 

Os mecanismos de divulgação da estratégia foram realizados pelos diversos atores 

envolvidos em seu processo de elaboração, contando com a divulgação em oficinas 

regionais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), no Congresso 

Brasileiro de Nutrição (CONBRAN), no Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) 

e no Encontro Nacional Alimentação Complementar (ENAC), no Encontro de Secretários 

Municipais de Saúde em 2014, no Fórum de Doenças Crônicas não Transmissíveis e em 

outros eventos das respectivas pastas. Complementarmente, foram elaboradas estratégias 

de divulgação em sítios eletrônicos e redes sociais, tanto dos órgãos envolvidos, quanto 

de parceiros, tais como o Instituto Alana, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC), a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO), o Conselho Federal 

de Nutrição (CFN) e outras Redes parceiras.
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Destaque também é dado à apresentação da Estratégia em evento paralelo ocorrido 

durante a 2ª Conferência Internacional de Nutrição (ICN), em novembro de 2014 na Itália, 

promovida pela Food and Agriculture Organization (FAO) e pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), juntamente com o governo da Alemanha e o Conselho Nórdico de Ministros. 

O evento propiciou a repercussão da Estratégia em âmbito internacional, contribuindo na 

discussão sobre a necessidade de envolvimento conjunto mundial para o enfrentamento 

da obesidade e sobrepeso.

Durante esses quatro anos, observou-se grande avanço na discussão do enfrentamento e 

prevenção da obesidade no país, efetivando uma Estratégia que organizasse e estrutu-

rasse as diversas ações — muitas em vigor há bastante tempo — de diversos setores da 

sociedade. A elaboração da Estratégia busca articular ações que atuam sobre as causas 

sociais, ambientais, econômicas e políticas da obesidade/sobrepeso, contribuindo para a 

superação da perspectiva fragmentada e setorial do enfrentamento dessa situação.

No que concerne ao setor saúde, diversas ações são preconizadas no contexto da  

Estratégia, que contribuem para a redução e manejo da obesidade, que serão destacados 

ao longo deste relatório, como fortalecimento da ampliação do Programa Saúde na Escola 

(PSE) e do Programa Academia da Saúde; contribuição na discussão da regulação da publi-

cidade, práticas de marketing e comercialização de alimentos, especialmente voltado 

para o público infantil (incluindo discussão sobre a Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC nº 24/2010, Lei nº 11.265 de 2006 e Resolução CONANDA nº 163 de 2014); 

renovação de acordo com Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação – ABIA  

para redução e eliminação de gordura trans; discussão sobre a redução de açúcar em 

alimentos processados, prevendo pactuação das primeiras metas em 2015; ações de 

promoção da alimentação adequada e saudável para crianças, por meio da divulgação e 

utilização do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, e para a população adulta,  

destacando-se a publicação da nova edição do Guia Alimentar para a População 

Brasileira  em 2014; discussão junto ao Ministério do Trabalho para atualização das 

Portarias que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); acordo  

de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Federação Nacional das Escolas Particu- 

lares (FENEP) para promoção da alimentação saudável nas escolas, com enfoque 

nas cantinas e divulgação do “Manual das Cantinas Escolas Saudáveis: promovendo 

a alimentação saudável”; e ações de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) para 

monitoramento de práticas alimentares e estado nutricional da população. 

Além das iniciativas referidas anteriormente, a Estratégia traz como ações do setor  

saúde diretamente relacionadas ao cuidado às pessoas com sobrepeso e obesidade e  

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Laboratorios/Assuntos+de+Interesse/Legislacao/Resolucao+da+Diretoria+Colegiada+-+RDC
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que serão detalhadas neste tópico: a organização da Linha de Cuidado ao Sobrepeso e 

Obesidade no SUS, com vistas ao cuidado integral e articulado ao indivíduo com sobre-

peso e obesidade e a cooperação com Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS-Brasil) 

para organização do Laboratório de Inovação no Manejo da Obesidade nas Redes de  

Atenção à Saúde. 

Vale destacar que a elaboração de uma Estratégia, que agrega os diversos setores 

governamentais, bem como representantes da sociedade civil, reafirma a importância da 

participação social na formulação de políticas e iniciativas no qual o Estado assume o 

compromisso com a universalidade, integralidade e equidade no acesso à alimentação 

adequada e saudável, preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas, 

transparência no uso de recursos públicos, compromisso social, sustentabilidade e ética 

na relação entre público e privado.

A iniciativa brasileira na estruturação de uma estratégia para enfrentamento da obesidade 

coloca o país como vanguarda no cenário internacional, fomentando e estimulando o 

debate sobre a questão juntamente com outros países e instâncias internacionais. Nesse 

sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – ampliar da divulgação da estratégia para estados e municípios;

 – Realizar a discussão do documento com as Referências técnicas de alimentação 

e Nutrição das secretarias estaduais de saúde;

 – Potencializar as ações constantes na estratégia, em especial regulação da publicida-

de e propaganda de alimentos;

 – Fomentar a discussão e elaboração de uma Convenção quadro internacional sobre 

obesidade e alimentação saudável;

 

linHA de cuidAdo do sobrepeso e obesidAde nAs redes de Atenção à sAúde do  

sistemA único de sAúde 
 

Embora sejam inegáveis e representativos os avanços alcançados pelo SUS nos últimos 

anos, torna-se cada vez mais evidente a dificuldade em superar a intensa fragmentação 

das ações e dos serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. 

Objetivando inovar no processo de organização do sistema de saúde, de maneira a 
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produzir impacto positivo nos indicadores de saúde da população e assegurar ao usuário 

o conjunto de ações e serviços de que necessita, a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro 

de 2010, apresenta as diretrizes para organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no 

SUS. O objetivo das RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde 

com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem 

como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia 

clínica e sanitária e eficiência econômica.

A Portaria supracitada estabelece como uma das ferramentas de microgestão dos serviços 

as Linhas de Cuidado, as quais são definidas como formas de articulação de recursos e das 

práticas de produção de saúde que visam à coordenação ao longo do contínuo assistencial, 

por meio da pactuação/contratualização, e à conectividade de papéis e de tarefas dos 

diferentes pontos de atenção e profissionais.

Após pactuação tripartite, em 2011, foram priorizadas a seguintes redes temáticas: Rede 

Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção Psicossocial, 

Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas, esta instituída pela Portaria GM/MS nº 252, de 19 de fevereiro de 2013, 

em consonância com o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2012, que define e prioriza ações e 

investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNT e seus 

determinantes, dos quais a obesidade se configura como importante fator.

Assim, com a finalidade de desenvolver ações e estratégias para prevenção e controle da 

obesidade, de forma a garantir o cuidado integral ao indivíduo com esse agravo dentro do 

SUS, o Objetivo 0719 “Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores 

de doenças crônicas, estimulando o envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as 

ações de promoção e prevenção” do Plano Plurianual 2012-2015 foi incorporado ao 

Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde como Objetivo Estratégico 6, no qual 

define como Estratégia 2, a “Estruturação da rede de atenção à saúde para doenças 

crônicas, iniciando pela renocardiovascular, câncer, obesidade, doenças respiratórias”. 

Esta Estratégia aponta como resultado a definição de “Linhas de cuidado referentes aos 

eixos prioritários (renocardiovascular, obesidade e doenças respiratórias) publicadas.”

Em fevereiro de 2013, foi publicada a Portaria GM/MS nº 252/2013, que institui a Rede 

de Atenção à Saúde (RAS) das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), revogada pela Portaria GM/MS nº 483, de 02 de abril de 2014, que a 

atualizou. A partir destas portarias, foi publicada a Portaria GM/MS nº 424, de 19 de março 
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de 2013, que redefine as diretrizes da organização da prevenção e do tratamento do 

sobrepeso e da obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS. A linha de cuidado estabelece um 

pacto entre os diversos atores dos pontos de atenção da RAS, estabelecendo 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, e podem utilizar de vários tipos de estratificação (clínica, de risco, entre outras) 

para definir estas ações.

 

Concomitantemente, no âmbito hospitalar, foi publicada a Portaria GM/MS nº 425 de  

19 de março de 2013, que estabelece regulamento técnico, normas e critérios para a 

Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade, definindo que a cirurgia 

bariátrica deve ser custeada pelo Ministério da Saúde. Para oferecer Assistência de Alta 

Complexidade ao Indivíduo com Obesidade o gestor local deve, obrigatoriamente, organizar 

e implantar em sua região a Linha de Cuidado para prevenção e tratamento do sobrepeso 

e obesidade. Ou seja, deve ser garantido o cuidado integral, não sendo possível habilitar 

serviços de Assistência de Alta Complexidade sem a construção da linha de cuidado 

regional, para que este serviço não esteja isolado do restante da RAS.
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de 2013, que redefine as diretrizes da organização da prevenção e do tratamento do 

sobrepeso e da obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS. A linha de cuidado estabelece um 

pacto entre os diversos atores dos pontos de atenção da RAS, estabelecendo 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, e podem utilizar de vários tipos de estratificação (clínica, de risco, entre outras) 

para definir estas ações.

 

Concomitantemente, no âmbito hospitalar, foi publicada a Portaria GM/MS nº 425 de  

19 de março de 2013, que estabelece regulamento técnico, normas e critérios para a 

Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade, definindo que a cirurgia 

bariátrica deve ser custeada pelo Ministério da Saúde. Para oferecer Assistência de Alta 

Complexidade ao Indivíduo com Obesidade o gestor local deve, obrigatoriamente, organizar 

e implantar em sua região a Linha de Cuidado para prevenção e tratamento do sobrepeso 

e obesidade. Ou seja, deve ser garantido o cuidado integral, não sendo possível habilitar 

serviços de Assistência de Alta Complexidade sem a construção da linha de cuidado 

regional, para que este serviço não esteja isolado do restante da RAS.

 

Até dezembro de 2014, foram enviadas 11 linhas de cuidado à Coordenação Geral de 

Atenção as Pessoas com Doenças Crônicas, do Departamento de Atenção Especializada 

e Temática, do Ministério da Saúde. Entretanto, apenas uma, do Estado do Maranhão, foi 

aprovada e as demais (Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 

Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo) encontram-se em processo de análise.

Em relação à Atenção Básica, em 2014 foi publicado o Caderno de Atenção Básica nº 38 – 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade, parte da Coleção 

Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica. Seu objetivo é subsidiar os 

profissionais de saúde atuantes nos serviços de Atenção Básica do SUS para o cuidado 

integral da obesidade, com ênfase no manejo alimentar e nutricional. O material traz 

referências sobre classificação, diagnóstico e manejo da obesidade, estratégias de 

abordagem, ações de promoção da saúde, educação em saúde, tratamentos e orientações 

sobre distúrbios alimentares. O Caderno contribui para melhorar a resolutividade neste 

ponto de atenção, trazendo uma abordagem integral e humanizada ao indivíduo com 

excesso de peso, focando em ações de promoção da saúde e prevenção de outros agravos.

Ainda em 2014 foi elaborado o Manual Instrutivo de Organização Regional da Linha de 

Cuidado do Sobrepeso e Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doen-

ças Crônicas, com o objetivo de apoiar os gestores na organização da linha de cuidado. 

O documento está dividido em duas partes: a primeira com perguntas e respostas 



146

sobre a proposta de estruturação de linha de cuidado e o processo de habilitação; e a 

segunda apresenta passo a passo, com os principais aspectos a serem considerados para  

construção da linha.

Visando ampliar a abrangência do cuidado ao paciente pós-cirurgia bariátrica, foram  

iniciadas as discussões junto à Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade, 

Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos, Coorde-

nação Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e Departamento de Gestão e 

Incorporação de Tecnologias em Saúde para incorporação de fármaco polivitamínico para 

continuidade do tratamento desses pacientes mediante Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas. A discussão está na fase de levantamento de referências na literatura para 

definição da composição ideal e tempo de tratamento.

Quanto aos desafios enfrentados, observam-se as resistências e barreiras no intenso 

processo de mudança de paradigmas no que tange os modelos já consolidados e 

fragmentados de atenção. A emergência de uma nova práxis demanda um longo 

processo de ressignificação de processos, lógicas e estruturas de atenção. A constituição 

de Redes e Linhas de Cuidado impulsiona os municípios e Estados a realizarem um  

preciso diagnóstico da situação de saúde de sua população bem como das suas capaci-

dades, arranjos organizativos e fluxos de atenção, itens que nem sempre estão claros ou 

bem definidos.

A estruturação de Linha de Cuidado pressupõe envolvimento de todos os pontos de 

atenção dentro do SUS, articulando ações, serviços, recursos e estruturas da atenção 

básica, atenção especializada ambulatorial, atenção especializada hospitalar, atenção 

especializada de urgência e emergência, sistemas de apoio (diagnóstico, terapêutica e 

assistência farmacêutica) e logística (sistemas de informação, transporte e tecnologias 

da informação) e regulação. Para que o cuidado integral do indivíduo com sobrepeso e 

obesidade ocorra com eficácia e eficiência é fundamental que todos os pontos da Rede de 

Atenção estejam organizados e articulados no contexto da Linha de Cuidado.

Dentro do Ministério da Saúde, ressaltamos que o processo de pactuação de diretrizes, 

objetivos e responsabilidades, dentro da Linha de Cuidado, demandou articulação e 

envolvimento em um Grupo de Trabalho de diversos departamentos e coordenações,  

das quais destacam-se a Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade (CGMAC/

DAET/SAS), Coordenação-Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas (CGAPDC/

DAET/SAS); Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) e outras  

áreas do DAB, entre outras.
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A definição de diretrizes para construção da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesi- 

dade foi um passo essencial para indução de novas práticas de gestão em saúde,  

colocando em tela a importância de mecanismos de diagnóstico e Vigilância Alimentar 

e Nutricional (VAN) da população, articulação entre os pontos de atenção, sistemas 

logísticos e de apoio que respondam em tempo hábil, alocação estratégica de recursos e 

redes de comunicação bem estruturadas entre os pontos de atenção.

Os desafios em relação à Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade consistem em 

ampliar a divulgação da Linha e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas e fomentar que os gestores estaduais, municipais ou regionais elaborem linhas 

de cuidado para cobrir todo o território nacional, de forma a reorganizar os serviços 

na busca da qualificação do cuidado aos indivíduos e coletividades em sobrepeso ou 

obesidade e estimular os demais estados a estruturarem suas Linhas de Cuidado. 

Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – desenvolver iniciativas de educação permanente, tais como curso de auto-

aprendizagem na plataforma da RedeNutri com conteúdos do Caderno de atenção 

Básica nº 38 (estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade) 

e cursos para profissionais da atenção básica sobre cuidado pós-cirurgia bariátrica;

 – elaborar protocolos de manejo da obesidade para todos os níveis de atenção;

 – incorporar polivitamínicos e minerais como oferta do sus para o tratamento de 

pacientes pós-cirurgia bariátrica;

 – organizar linhas de cuidado na perspectiva de Redes de atenção;

 – Monitorar a construção e implementação da linha de Cuidado.

lAborAtório de inovAção no mAnejo dA obesidAde nAs redes de Atenção à sAúde
 

Em 2012, foi criado o “Laboratório de Inovação no Manejo da Obesidade”, a partir da 

parceria firmada entre o Ministério da Saúde, por meio da CGAN, e a cooperação técnica da 

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde/Brasil (OPAS/OMS/

Brasil), como um espaço de produção/identificação, valorização de experiências e práticas 

bem-sucedidas no SUS e gestão do conhecimento no manejo da obesidade. Buscou-se 

identificar essas experiências em todos os pontos de atenção à saúde (atenção básica, 
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atenção especializada ambulatorial e hospitalar) na promoção da saúde e prevenção e 

tratamento da obesidade na Rede de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde.

O laboratório foi instituído com a missão de identificar, sistematizar e compartilhar lições 

aprendidas e boas práticas de promoção da saúde e prevenção, controle, tratamento e 

manejo da obesidade no SUS com vistas a fomentar a tomada de decisão e o cuidado 

integral nas redes de atenção à saúde dos indivíduos e coletividades.

Os objetivos do laboratório foram:

 › Realizar alinhamento conceitual de obesidade e boas práticas de manejo;

 › Caracterizar o que seriam inovações no manejo da obesidade;

 › Disseminar experiências exitosas e inovadoras no manejo da obesidade nas Redes 

de Atenção à Saúde (RAS) dos sistemas locorregionais, estaduais e/ou municipais;

 › Elaborar um plano de comunicação para divulgar as experiências para diferentes 

públicos (gestores e profissionais);

 › Compartilhar lições aprendidas e boas práticas com outros países da região.

 

 

Para a realização desse Laboratório de Inovação, foi composto um Grupo de Trabalho 

(GT) instituído pelo Ministério da Saúde e pela OPAS/OMS Brasil, a partir de edital de 

convocação, com o objetivo de selecionar profissionais, oriundos do SUS (gestores, 

trabalhadores e controle social) e pesquisadores com reconhecida experiência em 

estudos relacionados à prevenção e/ou ao tratamento da obesidade.

A composição final do GT incluiu 18 participantes, representando tanto profissionais 

oriundos do SUS, como pesquisadores com experiência no estudo da obesidade e 

trabalhadores, assim como técnicos do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional dos 

Secretários de Saúde (CONASS).

O GT, em cooperação com o Ministério da Saúde e a OPAS/OMS Brasil, propôs um edital para 

o levantamento de experiências para a realização do Laboratório de Inovação no Manejo 

da Obesidade nas RAS, com foco na prevenção e no controle da obesidade e organizou o 

processo de seleção e divulgação/comunicação das experiências selecionadas.
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Destaca-se que edital foi publicado em 3 de junho de 2013 e ficou aberto durante 90 dias 

para inscrição das experiências por meio de formulário eletrônico disponível na plata-

forma do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). A divulgação dele aconteceu 

em diversos veículos de comunicação, estabelecimentos, instituições e entidades, sendo 

estimulada a apresentação de ações que fossem em qualquer ponto da Rede de Atenção 

à Saúde do SUS. 

Nesse processo seletivo, foram inscritas 142 experiências no Laboratório de Inovação, 

representando um número recorde de participação em chamamento realizados pela 

estratégia desenvolvida pela OPAS/OMS e Ministério da Saúde.

Não foram elegíveis três propostas: aquelas enviadas com formulário incompleto ou 

duplicado; que não atenderam às normas para apresentação das experiências definidas 

no edital; e que não tinham relação com o tema de Manejo da Obesidade na Rede de 

Atenção à Saúde do SUS. Assim, a avaliação das 139 experiências restantes foi realizada 

pelos membros do GT, de acordo com os seguintes critérios: relevância para o SUS; caráter 

inovador; sustentabilidade; equipe de atenção à saúde; reprodutibilidade em contextos 

similares; clareza e objetividade na apresentação escrita; alinhamento aos princípios e às 

diretrizes do SUS; e resultados.

O processo de seleção incluiu triagem das experiências inscritas, baseada em critérios  

pré-estabelecidos; leitura preliminar das experiências; análise da observância dos 

critérios de elegibilidade em consonância com as condições definidas no regulamento, 

para inscrição da experiência; e definição e organização dos processos de divulgação e 

comunicação das experiências selecionadas.

Os membros do GT também foram divididos em duplas para a realização das visitas a 

24 experiências, que ocorreram no período de novembro de 2013 a março de 2014, que 

culminaram na elaboração de um resumo ampliado para descrição da experiência pelos 

membros do GT responsáveis pela avaliação in loco da experiência e os profissionais 

envolvidos na experiência.

A distribuição das experiências avaliadas e selecionadas para visita in loco (n=24)  

mostrou que quatro eram da Região Nordeste, quatro da Região Centro-Oeste, sete da 

Região Sudeste e nove da Região Sul. Ressalta-se que 8 experiências são da Atenção 

Básica, 13 da Média Complexidade e 3 da Alta Complexidade. Dessas experiências, 3 

apresentaram em seus relatos o processo de organização do cuidado e regulação da 

atenção à saúde.
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Como resultado do amplo trabalho 

desenvolvido pelo GT, em dezembro de 

2014, realizou-se o “Seminário nacional 

de manejo da obesidade nas Redes de  

Atenção à Saúde do SUS”, visando apre-

sentar as experiências selecionadas pelo 

Laboratório e discutir as perspectivas e os 

desafios das mesmas, bem como realizar o 

lançamento da publicação técnica. A 

publicação “Perspectivas e desafios no 

cuidado às pessoas com obesidade no 

SUS” reúne os resultados do Laboratório 

de Inovação no manejo da Obesidade nas 

Redes de Atenção à Saúde e o relato das 24 experiências selecionadas, estando 

disponível também na versão eletrônica <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

perspectivas_desafios_cuidado_pessoas_obesidade.pdf>.

 

A análise das experiências apresentadas reforça que a organização da assistência aos 

indivíduos com sobrepeso e obesidade na Rede de Atenção à Saúde do SUS necessita ser 

repensada e repactuada entre os atores dos diferentes pontos de atenção, com a inclusão 

de equipamentos que contribuam com a oferta de um cuidado qualificado para o controle 

do excesso de peso e garantam a integralidade do cuidado. O cuidado compartilhado e 

integrado entre os serviços, com a definição e a pactuação de fluxos, representará a linha 

condutora da atenção na rede de saúde.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/perspectivas_desafios_cuidado_pessoas_obesidade.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/perspectivas_desafios_cuidado_pessoas_obesidade.pdf
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Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – divulgar a publicação para gestores federais, estaduais, municipais e regionais como 

mais uma publicação para apoiar as discussões locais de organização de linhas de 

cuidado para o manejo da obesidade na perspectiva das Redes de atenção à saúde;

 – integrar, entre os diversos atores do setor saúde, nos diferentes níveis de atenção, 

com pactuação e corresponsabilização dos serviços e dos profissionais;

 – Garantir o cuidado integral e de qualidade para redução e controle do agravo, sempre 

na perspectiva da atenção Básica como coordenadora do cuidado.

 
 
 
 
6.1.7 Atenção às Pessoas com Necessidades Alimentares Especiais 

 

A CGAN, por se constituir como área técnica de alimentação e nutrição, assessora a CONJUR 

(Consultoria Jurídica) do MS nas respostas às demandas judiciais sobre fornecimento de 

fórmulas nutricionais. No início desta gestão constatou-se que os encaminhamentos para 

essa pauta foram a elaboração das notas técnicas sobre temas relacionados à Terapia 

Nutricional e ao fornecimento de fórmulas nutricionais por via judicial.
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Nesse sentido, em 2014, foi realizado estudo das demandas judiciais por fórmulas nutri-

cionais entre os anos de 2007 e 2013, em que foi verificado o crescimento de solicitação 

desses insumos por meio de ações judiciais. Em 2007, foram recebidos 39 processos com 

solicitações de fórmulas nutricionais, enquanto que, em 2013, o número de processos foi 

de 168, representando aumento de 4,3 em todo período (Figura 14) (PEREIRA et al., 2014). 

 

 

 

Como não havia sistematização de todos os dados relevantes para análise do perfil das 

demandas judiciais nas gestões anteriores, a análise detalhada foi apenas do ano de 

2013 Assim, foram analisados 168 processos judiciais, em que se verificou concentração 

de solicitantes menores de dois e acima de 41 anos e residentes na Região Sul (36,9%). 

Contudo, cabe destacar que todas as ações eram provenientes de somente 63 municípios, 

sendo que 5 foram responsáveis por 38,1% das demandas por fórmulas nutricionais 

(PEREIRA et al., 2014).

Ainda foi possível identificar maior prevalência de doenças neurológicas (39,3%), 

seguidas das endócrinas, metabólicas e nutricionais (33,9%), sendo que, desses, 46 

(80,7%) processos eram referentes às alergias e intolerâncias alimentares. Ressalta-se 

que somente 40,5% apresentaram comprovação diagnóstica, menos da metade das 

Figura 14 — Evolução do número dos processos enviados ao Ministério da Saúde com 

solicitação de fórmulas nutricionais, Brasil, 2007-2013

Fonte: (PeReiRa et al., 2014).
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prescrições das fórmulas nutricionais foram expedidas por serviços públicos de saúde e 

grande parte dos autores foi representada por Defensorias Públicas (63,7%) (PEREIRA et 

al., 2014).

Nesse sentido e com base na avaliação dos processos, foi possível organizar as demandas 

e encaminhamentos necessários para além da análise técnica dos processos judiciais, 

priorizando-se casos de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), por se tratar do agravo 

com mais demandas judiciais, como descrito anteriormente. 

A atualização da PNAN, aprovada pela Portaria GM/MS nº 2.715, de 17 de novembro de 

2011, trouxe a nova diretriz de Organização da Atenção Nutricional, a qual compreende 

os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, 

prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, devendo estar associado 

às demais ações de atenção à saúde do SUS, para indivíduos e comunidades.

Nesse intuito, todas as fases do curso da vida devem ser foco da atenção nutricional. No 

entanto, cabe a identificação e priorização de fases mais vulneráveis a esses agravos, dentre 

eles as necessidades alimentares especiais, as quais, segundo a PNAN, são necessidades 

alimentares, sejam restritivas ou suplementares, de indivíduos portadores de alteração 

metabólica, fisiologia ou mecânica que cause mudanças, temporárias ou permanentes, 

relacionadas à utilização biológica de nutrientes ou a via de consumo alimentar (enteral 

ou parenteral). 

Além dos agravos de saúde que, por suas características, exigem um atenção especial 

quanto à dieta, que por sua vez pode exigir uma via alternativa de alimentação ou uso de 

fórmulas nutricionais, há também outras situações como o aumento da população idosa, 

do número de pessoas com doenças crônicas, o crescimento das vítimas de acidentes 

de trânsito e situações de violência, que podem ter como consequência alterações 

relacionadas à deglutição e/ou integridade do trato gastrointestinal, sendo, por sua vez, 

necessária via alternativa e atenção diferenciada quanto à alimentação.

Esse cenário tem demandado aos estados e municípios a organização da atenção 

nutricional na RAS, com um olhar para as necessidades alimentares especiais, agenda 

historicamente complexa e que necessita de grande investimento financeiro devido ao 

custo das fórmulas nutricionais. Assim, de forma a apoiar os estados e municípios a CGAN, 

entre 2011 e 2014, trabalhou nas seguintes frentes:



154

grupo de trAbAlHo sobre terApiA nutricionAl no sus 

 

 

Instituído por meio da Portaria nº 850, de 03 de maio de 2012, o Grupo de Trabalho sobre 

Terapia Nutricional no SUS teve a finalidade de orientar quanto à estruturação de serviços 

para suporte nutricional no âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar no SUS. O GT teve 

representação interna do MS (CGAD/DAB/SAS – Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar 

do Departamento de Atenção Especializada e Temática, CGMAC/DAET/SAS – Coordenação 

Geral de Média e Alta Complexidade, CGSCAM/DAPES/SAS - Coordenação Geral de Saúde 

da Criança e Aleitamento Materno do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, 

ATSPD/DAPES/SAS – Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência, CONJUR - 

Consultoria Jurídica), CONASS, CONASEMS, ANVISA e SBNPE (Sociedade Brasileira de 

Nutrição Parenteral e Enteral). 

Como resultado, foi apresentado relatório com resultado do GT à Secretaria de Atenção à 

Saúde (SAS) em setembro de 2013, com as seguintes recomendações:

I. Estabelecimento de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para 

Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV);

II. Revisão da Portaria nº 120, de 21 de maio de 2009, contemplando o alinhamento 

das terminologias, revisão e atualização dos procedimentos, assim como a 

programação de alta sobre a transição do ambiente hospitalar para o domicilio e 

integralidade com outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS);

III. Elaboração de um Manual do Cuidado Nutricional na Atenção Domiciliar.

 

Esse Grupo de Trabalho teve caráter consultivo. Assim, as recomendações apresentadas 

foram analisadas e foi encaminhada a necessidade de elaboração do impacto financeiro 

da incorporação das fórmulas nutricionais para o SUS e a necessidade de construção de 

linhas de cuidado e protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Nesse sentido, a 

prioridade foi iniciar a discussão da incorporação do Protocolo Clínico e Diretrizes 
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Terapêuticas (PCDT) para Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) junto a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC); elaborar portaria com 

diretrizes para Organização da Terapia Nutricional na RAS; revisar a Portaria nº 120, de 21 

de maio de 2009; e elaborar o Manual do Cuidado Nutricional em Atenção Domiciliar. 

Cada um desses produtos será apresentado a seguir.

 

i. Protocolo Clínico e diretrizes terapêuticas (PCdt) para alergia à Proteína do leite de 

Vaca (aPlV)

Na 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) de 2011, ocorrida em 

27 de outubro, em que se discutiu a nova versão da PNAN, a CGAN assumiu o compromisso 

de elaborar protocolos e diretrizes clínicas e estabelecer fluxos para o fornecimento de 

fórmulas nutricionais na Rede de Atenção à Saúde, com definição dos responsáveis pelo 

financiamento. Além disso, como descrito anteriormente, o GT de Terapia Nutricional no 

SUS recomendou que fosse dada prioridade à elaboração do PCDT para Alergia à Proteína 

do Leite de Vaca (APLV), tendo em vista a alta prevalência em crianças menores de dois anos 

e a crescente judicialização relacionada ao acesso de fórmulas especializadas para este fim. 

Em maio de 2013, foi apresentada à plenária da CONITEC a proposta de elaboração do 

PCDT, em que foi solicitada a negociação com as indústrias produtoras das fórmulas 

nutricionais de seus valores e a elaboração de impacto financeiro para o SUS em cinco 

anos. Os estudos sobre impacto financeiro foram apresentados e aprovados pela SAS 

(tabela 7). Para a elaboração do PCDT foi constituído um grupo de trabalho composto 

por especialistas em alergia alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imuno- 

patologia (ASBAI) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), além de profissionais das 

CGAN, CGMAC, CGSCAM e Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – DGTIS/SCTIE. Foram realizadas 

duas reuniões com esse grupo: uma presencial em outubro de 2013 e uma por Skype,  

em novembro do mesmo ano. O documento produzido foi encaminhado para apreciação 

da subcomissão da CONITEC em reuniões realizadas em janeiro e março de 2014. 

http://www.sbai.org.br/
http://www.sbai.org.br/
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Na 28ª reunião da CONITEC, realizada no dia 3 de setembro de 2014, o protocolo foi 

apresentado e os membros da plenária reconheceram a necessidade de sua publicação 

e deliberaram que este entraria em consulta pública para verificar se as fórmulas 

nutricionais para necessidades dietoterápicas específicas indicadas para crianças com 

alergia à proteína do leite de vaca deveriam ser incorporadas ao SUS. A consulta pública 

aconteceu entre os dias 30 de setembro e 30 de outubro de 2014 e seu relatório estará 

disponível no site da CONITEC, quando as contribuições forem apresentadas e anali- 

sadas pelos seus membros em plenária. 

Paralelamente, em discussão de grupo técnico (CGAN, assessoria técnica da SAS e DGTIS) 

formado para discutir a logística para o fornecimento das fórmulas, ponderou-se que 

o melhor modelo de repasse para a incorporação das fórmulas nutricionais estudadas 

(fórmulas à base de soja, fórmulas extensamente hidrolisadas e fórmulas de aminoácidos) 

seria por acordo pactuado na CIT, que considerasse a utilização racional da estrutura 

FóRMulas idade MíN e Máx (latas) N CRiaNças N latas/Mês N latas/aNo Valor/ano (r$)

Hidrolisadas sem lactose 

(FHsl)

< 6 meses Mín: 7 latas / Máx: 9 latas 9.184 73.468,48 881.621,80  17.923.371,16 

6 meses - |1 ano Mín: 5 latas / Máx: 6 latas 5.612 30.866,97 370.403,60  7.530.305,24 

1 - |2 anos Mín: 5 latas / Máx: 6 latas 9.282 51.052,39  612.628,70 12.454.741,50 

total FHsl           24.078 155.387,84 1.864.654,10 37.908.417,90

À Base de aminoácidos 

(Fa)

< 6 meses Mín: 7 latas / Máx: 9 latas 1.020 8.163,16 97.957,98 3.562.731,65

6 meses - |1 ano Mín: 6 latas / Máx: 7 latas 510 3.316,29 39.795,43 1.447.359,73

1 - |2 anos Mín: 6 latas / Máx: 7 latas 1.031 6.703,85 80.446,19 2.925.828,04

total Faa 2.562 18.183,30 218.199,60 7.935.919,42

À Base de Proteína  

isolada de soja 

(Fs)

< 6 meses Mín (7 latas) / Máx (9 latas) – – – –

6 meses - |1 ano Mín (5 latas) / Máx (6 latas) 4.082 22.448,70 269.384,44 4.073.092,71 

1 - |2 anos Mín (5 latas) / Máx (6 latas) 10.314 56.724,88 680.698,56 10.292.162,18

total Fs 14.395 79.173,58 950.083,00 14.365.254,89

impacto Financeiro médio para o sus (latas) por ano (FHsl+ Faa + Fs) 3.032.936,70 60.209.592,21

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2013.

tabela 7 — estimativa de impacto orçamentário da incorporação das fórmulas nutricionais 

infantis especializadas para aPlV no sus, segundo tipo de fórmula, idade, número de latas e 

crianças contempladas, Brasil, 2013
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FóRMulas idade MíN e Máx (latas) N CRiaNças N latas/Mês N latas/aNo Valor/ano (r$)

Hidrolisadas sem lactose 

(FHsl)

< 6 meses Mín: 7 latas / Máx: 9 latas 9.184 73.468,48 881.621,80  17.923.371,16 

6 meses - |1 ano Mín: 5 latas / Máx: 6 latas 5.612 30.866,97 370.403,60  7.530.305,24 

1 - |2 anos Mín: 5 latas / Máx: 6 latas 9.282 51.052,39  612.628,70 12.454.741,50 

total FHsl           24.078 155.387,84 1.864.654,10 37.908.417,90

À Base de aminoácidos 

(Fa)

< 6 meses Mín: 7 latas / Máx: 9 latas 1.020 8.163,16 97.957,98 3.562.731,65

6 meses - |1 ano Mín: 6 latas / Máx: 7 latas 510 3.316,29 39.795,43 1.447.359,73

1 - |2 anos Mín: 6 latas / Máx: 7 latas 1.031 6.703,85 80.446,19 2.925.828,04

total Faa 2.562 18.183,30 218.199,60 7.935.919,42

À Base de Proteína  

isolada de soja 

(Fs)

< 6 meses Mín (7 latas) / Máx (9 latas) – – – –

6 meses - |1 ano Mín (5 latas) / Máx (6 latas) 4.082 22.448,70 269.384,44 4.073.092,71 

1 - |2 anos Mín (5 latas) / Máx (6 latas) 10.314 56.724,88 680.698,56 10.292.162,18

total Fs 14.395 79.173,58 950.083,00 14.365.254,89

impacto Financeiro médio para o sus (latas) por ano (FHsl+ Faa + Fs) 3.032.936,70 60.209.592,21

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2013.

existente de serviços farmacêuticos e assistenciais disponíveis na RAS. Se a implementação 

deste modelo fosse exitosa, poderia ser aplicado também a futuras incorporações de 

fórmulas nutricionais especiais, eventualmente necessárias ao cuidado de determinadas 

doenças raras no SUS, como previsto na Portaria GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014, 

que trata sobre Doenças Raras. 

O modelo de repasse proposto foi discutido em GT conjunto entre a Assistência 

Farmacêutica e Atenção à Saúde, com participação de membros do CONASS e CONASEMS, 

em dezembro de 2014. Foram discutidas questões logísticas que deverão ser pactuadas 

entre Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e DAF, como a definição do lócus ideal para 

a gestão das fórmulas nutricionais, visto que as mesmas não são medicamentos e as 

fórmulas exigiriam logística diferenciada para seu fornecimento. Dentre os encami-

nhamentos, ficou pactuada retomada da discussão em 2015, com a participação da 

Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade (CGMAC) e Coordenação Geral de 

Saúde da Criança e Aleitamento Materno (CGSCAM/DAPES∕SAS).
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ii. Portaria que dispõe sobre diretrizes para organização da terapia Nutricional na Ras e 

Revisão da Portaria nº 120, de 21 de maio de 2009

Durante as reuniões do GT de Terapia Nutricional no SUS de 2012 e, a partir de avaliação 

da CGAN, CGAD e CGMAC, verificou-se a necessidade de estabelecer diretrizes para a 

organização dos cuidados em Terapia Nutricional (TN) em todos os pontos de atenção 

da RAS e no âmbito da gestão, visto que atualmente há apenas portaria que normatiza 

esses cuidados em âmbito hospitalar. A minuta da portaria foi discutida e aprovada pelo 

secretário da SAS e entrou em consulta pública em agosto de 2014.

Além disso, foi realizada revisão Portaria nº 120, de 21 de maio de 2009, pela CGMAC 

com apoio da CGAN. A mesma dispõe de normas e critérios para Atenção Especializada 

Hospitalar em Terapia Nutricional, com valores financeiros para procedimentos em 

TN, além de especificações para credenciamento das Equipes Multiprofissionais em 

Terapia Nutricional (EMTN). A minuta da portaria entrou em Consulta Pública (CP) em 

agosto de 2014.

A grande maioria das contribuições da CP foi de Instituições de Ensino Superior, 

elogiando a iniciativa. As sugestões foram analisadas e as dúvidas, esclarecidas a partir 

do segundo semestre de 2015. Os principais questionamentos estavam relacionados à 

obrigatoriedade da implantação e da supervisão das ações de TN nos estados e municípios 

serem exclusivas de nutricionistas e às atribuições de cada ponto de atenção.

 

iii. Caderno de atenção domiciliar (Cad) Cuidados em terapia Nutricional – Volume 3

A construção do CAD ocorreu a partir da realização de duas oficinas em julho e em outubro 

de 2013 que contaram com a participação de nutricionistas do SUS que trabalhavam 

na assistência e gestão em TN, representantes da Sociedade Brasileira de Nutrição 

Parenteral e Enteral (SBNPE), Universidade Federal do Paraná (UFPR), da CGAN e da CGAD. 

O objetivo da primeira oficina foi propiciar que os profissionais envolvidos na terapia 

nutricional domiciliar de diferentes regiões do país colaborassem com suas experiências 

na elaboração do CAD em TN e da segunda, discutir a proposta de material elaborado a 

partir dos encaminhamentos da 1ª oficina. O material foi escrito pelos técnicos da CGAN 

com a colaboração da UFPR.

O CAD Cuidados em Terapia Nutricional – Volume 3 foi lançado em setembro de 2014, 

no Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN), com objetivo de apoiar as equipes de 
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Atenção Básica e Atenção Domiciliar, bem como os gestores do SUS, para organização e a 

oferta dos cuidados em Terapia Nutricional no âmbito domiciliar. O material foi produzido 

em parceria entre CGAN e Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Carta 

Acordo BR/LOA/1300014.001, e será enviado prioritariamente a todas as equipes de 

Atenção Domiciliar e aos NASF.

 

 

suplemento temático sobre Atenção às necessidAdes AlimentAres especiAis no sus 

Uma das estratégias que compõem os esforços da CGAN/MS, no âmbito da diretriz de 

“Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição” da PNAN, foi a parceria 

com a Revista Demetra: Alimentação, nutrição e saúde da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ) para elaboração de suplemento temático sobre as Atenção às 

Necessidades Alimentares Especiais no SUS. O principal objetivo desse suplemento foi 

qualificar o debate acerca dos avanços e necessidades do campo da atenção nutricional 

no SUS, nas três esferas de governo, com perspectivas da gestão, da atenção e dos usuários 

do sistema, além de apoiar a divulgação de experiências de serviços e resultados de 

pesquisas, aumentando assim a disponibilidade de informação sobre o tema. 
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Para isso, houve uma chamada pública para artigos nos seguintes temas:

 › Organização do cuidado às pessoas com necessidades alimentares especiais nas 

Redes de Atenção à Saúde (protocolos, linhas de cuidado, pactuação interfede-

rativa, financiamento);

 › Prevalência em âmbito municipal, estadual ou regional de alergias alimentares, 

doenças crônicas agravadas e deficiências de natureza física ou mental 

(impedimentos de médio e longo prazo) que geram necessidades alimentares 

especiais (como alergia à proteína do leite de vaca, paralisia cerebral, sequelas 

neurológicas); 

 › Descrição e avaliação de inovações em terapia nutricional (técnica dietética e 

manejo alimentar);

 › Formulações com alimentos e produtos alimentícios para uso em vias alternati-

vas de alimentação (custo e eficácia de dietas para fins específicos); 

 › Terapia nutricional domiciliar; 

 › Questões éticas e conflitos de interesses na prescrição de fórmulas nutricionais; 

 › Questões culturais, subjetivas e objetivas das pessoas que apresentam necessi-

dades alimentares especiais e de seus cuidadores;

 › Estratégias de formação e qualificação dos profissionais de saúde;

 › Judicialização dos direitos à saúde e à alimentação.

Foram recebidos 28 trabalhos advindos de diferentes regiões do país e que abrangeram 

estudos, relatos de experiência e ensaios, desenvolvidos por profissionais de serviços 

de saúde (em parceria ou não com universidades), pesquisadores, professores e ativistas. 

Destes, 13 foram pré-selecionados e 11 concluíram o processo de revisão. Os artigos versam 

sobre os seguintes temas: organização do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde; estudos 

epidemiológicos sobre consumo alimentar de indivíduos com necessidades alimentares 

especiais; descrição e avaliação de inovações em terapia nutricional; formulações para 

uso em vias alternativas de alimentação; terapia nutricional domiciliar; estratégias de 

formação e qualificação dos profissionais de saúde; ferramentas, procedimentos e 

técnicas para o cuidado; judicialização dos direitos à saúde e à alimentação; e questões 

subjetivas e objetivas das pessoas que apresentam necessidades alimentares especiais.
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Para isso, houve uma chamada pública para artigos nos seguintes temas:

 › Organização do cuidado às pessoas com necessidades alimentares especiais nas 

Redes de Atenção à Saúde (protocolos, linhas de cuidado, pactuação interfede-

rativa, financiamento);

 › Prevalência em âmbito municipal, estadual ou regional de alergias alimentares, 

doenças crônicas agravadas e deficiências de natureza física ou mental 

(impedimentos de médio e longo prazo) que geram necessidades alimentares 

especiais (como alergia à proteína do leite de vaca, paralisia cerebral, sequelas 

neurológicas); 

 › Descrição e avaliação de inovações em terapia nutricional (técnica dietética e 

manejo alimentar);

 › Formulações com alimentos e produtos alimentícios para uso em vias alternati-

vas de alimentação (custo e eficácia de dietas para fins específicos); 

 › Terapia nutricional domiciliar; 

 › Questões éticas e conflitos de interesses na prescrição de fórmulas nutricionais; 

 › Questões culturais, subjetivas e objetivas das pessoas que apresentam necessi-

dades alimentares especiais e de seus cuidadores;

 › Estratégias de formação e qualificação dos profissionais de saúde;

 › Judicialização dos direitos à saúde e à alimentação.

Foram recebidos 28 trabalhos advindos de diferentes regiões do país e que abrangeram 

estudos, relatos de experiência e ensaios, desenvolvidos por profissionais de serviços 

de saúde (em parceria ou não com universidades), pesquisadores, professores e ativistas. 

Destes, 13 foram pré-selecionados e 11 concluíram o processo de revisão. Os artigos versam 

sobre os seguintes temas: organização do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde; estudos 

epidemiológicos sobre consumo alimentar de indivíduos com necessidades alimentares 

especiais; descrição e avaliação de inovações em terapia nutricional; formulações para 

uso em vias alternativas de alimentação; terapia nutricional domiciliar; estratégias de 

formação e qualificação dos profissionais de saúde; ferramentas, procedimentos e 

técnicas para o cuidado; judicialização dos direitos à saúde e à alimentação; e questões 

subjetivas e objetivas das pessoas que apresentam necessidades alimentares especiais.

 

 

Este número especial representa, portanto, um esforço pioneiro de sistematização 

do que vem sendo produzido sobre o tema no Brasil e, em particular no e para o SUS. 

Há muito que avançar, ainda, em relação aos temas acima listados e a outros, como 

por exemplo: avaliação da eficácia de dietas para fins específicos; questões éticas e 

conflitos de interesses na prescrição de fórmulas nutricionais; prevalência em âmbito 

municipal, estadual ou regional de condições que geram necessidades alimentares 

especiais; relações das pessoas com necessidades especiais com seus cuidadores e com 

os profissionais de saúde. Há que se avançar, também, no registro das experiências que 

vêm sendo acumuladas em diversas realidades em nosso país.

O suplemento temático foi lançado em setembro de 2014 no CONBRAN com participação 

de representantes de OPAS/OMS, UERJ, UFPR e CONSEA e está disponível em formato 

eletrônico no site da Demetra/UERJ (<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/

demetra/issue/view/807>).

O suplemento foi financiado com recursos do Termo de Cooperação nº 43 – 

“Desenvolvimento e Organização dos Sistemas e Serviços de Saúde”, por meio do Contrato 

de Serviços BR/CNT/1400582.001.

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/issue/view/807
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/issue/view/807
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Análise bromAtológicA de dietAs enterAis à bAse de Alimentos e mistA 

Na literatura são escassos os trabalhos que propõe dietas enterais à base de alimentos 

que sejam completas nutricionalmente, de baixo custo, com adequada estabilidade 

e osmolalidade. Há algumas propostas adequadas em macronutrientes, no entanto, 

ainda com raros estudos quanto aos micronutrientes. Tal questão é preocupante, visto 

que muitas das revistas científicas dessa área possuem conflitos de interesse com as 

indústrias fabricantes dessas fórmulas. Outro fato verificado é que a análise de todos 

os nutrientes, principalmente os de micronutrientes, possui custo elevado. Todos 

esses fatores dificultam os estudos dessas fórmulas enterais à base de alimentos pelas 

universidades.

A falta de estudos de fórmulas enterais à base de alimentos faz com que os nutricio-

nistas prescrevam apenas fórmulas industrializadas, gerando dois movimentos: de 

medicalização da alimentação e da judicialização da saúde. Para minimizar esses dois 

problemas, a CGAN, por meio de Carta Acordo (BR/LOA 1300093.001), propôs a análise 

de todos os nutrientes de fórmulas enterais artesanais já estudadas e padronizadas pelo 

município de Belo Horizonte. Essa carta-acordo visou avaliar a composição de vitaminas 

de dietas artesanais enterais orientadas na alta hospitalar, propondo dietas de baixo 

custo e nutricionalmente adequadas. A carta também tem como produto a elaboração 

de videoaulas, disponíveis no Telessaúde da UFMG e link na RedeNutri. 

A Carta-Acordo BR/LOA/1300093.001 foi financiada com recursos do Termo de Coope-

ração nº 43 – “Desenvolvimento e Organização dos Sistemas e Serviços de Saúde”.

Embora tenha apresentado avanços substanciais no tocante à produção de conhecimento 

e de processos de negociação interna no Ministério da Saúde, a atenção às pessoas com 

necessidades alimentares especiais continua esbarrando com os problemas da ausência 

de protocolos clínicos e linhas de cuidado e das fórmulas nutricionais especializadas no 

hall de insumos financiados pelo SUS, o que contribui para o aumento da judicialização 

para acesso a esses insumos. É preciso avançar na construção de soluções em parceria 

com a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde (CONJUR), SAS (Gabinete, Assessoria 

jurídica, DAET), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), 

CONASS, CONASEMS, Ministério Público e Conselho Nacional de Saúde para garantir a 

melhor oferta de cuidado a esses usuários do SUS e evitar a judicialização e a utilização 

inadequada de recursos públicos.

Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão relacionados à atenção às pessoas com 

necessidades alimentares especiais compreendem:
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 – articular com a CoNJuR/Ms a realização de fóruns de discussões com os Ministérios 

Públicos sobre acesso as fórmulas nutricionais;

 – por recomendação do gt conjunto da cit: definir “lócus” para as fórmulas nutricio-

nais no sus, já que o CoNass, CoNaseMs e daF/sCtie entendem que não seria na 

assistência Farmacêutica, por não se tratar de medicamento. o Gt recomendou que 

fosse definido um modelo único para gestão desse tipo de insumo e não só para fór-

mulas para aPlV, uma vez que em 2015 deverão ser publicados PCdt para as doenças 

raras priorizadas, que também demandam o acesso a esse tipo de insumo;

 – Formular proposta no âmbito da sas e pactuar com sCtie para posterior retorno à Cit 

no 1º semestre/2015;

 – Promover debate com gestores do sus e do sistema Único de assistência social (suas) 

e com Poder Judiciário sobre a judicialização para acesso a fórmulas nutricionais.

 
 
 
6.2 promoção da Alimentação Adequada e saudável

 

Segundo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), esta diretriz define a 

alimentação adequada e saudável como a prática alimentar apropriada aos aspectos 

biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio 

ambiente. Ou seja, deve estar em acordo com as necessidades de cada fase do curso da 

vida e com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar 

e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; 

harmônica em quantidade e qualidade; e baseada em práticas produtivas adequadas e 

sustentáveis com quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos 

(BRASIL, 2012a).

A promoção de práticas alimentares saudáveis constitui-se uma estratégia de vital 

importância para o enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais do contexto 

atual, aliada à promoção de estilos de vida saudáveis. Tem enfoque prioritário o resgate 

de hábitos alimentares regionais, como o consumo de alimentos in natura, produzidos em 

nível local, de modo sustentável, sendo culturalmente referenciados e de elevado valor 

nutritivo, e as práticas culinárias tradicionais, que valorizam o processo de transmissão 
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de habilidades culinárias entre gerações e a autonomia no preparo de alimentos. 

Inicia-se desde a gestação, com importante papel no incentivo ao aleitamento materno, 

no crescimento e desenvolvimento, até a idade adulta e velhice, partindo de uma visão 

integral e holística do ser humano, que considera as pessoas em seu contexto familiar, 

comunitário e social.

A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) conforma uma ação transversal 

incorporada em todas e quaisquer outras ações, programas e projetos e tem sido 

implementada pela CGAN, principalmente, a partir do desenvolvimento das ações 

estratégicas descritas a seguir.

 
 
6.2.1 Incentivo ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável – Estratégia 
Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam que o aleitamento materno se inicie na 

primeira hora de vida, permaneça como aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis 

meses de vida e, somente a partir dos seis meses, inicie-se a alimentação complementar 

adequada, sendo essa, continuada até dois anos de idade ou mais, o que resulta em 

inúmeros benefícios para a saúde das crianças em todas as etapas da vida. Entretanto, 

dados da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e 

Distrito Federal mostram que a prevalência de AME em menores de seis meses foi apenas 

de 41,0% no conjunto das capitais brasileiras e DF e que 71% de crianças de 6 a 9 meses 

não recebia alimentos sólidos/semissólidos como recomendado.

Reconhece-se que práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão 

intimamente relacionadas à morbimortalidade de crianças, repercutindo na saúde em 

outras etapas da vida. Atualmente, no Brasil, 50% das crianças menores de dois anos 

apresentam anemia por deficiência de ferro e 20% apresentam hipovitaminose A. 

Mediante tal cenário, o grande desafio do profissional de saúde no apoio ao aleitamento 

materno e à alimentação complementar saudável é superar a sua práxis. Isso implica, não 

somente na necessidade de conhecimento técnico, mas, sobretudo, em conhecimentos, 

habilidades e atitudes para acolher dúvidas, preocupações, dificuldades das mães e seus 

familiares, por meio de escuta ativa, que propicie disponibilidade, empatia e percepção 

para propor ações factíveis e congruentes ao contexto de cada família.
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Assim, os profissionais da Atenção Básica, com apoio da comunidade, dos Conselhos de 

Saúde e em articulação com outros setores da sociedade, são importantes atores de 

políticas públicas que propiciam a prática do aleitamento materno exclusivo por seis 

meses e continuado por dois anos ou mais com alimentação complementar saudável, 

considerando as identidades culturais, regionais e locais.

Em 2008, a antiga Área Técnica de Saúde da 

Criança e Aleitamento Materno (ATSCAM), 

atual Coordenação Geral de Saúde da Criança e 

Aleitamento Materno (CGSCAM), lançou a Rede 

Amamenta Brasil, uma estratégia de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno na 

Atenção Básica. A Rede previa uma oficina de 

formação de tutores com duração de cinco dias 

para discussão e reorganização do processo de 

trabalho junto às equipes de atenção básica. 

 

Em 2009, a CGAN lançou a Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar 

Saudável (ENPACS) com a finalidade de incentivar a orientação alimentar como atividade 

de rotina nos serviços 

de saúde. A Estratégia 

previa uma oficina de 

formação de tutores 

com duração de três 

dias, tendo por base o 

Guia Alimentar para 

Crianças Menores de 2 Anos. As ações da ENPACS foram potencializadas devido à 

importante parceria entre a CGAN e a Rede Internacional em Defesa do Direito de 

Amamentar IBFAN, que apoia a coordenação tecnicamente e operacionalmente. 

Ambas as Estratégias previam a formação de tutores e uma oficina de trabalho nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), tinham como princípio a Educação Permanente em 

Saúde e apoiavam-se na metodologia crítico-reflexiva para promover o aprendizado, 

por meio de atividades participativas e lúdicas, incentivando a troca de experiência e 

a construção do conhecimento a partir da realidade local. Até o final de 2011, as duas 

estratégias formaram mais de 4 mil tutores e envolveram mais de 35 mil profissionais da 

Atenção Básica em todo o Brasil.
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Ao longo de dois anos nos quais as duas estratégias caminhavam paralelamente, 

surgiram discussões sobre a viabilidade de integração das mesmas. Tal proposta de 

trabalhar em conjunto, aleitamento materno e a alimentação complementar, surgiu da 

demanda dos próprios profissionais nos estados e municípios, visto que o público alvo 

era o mesmo: profissionais de UBS, mães, crianças e suas famílias. Além disso, com a 

integração e discussão dos dois temas em uma oficina, seria possível potencializar os 

investimentos financeiros e reduzir as dificuldades operacionais de fechamento das 

UBS para realização das atividades práticas.

Diante das solicitações e discussões, desde abril de 2011, as áreas técnicas do 

Ministério da Saúde, CGAN e CGSCAM, começaram a construir uma proposta integrada 

da Estratégia de Promoção da Alimentação Saudável para Crianças Menores de 2 Anos 

no âmbito da Atenção Básica, a partir da integração de duas estratégias já existentes: a 

Rede Amamenta Brasil e a ENPACS. 

Nesse contexto, a CGAN renovou a carta-acordo com a Rede IBFAN, que teve como 

objetivo geral apoiar o Ministério da Saúde no processo de avaliação da ENPACS e de 

implantação da proposta de integração da Rede Amamenta Brasil e ENPACS, tendo em 

vista a necessidade de fortalecer esta temática no Sistema Único de Saúde (SUS). Além 

disso, a carta-acordo teve os seguintes objetivos específicos:

 › Formar um núcleo operacional integrado, composto por tutores da Rede Ama-

menta Brasil e ENPACS;

 › Validar a proposta de oficina de formação de tutores, integrando as duas 

estratégias; 

 › Realizar capacitações sobre amamentação e alimentação complementar saudá-

vel aos profissionais de saúde da Atenção Básica envolvidos nessa temática;

 › Elaborar materiais de apoio para contribuir com a integração da Rede Amamenta 

Brasil e ENPACS.

 

Com o apoio técnico do grupo operacional, somado ao trabalho conjunto da CGAN 

e CGSCAM, começou-se intenso trabalho de integração, elaboração do manual de 

implementação e sistematização da organização da nova estratégia. Depois de 

uma primeira discussão, recomendou-se debater a proposta inicial com o grupo de 

parceiros. Assim, em novembro de 2011, foi realizada o XI Encontro Nacional da Rede 

de Alimentação e Nutrição do SUS, em que ocorreu uma oficina de trabalho para 
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construção da proposta de integração da Rede Amamenta com a ENPACS. A oficina de 

trabalho propôs a realização de quatro grupos de trabalho para a discussão de temas 

relacionados à integração das duas estratégias. No total, 142 profissionais da rede de 

nutrição, representando todas as regiões brasileiras (estados, capitais e municípios 

que recebem o FAN), discutiram alguns pontos importantes para estruturação da nova 

estratégia, como: programação; responsabilidades das esferas de gestão (federal, 

estadual e municipal); e monitoramento e certificação da Estratégia.

Todos os tópicos discutidos nessa oficina também foram discutidos com as referências 

estaduais de Saúde da Criança. 

Após as discussões entre os parceiros dos diferentes níveis de gestão, o grupo de  

trabalho de integração das estratégias (CGAN, CGSCAM e núcleo operacional) trabalhou 

novamente nos materiais, ajustando-o de acordo com as considerações apontadas. 

Chegou-se às seguintes conclusões: 

 › Estratégia chamar-se-ia “Estratégia Nacional de Promoção do Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar Saudável no âmbito do Sistema Único de 

Saúde”;

 › Teria oficina de formação de tutores realizada em quatro dias, mesclando  

conteúdo de aleitamento materno e alimentação complementar saudável,  

acolhimento, habilidades de comunicação e proteção legal; 

 › Teria como base a metodologia critico reflexiva; 

 › Haveria uma atividade prática, que se chamaria Oficina de Trabalho e seria 

realizada em cinco UBS.

 

As atividades propostas foram descritas no Manual de 

Implementação da Estratégia. Ainda no mesmo período, 

foi pensado o nome fantasia “Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil” e o logo, a fim de facilitar a divulgação. 

Considerando que a proposta de integração estava 

adequada aos objetivos esperados da estratégia, foi 

realizada a oficina piloto da nova Estratégia. Essa 

oficina foi realizada entre os dias 16 e 20 de abril de 2012 e contou com a presença de 

22 participantes, proporcionando importantes aprimoramentos, a partir das discussões. 
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Em 28 de abril de 2012 foi realizado o lançamento oficial da Estratégia Amamenta e Ali-

menta Brasil durante o Congresso Mundial de Nutrição e Saúde Pública no Rio de Janeiro. 

 

Nesse contexto, a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e 

Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) – Amamenta e 

Alimenta Brasil (EAAB) –, instituída pela Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 2013, é 

uma ação que visa qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimen-

tação 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 UBS. 

Inserida na Rede Cegonha, a EAAB é realizada por meio de ações que visam garantir o 

alcance dos objetivos e a efetividade da proposta, tais como: formação de facilitadores 

e de tutores, realização de oficinas de trabalho, acompanhamento do processo de 

implementação, monitoramento e certificação.

Após o lançamento da Estratégia, criou-se um grupo de trabalho para elaboração de um 

Curso de Educação à Distância (EAD), com objetivo de complementar a formação dos 

profissionais que foram qualificados para atuar em uma das duas antigas estratégias 

(Rede Amamenta e ENPACS), além de ser um instrumento de educação permanente para 

todos os profissionais de saúde da Atenção Básica.

Para garantir o alcance dos objetivos e a efetividade da proposta, propôs-se a formação de 

um grupo de facilitadores nacionais composto por profissionais de diferentes regiões do 

Brasil e representantes da CGAN e da CGSCAM para apoiar a implementação da Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil nos estados e municípios. É de responsabilidade desses 

facilitadores nacionais, juntamente com o grupo operacional, formar novos facilitadores 

e oferecer apoio técnico aos estados e municípios na formação de tutores da estratégia. 

A formação desse grupo de facilitadores nacionais ocorreu no período de 10 a 14 de 

setembro de 2012, sendo composto por 35 profissionais de saúde de referência para as 

temáticas de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável.

Posteriormente, propôs-se formar um grupo de facilitadores estaduais, constituído por dois 

representantes de cada estado, indicados pelas Coordenações de Alimentação e Nutrição e da 

Saúde da Criança. Para isso, foram realizadas duas oficinas macrorregionais: a primeira entre 

os dias 01 e 05 de outubro de 2012 em Jundiaí/SP, contemplando os estados PR, MG, SP, RS, SC, 

MA, AM, MS, PE, CE, ES, RJ, BA, e a segunda, entre 22 e 26 de outubro de 2012 em Brasília/DF, 

contemplando representantes dos estados PB, SE, DF, MT, PI, AC, RR, RO, AP, RN, TO, PA, AL, GO.



169

Ainda em 2012, via carta-acordo com a Rede IBFAN, a CGAN apoiou a realização do XII 

Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e o II Encontro Nacional de Alimen-

tação Complementar Saudável (ENACS), com o custeio de diárias e passagens (R$ 

50.000,00). Neste ano também foi renovada a carta-acordo com a Rede IBFAN para apoiar 

na implantação e implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil nos estados 

e municípios brasileiros, junto aos estados, para a realização de 40 oficinas de formação 

de tutores até final de 2013 e a reprodução de materiais didáticos.

No começo de 2013, foi finalizado o Sistema de Gerenciamento da Estratégia Amamenta 

e Alimenta Brasil. O acesso pode ser feito pelo link: <http://dabsistemas.saude.gov.br/

sistemas/eaab>.

Os materiais de apoio reproduzidos para subsidiar as oficinas de formação de tutor são: 

Receitas Dez Passos da Alimentação saudável de crianças brasileiras menores de dois 

anos – Manual do profissional; Regionais para crianças de 6 a 24 meses; Álbum seriado 

sobre os Dez Passos da Alimentação Saudável; e o  Vídeo sobre os Dez Passos. Todos  

estão disponíveis para download no Portal do DAB (<http://dab.saude.gov.br/portaldab/

amamenta.php>).

http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/eaab
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/eaab
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/receitas_regionais.pdf
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/enpacs_10passos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/enpacs_10passos
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/receitas_regionais.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/receitas_regionais.pdf
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/album_seriado_10_passos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/album_seriado_10_passos
http://www.youtube.com/watch?v=wNqrWXadhww&list=ULwNqrWXadhww
http://www.youtube.com/watch?v=wNqrWXadhww&list=ULwNqrWXadhww
http://dab.saude.gov.br/portaldab/amamenta.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/amamenta.php
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.

 

 

Ao longo de 2013, a equipe trabalhou na criação do EAD via plataforma do UniverSUS 

(<http://universus.datasus.gov.br/>), deu continuidade à revisão do Caderno da Atenção 

Básica número 23 (CAB 23) – Saúde da Criança: Nutrição Infantil – Aleitamento Materno e 

Alimentação Complementar, e apoiou a realização de 72 oficinas nos estados brasileiros.

Ainda em 2013, nos dias 25 e 26 de novembro, em Florianópolis/SC, foi realizado o  

“I Encontro Nacional de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil”, que teve como 

objetivo avaliar o processo de implantação da Estratégia ao longo de 2013 e fortalecer 

e qualificar a sua implementação nos estados e municípios nos próximos anos, além 

de discutir as potencialidades e fragilidades para implantação e implementação da  

Estratégia, tendo como base a visão dos tutores e facilitadores. O evento contou com 

a participação de aproximadamente 160 pessoas, dentre elas tutores, facilitadores 

nacionais e estaduais da Estratégia. 

http://universus.datasus.gov.br/
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Ao longo dos dois dias, a equipe da Estratégia, com apoio do grupo operacional, apre-

sentou o balanço das ações no ano de 2013, coordenou atividades de grupo e acolheu 

o relato de experiências exitosas. Assim, os convidados participaram de momentos 

de imersão sobre a implementação da Estratégia nos estados e municípios brasileiros, 

focados nos tutores, gestores, nas equipes de saúde, comunidades, no acompanhamento, 

monitoramento e na certificação. As discussões culminaram em importantes sugestões 

para o Manual de Implementação da EAAB e o Manual do Tutor, além de subsidiarem o 

planejamento da Estratégia para os próximos anos. Além disso, ao final do encontro, os 

convidados puderam conhecer quatro experiências exitosas sobre a implementação da 

EAAB nos seguintes locais: Distrito Federal/DF, Vitória/ES, Borba/AM e Nova Olinda do 

Norte/AM.

Ainda no primeiro semestre de 2014, no dia 05 de maio, foi aberto o período para 

solicitação da certificação da Estratégia. Excepcionalmente nesse ano, a certificação 

foi realizada por meio do FormSUS, tanto para as equipes/UBS que fazem parte do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), quanto para as que 

não fazem parte. Diante disso, entre os dias 05 e 30 de maio de 2014, foram registradas 

no FormSUS 73 solicitações de certificação. Destas, apenas 8 cumpriam todos os critérios 

e apresentaram todos os documentos comprobatórios. Devido ao período eleitoral, foi 

possível certificar apenas essas 8 UBS, sendo que 5 são do Distrito Federal e 3 de Vitória/

ES. Estão programadas novas certificações em 2015.

A EAAB fez parte de outra importante ação da CGAN: a Agenda para Intensificação da 

Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI). Como descrito no Tópico 6.1.1, a 

iniciativa tinha como objetivo impulsionar o enfrentamento da desnutrição em municípios 

brasileiros com maior prevalência desse agravo em crianças menores de cinco anos de 

idade, por meio da estruturação e da qualificação de ações de atenção à saúde da criança 

e de organização da atenção nutricional na rede de atenção à saúde, em especial no 

âmbito da Atenção Básica e em consonância com as agendas da Ação Brasil Carinhoso e 

da Rede Cegonha. Assim, a EAAB tornou-se importante janela de oportunidade para que 

os municípios participantes da ANDI investissem na qualificação dos seus profissionais da 

Atenção Básica. 

A ANDI possui cinco metas que foram pactuadas pelos municípios, sendo uma delas 

a “Implementação de ações de incentivo ao aleitamento materno e de promoção da 

alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos”, por meio da 

implementação da EAAB em todas as UBS pactuadas pelos municípios. Sendo uma agenda 
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prioritária, o Ministério da Saúde orientou que as Secretarias Estaduais de Saúde optassem 

pelos municípios da ANDI nas primeiras formações de tutores. Considerando que o Sistema 

de Gerenciamento da EAAB foi disponibilizado em março de 2013, os municípios da ANDI 

só foram avaliados, quanto a esta meta, no segundo ano (em junho de 2014). 

No período da avaliação, a ANDI estava implantada em 23 estados; destes, 5 (AM, AP, CE, PE, 

RO) não inseriram nenhuma informação no Sistema de Gerenciamento da Estratégia e, com 

isso, não foi possível avaliá-los. Além disso, no estado do Mato Grosso não foi possível realizar 

nenhuma oficina de formação de tutores ou de trabalho junto aos seus municípios, devido a 

dificuldades do estado na realização de suas atribuições para a realização das oficinas. Assim, 

a avaliação da implementação da Estratégia nos municípios da ANDI foi realizada em 17 

estados e mostrou que o número de oficinas de trabalho realizadas (n=110), considerando 

o somatório de todas as oficinas realizadas pelos municípios da ANDI, ficou muito aquém do 

número de UBS pactuadas pelos municípios (n=1.332), representando apenas 8%. Das 110 

UBS que realizaram oficina de trabalho, pouco mais de 12% (n=14) cumpriram a meta.

Em 2014, foi dada continuidade à elaboração do curso EAD. O piloto do referido EAD foi 

realizado entre os dias 14 de julho e 29 de agosto. Entretanto, não foi possível validar o 

curso, visto que apresentou diversos problemas referentes à plataforma. Com isso, foi 

necessário realizar um novo piloto, ocorrido entre os dias 22 de setembro e 28 de 

outubro de 2014 e contou com a presença de tutores da EAAB, os quais puderam validar 

o curso quanto ao conteúdo disponibilizado, à didática apresentada e ao tempo para 

sua realização. Após o segundo piloto, a equipe gestora avaliou que poderia ser aberta 

a primeira turma regular do curso, a qual iniciou no dia 26 de novembro de 2014 (<http://

universus.datasus.gov.br/>).

http://universus.datasus.gov.br/
http://universus.datasus.gov.br/
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O Ministério da Saúde tem apoiado a realização dessas oficinas de formação de tutores 

em todos os estados brasileiros, custeando a ida de facilitadores nacionais e enviando 

materiais didáticos para uso e distribuição aos profissionais que participam. 

Ao longo de 2013 e 2014, foram realizadas 134 oficinas de formação de tutores, destacando 

intenso processo de multiplicação das oficinas de formação de tutores e oficinas de 

trabalho junto aos estados e municípios, com destaque para os estados de Minas Gerais, 

Distrito Federal e Pará (tabela 8). Como descrito anteriormente, no estado de Mato Grosso 

não foi possível realizar oficinas de formação de tutor e de trabalho. Atualmente, estão 

formados mais de 2.468 tutores e qualificados mais de 9.173 profissionais de saúde da 

atenção básica.

 

tabela 8 — Balanço da implantação da estratégia amamenta e alimenta Brasil nos estados 

brasileiros, 2013-2014

uF
N oFiCiNas de 
FoRMação de 

tutoRes

N tutoRes 
FoRMados

N oFiCiNas de 
tRaBalHo

N de 
uBs/equiPes

aC 1 18 6 6

al 5 112 74 64

aM 2 5 – –

Ba 2 56 32 20

dF 13 152 29 33

es 4 93 46 77

Go 5 145 54 35

Ma 6 114 45 46

MG 32 552 258 273

Ms 3 71 29 21

Pa 15 254 67 66

PB 1 23 11 51

Pe 2 44 – –

Pi 3 53 13 12

PR 6 155 6 6

RJ 2 35 12 12

RN 2 34 22 22

RR 1 20 16 13

Rs 9 148 29 11

continua
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uF
N oFiCiNas de 
FoRMação de 

tutoRes

N tutoRes 
FoRMados

N oFiCiNas de 
tRaBalHo

N de 
uBs/equiPes

sC 10 177 12 15

sP 7 148 54 18

to 3 59 3 4

total 134 2.468 818 805

Fonte: sistema de Gerenciamento da estratégia amamenta e alimenta Brasil. daB/sas/Ms, 2014.

 

 

É possível observar que a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil tem avançado, 

representando uma importante ação de qualificação dos profissionais de saúde da 

atenção básica em relação ao aleitamento materno e à alimentação complementar 

saudável. Diante do cenário de implantação e implementação da EAAB em todo território 

brasileiro, destaca-se que os estados e municípios têm apoiado a formação de novos 

tutores. No entanto, observa-se que a atuação desse tutor junto às equipes de atenção 

básica encontra-se fragilizada, o que demonstra a necessidade de apoiar os tutores na 

realização de atividades de educação permanente junto às equipes das Unidades Básicas 

de Saúde.

A fim de fortalecer a Estratégia e tentar reduzir a lacuna existente entre o número de 

tutores formados e número de UBS apoiadas por estes profissionais, a Equipe da EAAB 

está em processo de elaboração um Manual do Tutor, que tem como objetivo fornecer 

subsídios para a atuação deste junto às equipes de atenção básica e junto à comunidade. 

Uma segunda estratégia, que visa potencializar a EAAB, é a disponibilização do Curso de 

Educação a Distância, via plataforma da UNIVERSUS (<http://universus.datasus.gov.br/>). 

Em relação às perspectivas e desafios para a próxima gestão, merecem destaque:

 – Finalizar e lançar o segundo módulo do ead;

 – apoiar a rede iBFan na realização das 27 oficinas previstas para 2015;

 – elaborar e disponibilizar o caderno do tutor;

 – Realizar avaliação da estratégia com tutores;

 – organizar estratégias para apoiar a atuação dos tutores.

conclusão

http://universus.datasus.gov.br/
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6.2.2 Guias Alimentares 

 

O “Guia Alimentar para a População Brasileira” tem como objetivo trazer as diretrizes 

alimentares oficiais para a população brasileira com vistas à promoção da alimentação 

adequada e saudável, baseada nos alimentos e refeições tradicionalmente consumidos 

pela população.

Devido à necessidade de alinhamento do seu conteúdo às atuais condições alimen- 

tares e nutricionais da população brasileira, sobretudo o aumento acelerado do 

excesso de peso e obesidade e o alto consumo de alimentos ultraprocessados, deu-se  

início ao processo de sua revisão em 2011. Além disso, uma das metas previstas na 

Diretriz 3 do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012-2015 era a 

atualização de guias e materiais de referência sobre a alimentação adequada e saudável. 

 

A nova edição do Guia Alimentar foi elaborada pelo Ministério da Saúde, em parceria 

com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade 

de São Paulo (NUPENS/USP) e apoio da Organização Pan-Americana da Saúde/Brasil 

(OPAS). Para promover a construção coletiva e proporcionar a ampla participação 

e discussão do conteúdo do documento, a CGAN organizou seis grandes etapas 

que merecem destaque e que contribuíram para a versão final da nova edição do “Guia 

Alimentar para a População Brasileira”:

 
etaPa 1 Oficida de escuta 

A primeira etapa do processo incluiu 

a realização de oficina em novembro 

de 2011 na Faculdade de Saúde 

Pública da USP com participantes de 

todo o Brasil. Estiveram presentes 

profissionais dos setores da saúde, 

educação, assistência social e agri-

cultura, professores e estudantes de 

universidades, dirigentes de conse-

lhos e associações profissionais e 

membros de organizações de controle 

social de políticas públicas e de 

defesa do consumidor.
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Grupos de trabalho foram criados para discutir as seguintes questões: O que deve conter 

um guia ou material de referência de modo a contribuir efetivamente para as escolhas 

alimentares da população? Você já utilizou o “Guia Alimentar para a População Brasileira” 

de 2006? De que forma? Considera a linguagem e forma utilizadas adequadas?

As discussões dos grupos foram relatadas em uma plenária final da oficina com exposição 

dos diferentes pontos de vista e observações resultantes dos debates em grupo. Os 

resultados desta oficina orientaram a primeira versão da nova edição do Guia Alimentar.

 
etaPa 2 Elaboração da primeira versão da nova edição do Guia Alimentar 

A primeira versão da nova edição do Guia Alimentar foi elaborada entre novembro de 

2011 e julho de 2013 por uma equipe integrada por técnicos da CGAN e da OPAS e 

pesquisadores do NUPENS/USP.

 
Etapa 3 Oficina de Avaliação 

Essa versão foi avaliada em uma segunda oficina realizada em agosto de 2013 na 

Faculdade de Saúde Pública da USP. Participaram desta oficina gestores, profissionais, 

representantes da sociedade civil organizada e pesquisadores.

Quatro grupos de trabalho 

foram criados para responder 

as seguintes questões: O  

capítulo não contemplou 

algum conteúdo essencial? 

Algum conteúdo não é 

pertinente ou deveria ser 

retirado? Alguma coisa 

poderia ser dita de maneira 

diferente? O que você desta-

caria como pontos fortes e 

pontos fracos no capítulo? 

Qual a sua avaliação geral da nova versão do “Guia Alimentar para a População Brasileira”?

As discussões dos grupos foram relatadas e discutidas em uma plenária final. Os  

resultados desta oficina orientaram a elaboração da segunda versão da nova edição  

do Guia Alimentar.
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etaPa 4 Elaboração da segunda versão da nova edição do Guia Alimentar 

A segunda versão da nova edição do Guia Alimentar foi elaborada entre setembro e 

dezembro de 2013 pela mesma equipe formada por técnicos e pesquisadores da CGAN do 

Ministério da Saúde, da OPAS e do NUPENS/USP. Essa versão, após avaliação e aprovação 

pelo Ministério da Saúde, foi colocada em Consulta Pública em 10 de fevereiro de 2014.

etaPa 5 Consulta Pública 

A segunda versão da nova edição do Guia Alimentar foi divulgada na plataforma oficial 

de Consulta Pública na página do Ministério da Saúde e ficou disponível para receber 

manifestações no período de 10 de fevereiro a 07 de maio de 2014.

Durante o período de consulta pública, foram realizadas diversas reuniões por todo o 

Brasil com o objetivo de fomentar a discussão do conteúdo da versão preliminar do 

Guia Alimentar, acolher as diferentes percepções, estimular a divulgação da consulta 

em outros espaços de diálogo e incentivar contribuições e sugestões por meio da 

plataforma da consulta pública. Entre essas reuniões se destacam:

oficinas Estaduais › Promovidas pelo Ministério da Saúde com o apoio das 

coordenações/referências técnicas de alimentação e nutrição das Secretarias 

Estaduais de Saúde (SES), que foram responsáveis pela organização do 

evento e convite dos participantes. Foram realizadas 27 Oficinas (26 estados 

e Distrito Federal) que contaram com a participação de aproximadamente 30 

pessoas/oficina, incluindo profissionais de saúde da rede de atenção do SUS, 

gestores, profissionais da educação e assistência social e representantes de 

organizações da sociedade civil. Os participantes foram orientados a realizar 

a leitura prévia do documento e o encontro foi dividido em três momentos: 

1º) Apresentação da versão preliminar do Guia; 2º) Discussão em grupos por 

capítulo; e 3º) Apresentação das considerações de cada grupo sobre o capítulo 

analisado e debate em plenária. O produto final foi um relatório consolidado 

com todas as questões discutidas, que posteriormente foi inserido na 

plataforma da consulta pública pelas coordenações/referências técnicas de 

alimentação e nutrição das SES, de modo a tornar oficiais as considerações 

apontadas na oficina de cada estado.

encontros com Conselhos Regionais de Nutricionistas e universidades locais › 

Os Conselhos Regionais de Nutricionistas e delegacias de cada estado organi-

zaram os encontros e convidaram profissionais nutricionistas e representantes 
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das universidades públicas e privadas locais para um debate da versão preliminar 

da segunda edição do Guia Alimentar.

outras reuniões › O Ministério da Saúde também discutiu a versão preliminar 

do Guia em outros espaços e com outros atores sociais como: Grupo de Trabalho 

de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (GT ANSC/ABRASCO), Conselho Nacional de Saúde (CNS), Mesa Diretiva 

do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), Sistema 

Conselho Federal de Nutricionistas e Conselhos Regionais de Nutricionistas (CFN/

CRN) e RedeNutri, por meio de um ciclo de discussões online.

 

Essas reuniões foram fundamentais para o cumprimento da meta estabelecida, em que  

foi previsto o envolvimento de todos os estados brasileiros na participação do processo 

de trabalho do Guia Alimentar.

Durante os três meses de Consulta Pública, foram recebidas 3.125 contribuições de 436 

indivíduos/instituições, conforme distribuição a seguir:

tabela 9 — quantidade de usuários e contribuições recebidas na Consulta Pública sobre o  

guia alimentar para a população Brasileira, 2014, segundo perfil de usuários

PeRFil de usuáRios NÚMeRo de 
usuáRios

NÚMeRo de
CoNtRiBuições PeRCeNtual

instituições de ensino 201 278 46%

Pessoa física 102 1227 24%

secretarias, departamentos, 

coordenações de órgãos federais, 

estaduais e municipais 

58 350 13%

Conselhos e entidades da área de 

alimentação e nutrição/saN e 

instituições sem fins lucrativos

53 1027 12%

indústrias, associações e 

sindicatos de alimentos 
17 230 4%

outros 5 13 1%

total 436 3125 100%

Fonte: Plataforma de Consulta Pública – Ministério da saúde, 2014.
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Esta quinta etapa foi concluída ainda no mês de maio por técnicos da CGAN/MS, com 

a compilação de todas as contribuições provenientes da Consulta Pública.   Com base  

neste compilado de contribuições, iniciou-se a etapa final de elaboração da nova edição 

do Guia Alimentar.

Etapa 6 Elaboração da versão final da nova edição do Guia Alimentar 

A versão final da nova edição do Guia Alimentar foi elaborada com base no compilado 

de contribuições da Consulta Pública, entre junho e julho de 2014, pela mesma equipe 

formada por técnicos e pesquisadores 

da CGAN do Ministério da Saúde, da 

OPAS e do NUPENS/USP. Entre agosto 

e novembro de 2014, o processo de 

tradução do Guia Alimentar para 

a língua inglesa foi realizado. E a 

tradução do Guia Alimentar para a 

língua espanhola foi iniciada em 

outubro de 2014 e está em fase de 

revisão final.

 

O “Guia Alimentar para a População Brasileira” foi lançado pelo ministro da saúde na 263ª 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, em 05 de novembro de 2014. Vídeo 

sobre o lançamento publicado pelo CONASEMS pode ser acessado em: <https://www.

youtube.com/watch?v=WV0WC0r59wM> 

 

A versão em português e inglês do Guia Alimentar estão disponíveis na biblioteca do 

portal do Departamento de Atenção Básica (DAB): <http://dab.saude.gov.br/portaldab/

biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_alimentar2014>

 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0WC0r59wM
https://www.youtube.com/watch?v=WV0WC0r59wM
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_alimentar2014
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_alimentar2014
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_alimentar2014
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Foram previstas 170 mil cópias impressas 

do Guia Alimentar, versão em português. 

Até o momento, 60 mil cópias foram 

impressas e estão sendo distribuídas para 

diferentes atores e setor da sociedade, 

como Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), Secretarias Estaduais e 

Municipais, Secretaria Especial da Saúde 

Indígena (SESAI), Unidades Básicas de 

Saúde, Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), entre outros. A impressão 

de mais 110 mil está prevista para 2015. 

Almeja-se que este Guia seja utilizado 

nas casas das pessoas, nas unidades de 

saúde, nas escolas e em todos os lugares 

onde houver espaço para realização de atividades de promoção da saúde, como centros 

comunitários, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), sindicatos, centros de 

formação de trabalhadores e sedes de movimentos sociais.

O Ministério da Saúde já apresentou o “Guia Alimentar para a População Brasileira” em 

diversos eventos, agências e órgãos, como: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Nacional de Saúde, 

II Conferência Internacional de Nutrição, Congresso Brasileiro de Nutrição – 2014, 14ª 

Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle 

de Doenças, Ciclo de Discussões da Rede Nutri, Encontro Nacional da Associação Brasileira 

de Centrais de Abastecimento, entre outros. Além de ter sido apresentado em rede 

nacional, no programa Bem Estar, da Rede Globo.

Em novembro de 2014, a CGAN organizou a elaboração de um vídeo de dez minutos que 

apresenta o Guia Alimentar na língua inglesa. O vídeo foi apresentado no simpósio “The 

City Food Symposium 2014”, realizado em 15 de dezembro em Londres/UK. O vídeo está 

disponível no canal do Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=EtpdJpCaVBk&feat

ure=youtu.be> e foi divulgado na Rede Nutri.

Além disso, entre junho e outubro de 2014, a CGAN elaborou o “Relatório Final da 

Consulta Pública” para compartilhar e divulgar as contribuições recebidas, assim como os 

respectivos encaminhamentos dados a elas. O Relatório foi redigido por integrantes do 

https://www.youtube.com/watch?v=EtpdJpCaVBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EtpdJpCaVBk&feature=youtu.be
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Grupo de Trabalho que elaboraram o Guia. O item 1 é composto por um breve histórico 

sobre Guias Alimentares e pelos objetivos da Consulta Pública. No item 2 é apresentado 

o perfil dos participantes, com informações a respeito do número de participantes e o 

segmento a que pertencem. Em seguida, as contribuições recebidas e seus respectivos 

encaminhamentos estão distribuídos em três partes: na caracterização das contribuições, 

na síntese das principais contribuições e nas respostas aos questionamentos identificados 

na Consulta Pública. O relatório foi disponibilizado no site do Ministério da Saúde 

<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_consulta_publica.pdf>.

 

Em relação às perspectivas e desafios para a próxima gestão, merecem destaque:

 – elaborar proposta de divulgação, comunicação e discussão do Guia alimentar;

 – elaborar vídeos, cartazes, folders, versão reduzida, etc.

 – disponibilizar curso de autoaprendizagem na RedeNutri.

 – Revisar o Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos.
 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_consulta_publica.pdf
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6.2.3 Manual de Planejamento Dietético no Sistema Único de Saúde

Visando contribuir para a organização da atenção nutricional, a CGAN iniciou o processo 

de elaboração de um “Manual de Planejamento Dietético no Sistema Único de Saúde” 

destinado aos nutricionistas que atuam em diferentes serviços das Redes de Atenção 

à Saúde (Hospitais Gerais e Especializados, Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde,  

Centros de Atenção Psicossocial, Residências Terapêuticas, Unidades de Urgência e 

Emergência, Atenção Especializada Ambulatorial, Atenção Domiciliar, entre outros).

Para promover a construção coletiva e proporcionar a ampla participação e discussão 

do conteúdo do documento, foram organizadas diferentes etapas que têm contribuído 

para a construção do material: organização de um grupo de trabalho, chamada de  

materiais existentes para apoiar a elaboração do material, realização de oficina de  

escuta e discussão e disponibilização de um formulário para coleta de informações e 

opiniões de nutricionistas.

 

 

grupo de trAbAlHo 
 

Em agosto de 2014, a CGAN organizou um Grupo de Trabalho (GT), composto por 

nutricionistas técnicos da CGAN, para planejar, organizar e elaborar o Manual de 

Planejamento Dietético. O GT iniciou as atividades em setembro de 2014 com reuniões 

realizadas semanalmente até novembro de 2014.

As pautas das reuniões incluíram discussão do escopo e dos conteúdos do material, 

apresentação e discussão das propostas de textos dos capítulos, apresentação e discussão 

das tabelas e recomendações nutricionais, planejamento e organização da Oficina de 

Escuta, discussão e elaboração das questões do formulário disponibilizado na plataforma 

FormSUS, avaliação e discussão dos materiais enviados por profissionais de saúde em 

resposta à Chamada de Materiais do Manual de Planejamento Dietético, entre outros.

 

cHAmAdA de mAteriAis 
 

Entre agosto e setembro de 2014, a CGAN publicou uma chamada de materiais de apoio 

ao Manual de Planejamento Dietético, com o objetivo de realizar levantamento de 

materiais, medidas caseiras e porções de alimentos elaborados por profissionais de saúde, 

universidades, centros de pesquisas, entre outros. A chamada foi divulgada na RedeNutri, 
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Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Conselho Federal de Nutricionistas 

e Conselhos Regionais de Nutricionistas, coordenações de cursos de nutrição e outros 

meios de comunicação.

Profissionais nutricionistas que atuam em diferentes setores e em diferentes regiões 

do país enviaram mensagens de apoio à elaboração do Manual e informações sobre 

materiais já publicados, como manuais, livros e cartilhas que têm sido utilizados para 

o planejamento dietético. Os materiais estão sendo avaliados pelo GT do Manual de 

Planejamento Dietético.

 

 

oFicinA 
 

A primeira oficina foi realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2014 em Brasília/DF e 

contou com a participação de nutricionistas de diferentes áreas (atenção básica, 

ambulatorial, hospitalar, Conselho Federal de Nutricionistas, Comissão Intersetorial de 

Alimentação e Nutrição do CNS, Organização Pan-Americana da Saúde e Coordenação-

Geral de Alimentação e Nutrição/MS) e regiões do país. A oficina foi dividida em  

cinco etapas:

Etapa 1 Apresentação do “Guia Alimentar para a População Brasileira” e dos 

objetivos da elaboração do “Manual de Planejamento Dietético no Sistema Único 

de Saúde” por técnicos da CGAN.

Etapa 2 Dinâmica em grupo com questões norteadoras para verificação do  

cenário atual do que é feito na prática. Nesse momento, grupos de trabalho 

foram criados para discutir as seguintes questões: Qual é o método (instrumentos 

e referências) que você utiliza na sua prática em relação: à avaliação, às 

recomendações nutricionais, ao diagnóstico, à orientação e ao acompanhamento? 

Quais tópicos (conteúdo) que você acha que deveriam ser abordados no material 

de apoio ao planejamento dietético?

Etapa 3 Discussão das questões norteadoras. As discussões dos grupos foram 

relatadas em uma plenária com exposição dos diferentes pontos de vista e 

observações resultantes dos debates em grupo.

Etapa 4 Apresentação da proposta do Manual de Planejamento Dietético por 

técnicos da CGAN.
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Etapa 5 Discussão em grupo do escopo apresentado, com exposição dos diferentes 

pontos de vista e observações de cada profissional.

 

Os resultados desta oficina estão orientando a elaboração do “Manual de Planejamento 

Dietético no Sistema Único de Saúde”.

 

 

Formsus 

Entre outubro e novembro de 2014, o GT elaborou um formulário a ser disponibilizado na 

Web, por meio do FormSUS. O objetivo do formulário era coletar informações e opiniões 

de nutricionistas que atuam em diferentes serviços das Redes de Atenção à Saúde. As 

questões foram divididas em quatro blocos: Sobre você; Queremos saber sobre a sua 

prática; Queremos saber a sua opinião – nesse tópico, foi questionado quais conteúdos/

métodos são essenciais no material; e Comentários finais.

O formulário foi disponibilizado na plataforma entre os dias 01 de dezembro de 2014 e e 

09 de janeiro de 2015. Foi divulgado na RedeNutri, Conselho Federal de Nutricionistas e 

Conselhos Regionais de Nutricionistas, coordenações de curso de nutrição, entre outros. 

As respostas serão avaliadas pelo GT e irão auxiliar na elaboração do material.

Atualmente o GT vem realizando reuniões periódicas e trabalhando nos materiais  

enviados por profissionais em resposta à Chamada publicada em setembro, elaboração 

dos textos e conteúdos do Manual de Planejamento Dietético.

Em relação às perspectivas e desafios para a próxima gestão, pretende-se:

 – realizar uma oficina de avaliação de uma versão preliminar do manual de planeja-

mento dietético;

 – disponibilizar o documento para contribuição online dos profissionais do sus;

 – Finalizar o material;

 – desenvolver estratégias de comunicação para divulgar o conteúdo do documento.
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6.2.4 Promoção de Cantinas Escolares Saudáveis

 

A escola pode contribuir na formação de hábitos alimentares saudáveis, por 

constituir-se um dos principais elementos de referência para a criança e ser um 

espaço de produção de saúde, autoestima, comportamentos e habilidades para a vida 

dos alunos, funcionários e demais membros da comunidade escolar. A promoção da 

alimentação adequada e saudável no ambiente escolar tem múltiplos focos e precisa 

prever um amplo escopo de ações que favoreçam a constituição de um ambiente 

produtor de práticas saudáveis, extrapolando o espaço de sala de aula. 

Esta temática é fomentada pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) 

do Ministério da Saúde desde 2006, com a publicação da Portaria Interministerial MS/

MEC nº 1.010, de 8 de maio de 2006, que instituiu as diretrizes para promoção da 

alimentação saudável em escolas dos diferentes níveis de ensino, públicas e privadas, 

em âmbito nacional. Dentre os eixos prioritários desta Portaria, destaca-se a restrição 

ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e preparações 

com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal.

 

Diante da necessidade da melhoria na 

qualidade nutricional dos alimentos e 

bebidas ofertados nas escolas, visto que é 

um dos determinantes da saúde e nutrição 

dos escolares, o Ministério da Saúde 

publicou, em 2010, o “Manual das Cantinas 

Escolares Saudáveis: Promovendo a Ali-

mentação Saudável”, destinado a donos 

de cantinas escolares e/ou donos de 

escolas, com enfoque na transformação 

da cantina em um espaço promotor de 

saúde na escola. Essa é uma publicação de 

fácil compressão, com linguagem clara e 

direta, e está dividida em seis etapas  

para apoiar o processo de transformação 

das cantinas: Iniciando a Cantina Escolar 

Saudável; O que é alimentação saudável?; Cantina e alimentos industrializados;  

Higiene dos alimentos; Lanches saudáveis; Cronograma das atividades e mantendo a 

cantina escolar saudável. 
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Em 2011, iniciou-se a discussão para apropriação do material pelos estabelecimentos de 

ensino particulares. Ao longo das discussões para estruturação dessa ação, a equipe da 

CGAN e a Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP) contaram com o apoio e a 

experiência de profissionais (nutricionais e diretores) que trabalham em escolas, possuem 

cantinas escolares promotoras da alimentação adequada e saudável e desenvolvem ações 

de educação alimentar e nutricional com a comunidade escolar. 

Em abril de 2012, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Saúde 

e a FENEP, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, com o prazo de vigência de três 

anos. O acordo tem como objetivo a implementação de ações de promoção da alimentação 

saudável nas escolas de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio) da rede privada de ensino, em âmbito nacional, com adesão voluntária das escolas 

interessadas e associadas a um Sindicato do Ensino Privado (SINEPE), incluindo:

I. articular a forma de colaboração entre as partes, para planejamento, execução e 

avaliação de estratégias voltadas à promoção da qualidade de vida e prevenção 

de fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde na 

rede privada de educação básica, em âmbito nacional, priorizando a promoção 

da alimentação saudável e prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) associadas ao excesso de peso;

II. planejar e implantar campanhas públicas de comunicação e informação em 

saúde e qualidade de vida voltadas para toda a comunidade escolar;

III. elaborar, definir e implementar planos de alimentação saudável para as escolas, 

com enfoque especial nas cantinas escolares, compreendendo a melhoria da 

qualidade nutricional dos lanches e refeições ofertados e as boas práticas de 

manipulação nestes estabelecimentos; e

IV. elaborar e definir estratégias de reconhecimento das cantinas escolares 

saudáveis.

 

Com a finalidade de discutir, planejar e implementar as ações a serem consensuadas entre 

as partes, o documento previu a constituição de Grupo de Trabalho, composto por repre-

sentantes do Ministério da Saúde e FENEP, cujos trabalhos devem ser finalizados no prazo 

máximo de até três anos, prorrogáveis por igual período.

Diante da assinatura do Acordo, as ações a serem desenvolvidas foram organizadas em 

três fases:
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1ª FasE Distribuição dos manuais e sensibilização dos sindicatos, donos de  

cantinas e escolas.

2ª FasE Apoio às escolas por meio de debates regionais; criação de curso de  

educação à distância; e troca de experiências por meio de ambiente virtual.

3ª FasE Apoio às ações desenvolvidas pelas escolas e à organização/realização de 

uma Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas.

 

Inicialmente, entrou-se em contato com os sindicatos para apresentação da proposta do 

Acordo de Cooperação, sensibilizando-os quanto à relevância da ação e envio dos manuais. 

Em 2012, foram distribuídos mais de 6.000 mil exemplares dos Manuais das Cantinas 

Escolares Saudáveis para os Sindicatos de 13 estados brasileiros: Rondônia, Acre, Espírito 

Santo, Paraíba, Paraná, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, 

Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia. Os demais sindicatos não manifestaram interesse.

 

Ainda em 2012, considerando o apoio e incentivo aos sindicatos estaduais, foram reali-

zados eventos macrorregionais para sensibilização dos gestores/representantes das 

escolas e cantineiros. O primeiro evento foi realizado no dia 05 de setembro, em parceria 

com a FENEP e com o apoio do ao Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINEPE/

RS), na cidade de Porto Alegre/RS, o qual previu a sensibilização de representantes das 

escolas e cantineiros da Região Sul filiados ao SINEPE/RS. Neste evento foi lançado o 

“Manual das Cantinas Escolares Saudáveis: promovendo a alimentação saudável”. 
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Além desse, entre outubro e dezembro do mesmo ano, foram realizados eventos regionais 

com o apoio do Sindicado do Amazonas (SINEPE-AM), do Sindicato do Ceará (SINEPE-CE) e 

do Sindicato do Rio de Janeiro (SINEPE-RJ) para sensibilização de represenwtantes das 

escolas e cantineiros das Regiões Norte, Nordeste e Sudeste, respectivamente. Não foi 

possível realizar evento na Região Centro-Oeste, por incompatibilidade de agendas, no 

entanto houve a distribuição de materiais e sensibilização por e-mail e telefone.

Ao longo de 2012, a equipe da CGAN, juntamente com o Observatório de Políticas de  

Saúde Alimentar e Nutrição (OPSAN), discutiu, estruturou e elaborou o curso de  

autoaprendizado à distância “Cantinas Escolares Saudáveis: Promovendo a Alimentação 

Saudável”. Em janeiro de 2013, o curso foi lançado e disponibilizado na página de cursos 

online da RedeNutri (<http://ecos-redenutri.bvs.br>).

O curso pode ser acessado por toda comunidade escolar e interessados no tema, tendo 

como foco principal os diretores de escolas e os donos/administradores das cantinas.

Possui duração média de 30 horas e é composto por sete módulos, baseados no “Manual 

das Cantinas Escolares Saudáveis”. O curso é uma das iniciativas de apoio ao Acordo de 

Cooperação Técnica, firmado entre o Ministério da Saúde e a FENEP, e visa estimular ações 

que levem a cantina escolar a contribuir com hábitos alimentares saudáveis nas escolas 

de rede privada de educação básica. 

http://ecos-redenutri.bvs.br
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Possui duração média de 30 horas e é composto por sete módulos, baseados no “Manual 

das Cantinas Escolares Saudáveis”. O curso é uma das iniciativas de apoio ao Acordo de 

Cooperação Técnica, firmado entre o Ministério da Saúde e a FENEP, e visa estimular ações 

que levem a cantina escolar a contribuir com hábitos alimentares saudáveis nas escolas 

de rede privada de educação básica. 

Além disso, foi disponibilizado 

um fórum para comentários e 

discussões sobre o curso, 

sendo uma ferramenta impor- 

tante para dinamizar o 

processo, sanar dúvidas e 

trocar experiências. O curso foi 

bastante comentado tanto via 

e-mail, quanto por mensagens 

na página da RedeNutri e no 

Facebook. Desde sua criação, 

a página é uma das mais visi-

tadas, entre os demais cursos 

existentes, totalizando, 34.589 

visitas até dezembro de 2014.

Estes resultados indicam o 

importante papel que o curso 

pode desempenhar no aperfei-

çoamento dos interessados no 

tema, bem como para promoção 

da alimentação saudável no 

ambiente escolar. Destaca-se 

que o maior investimento na divulgação junto às escolas poderá ampliar enormemente  

a participação e o alcance dos objetivos definidos no acordo de cooperação MS–FENEP.

Ao longo de 2013, a CGAN e a FENEP apoiaram os sindicatos na divulgação do Manual e do 

curso sobre Cantinas Escolares Saudáveis, além de a CGAN trabalhar no desenvolvimento 

do site para acompanhar as ações realizadas pelas escolas que aderiram à ação.

Para potencializar e divulgar as ações desenvolvidas pelas escolas e cantinas escolares 

saudáveis, a CGAN e a FNEPE lançaram, em abril de 2014, o site “Cantinas Escolares 

Saudáveis” (<http://www.cantinasaudavel.com.br>), que visa apoiar as ações de promoção 

da alimentação saudável nas escolas particulares. A expectativa da CGAN e da FENEP é 

que haja acompanhamento do processo de adesão voluntária da ação, conhecimento 

do perfil das escolas, bem como das ações que são desenvolvidas. O acompanhamento 

dessas ações tem como objetivos:

http://ecos-redenutri.bvs.br
http://www.cantinasaudavel.com.br
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 › Promover a cooperação horizontal entre as escolas por meio da troca de  

experiências;

 › Permitir que os pais, familiares e alunos possam conhecer as ações que são 

desenvolvidas nas escolas;

 › Permitir que a CGAN e FENEP acompanhem a adesão das escolas à iniciativa.

 

O site está dividido em três diferentes espaços (escola, família e aluno) e permite a  

troca de informações, como relatórios, planos de ação, vídeos, fotos, acesso à biblioteca 

virtual, com temas relacio-

nados à alimentação saudável, 

e a um espaço para postagem  

de notícias. O público-alvo 

são donos de escolas, donos e 

gestores de cantinas, pais e 

familiares, professores, estu-

dantes, nutricionistas e/ou 

técnicos em nutrição, além do 

público em geral e outros 

profissionais de saúde e edu-

cação interessados no tema.
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Para divulgação das ações desenvolvidas, foi elaborado um folder para distribuição nas 

escolas e para as famílias.

Entende-se que se trata de uma ação de grande relevância, considerando que a formação 

de hábitos alimentares ocorre na infância e que um ambiente promotor da alimentação 

adequada e saudável é um dos determinantes de saúde e qualidade de vida. Além disso, 

por ser fundamentada na articulação entre educação e saúde e no aumento da capila-

ridade entre todos os educandos brasileiros no contexto da promoção da alimentação 

adequada e saudável, é uma importante ação de fortalecimento da intersetorialidade. 

Acredita-se na consolidação dessa iniciativa inovadora, na continuidade de parceria com 

o setor privado de ensino para lançar mão de um conjunto de estratégias futuras a serem 

pactuadas e que tenham como finalidade maior contribuir para a melhoria das condições 

de nutrição dos escolares e a prevenção da obesidade nesta população.

Em relação às perspectivas e desafios para a próxima gestão, pretende-se: 

 – estimular o apoio, a mobilização e a divulgação da ação por parte da FeNeP e dos 

siNePe;

 – discutir as estratégias de divulgação e planejar novas formas de potencializar a ação;

 – Buscar o monitoramento do número e perfil de pessoas que concluíram o curso;

 – desenvolver estratégias de comunicação para divulgar o conteúdo do site e de 

interação junto às escolas e comunidade escolar;

 – estimular o envolvimento e a participação da sociedade civil, de modo a permitir a 

manifestação de suas capacidades, recursos e responsabilidades que possibilitem a 

efetiva transformação do ambiente escolar como promotor de saúde;

 – incentivar uma maior adesão de gestores das escolas e donos de cantinas, profissionais 

de saúde e de educação e da participação ativa da comunidade escolar;

 – definir a responsabilidade dos órgãos envolvidos para realização de ações de 

mobilização;

 – avaliar a possibilidade de prorrogar a vigência do acordo de Cooperação;
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 – apoiar a FeNeP no planejamento e desenvolvimento das ações;

 – organizar a i Mostra de experiências exitosas de Cantinas escolares saudáveis, ao 

término do termo ou ao término da prorrogação, para incentivar a adesão de outras 

escolas.

 
 
 
 
6.2.5 Campanhas de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável 

 

cAmpAnHA de incentivo Ao consumo de FrutAs, legumes e verdurAs 
 

Em março de 2012, a partir da solicitação da Associação Brasileira das Centrais de 

Abastecimento (ABRACEN) ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

(MDS) e ao Ministério da Saúde (MS), foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) intersetorial 

e articulado, composto pelos seguintes parceiros: Associação Brasileira das Centrais de 

Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Ministério da 

Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB) e Instituto Brasileiro de Horticultura (IBRAHORT).

Este GT propôs a realização da Campanha de Incentivo ao Consumo de Frutas, Legumes 

e Verduras (FLV) nas Centrais de Abastecimento (CEASAS), envolvendo duas fases: a 

primeira voltada ao público interno das centrais de abastecimento (concessionários, 

permissionários e produtores), realizada em 2013, e a segunda voltada ao público externo, 

composto por consumidores que frequentam as CEASAS, a ser realizada em 2015.

Uma das formas de abastecimento de alimentos das grandes cidades do país acontece por 

meio da organização das Centrais de Abastecimento, que têm como função coordenar e 

sistematizar informações sobre comercialização nos mercados; regular preço de produtos 

hortigranjeiros; comercializar os produtos de forma adequada e segura, atendendo aos 

preceitos da segurança alimentar e nutricional (SAN); realizar classificação e padronização 

de produtos; oferecer assistência técnica ao produtor de modo a induzir a rastreabilidade, 

permitindo a certificação e agregação de valor; promover o acondicionamento adequado 

dos produtos de forma adequada visando à diminuição do desperdício.

Atualmente, há 72 centrais de abastecimento no Brasil, localizadas em 22 estados da 

federação e no Distrito Federal. Nesses locais ocorre, predominantemente, o comércio 

atacadista, porém, também se oferece a venda no varejo em dias específicos da semana, 
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sendo seu público composto por empresários, produtores e consumidores em gerais.

Desta forma, as centrais de abastecimento são espaços potenciais para a realização de 

ações de Educação Alimentar e Nutricional e para o estímulo ao consumo de FLV. Essas 

ações representam uma estratégia para a reversão do atual quadro de excesso de peso e 

obesidade no país, incentivando e reforçando mudanças alimentares positivas, tais como 

a valorização da cultura local, de alimentos regionais e o fortalecimento das tradições 

alimentares saudáveis. Além disso, as ações têm como eixo norteador a garantia do 

Direito Humano a Alimentação Adequada, que consiste no acesso regular e permanente 

a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde  

que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis.

A partir das definições das etapas da Campanha, realizou-se o levantamento do público 

alvo (maio a junho/2012), por meio do envio de questionários, para identificação da 

quantidade de permissionários, comerciantes e produtores em cada CEASA, sendo possível 

então determinar o quantitativo de materiais educativos a serem desenvolvidos, a saber:

1ª Fase Materiais direcionados ao público interno das centrais de abastecimento, 

composto por comerciantes, permissionários, concessionários e produtores: 

80.000 folders, 20.000 cartazes e 05 spots de rádio.

2ª Fase Materiais educativos direcionados ao público externo, composto por con-

sumidores que frequentam as centrais de abastecimento, principalmente em dia 

de varejão: 350.000 folders, 50.000 cartazes, 05 com spots de rádio e 30.000 

adesivos (prevista para 2015).

 

A Campanha foi lançada no dia 11 de dezembro de 2012, em Porto Alegre, durante o 

“Encontro Nacional da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRACEN)”. E 

o lançamento da primeira fase foi realizado durante o Encontro Nacional da ABRACEN em 

Brasília/DF, ocorrido entre os dias 19, 20 e 21 de março de 2013.

Em 2013, 44 CEASAS aderiram à campanha, entre essas, obteve-se a seguinte avaliação:  

24 CEASAS distribuíram o material da campanha; oito realizaram o lançamento da 

Campanha com presença de autoridades e da mídia local; 13 avaliaram que o impacto da 
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Campanha foi “bom”; e 14 avaliaram a ação da Campanha como “muito importante”.

Os materiais da primeira fase da campanha (folders, cartazes e spots de rádio) foram 

produzidos pela Assessoria de Comunicação do MDS, reproduzidos pela Assessoria de 

Comunicação do MS e enviados em março de 2013, via correio, para as CEASAS. Os temas 

abordados nos materiais referem-se às práticas alimentares saudáveis, que estimulam o 

consumo de frutas e hortaliças; valorização de frutas e hortaliças da região e da época/

safra; o uso adequado de embalagens; rótulos de identificação dos produtos; desperdício 

de alimentos; e algumas dicas de alimentação saudável.

Desde a “Oficina Passo a Passo para a Execução da Primeira Fase da Campanha”, que 

foi realizada durante o Encontro Nacional da ABRACEN e contou com a participação de 

apenas seis técnicos responsáveis pela Campanha, observou-se a necessidade de centrar 

esforços na articulação e comunicação com as CEASAS, visto que muitos técnicos não 

estavam cientes da proposta da Campanha, mesmo após envio de diversos comunicados 

contendo informações sobre o assunto pelo GT.

Cabe destacar que a parceria entre a ABRACEN, o MDS e o Ministério da Saúde (MS) visa 

promover e incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) pela população 

por meio da sensibilização dos agentes de abastecimento: as Centrais Estaduais de 

Abastecimentos (CEASA). Esses são orientados quanto ao investimento na qualidade de 

suas mercadorias, identificação dos produtos comercializados, priorização da venda de 

frutas, legumes e verduras da época e utilização de embalagens adequadas para evitar 

contaminações.

Em reunião realizada pelo GT, para análise e avaliação dos dados da pesquisa de 

monitoramento da Campanha, foram apontadas as seguintes sugestões:

 › Desenvolvimento de uma página na internet, visto que a maioria das CEASA 

manifestou interesse em saber o andamento da Campanha em outras CEASA;

 › Realização de eventos de mobilização nas CEASA, no segundo semestre de 2013, 

para fortalecer a Campanha;

 › Realização de monitoramento, conforme Manual elaborado pelo GT.

Estas sugestões foram desdobradas em reunião realizada pelo GT quando:
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 › A CONAB, por meio do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Horti-

granjeiro – PROHORT, disponibilizou-se a desenvolver um link para a campanha 

na página na internet da CONAB, apresentando um mapa com cada entreposto e 

o andamento da campanha em cada CEASA.

 › O GT selecionou sete entrepostos, sendo um de cada macrorregião, para realizar 

oficinas visando fortalecer a Campanha nas seguintes CEASA: Porto Alegre/RS; 

Rio de Janeiro/RJ; Recife/PE; João Pessoa/PB; Campinas/SP; e Brasília/DF.

 

Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – Realizar a segunda fase da Campanha;

 – elaborar materiais educativos de incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras, 

tais como, cartazes, folders e spots de rádio; 

 – divulgar os materiais por meio de um hotsite, que terá seu acesso monitorado, a fim 

de se avaliar o impacto da divulgação na internet; e de redes sociais, consideradas 

ambientes estratégico para a prospecção de conteúdo;

 – distribuir materiais impressos nas Ceasas que aderiram a Campanha, realizando a 

entrega dos mesmos aos comerciantes que frequentam este ambiente

 – acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas por meio de visitas do grupo de trabalho 

às Ceasas de maior importância em âmbito nacional em volume de comercialização 

de frutas, legumes e verduras.

 – articular e integrar com as principais Ceasas e avaliar dos resultados da 2° etapa da 

Campanha por meio das visitas in loco.
 

 

Cabe destacar também duas importantes ações, nesse contexto, e que serão detalhadas  

no tópico de 6.4.5 Articulação Intersetorial: a campanha de incentivo à produção orgânica  

e consumo de alimentos orgânicos no Brasil “Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos”; 

e o incentivo ao consumo de pescado, realizado por meio da “Campanha Nacional de Incen-

tivo ao Consumo de Pescado”, promovida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).
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6.2.6 Alimentos Regionais Brasileiros

 

No ano de 2002 foi publicado o livro “Alimentos Regionais Brasileiros”, que tem como 

objetivo principal divulgar a grande variedade de frutas, hortaliças, tubérculos e 

leguminosas brasileiras, além de apoiar a educação alimentar e nutricional e incentivar a 

alimentação adequada e saudável. Nesse sentido, a CGAN vem conduzindo, desde 2007, 

processo de atualização e revisão dos alimentos e das preparações do livro, em parceria 

com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), instituições de ensino, 

pesquisadores e profissionais de saúde.

A nova edição apresenta-se com o 

propósito de favorecer o conhecimento 

a cerca das mais variadas espécies de 

frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, 

cereais, ervas, entre outras, existentes 

em nosso país, além de estimular 

o desenvolvimento e troca de habilidades 

culinárias, resgatando e valorizando o 

ato de cozinhar e apreciar os alimentos, 

seus sabores, aromas e apresentações, 

tornando assim o ato de comer mais 

prazeroso. O material traz, além dos 

alimentos por região, receitas culinárias, dicas de como cozinhar com mais 

saúde e uma lista de possíveis substituições para as preparações desenvolvidas,  

ressaltando nossa diversidade cultural. O resgate, o reconhecimento e a incorporação 

desses alimentos no cotidiano das práticas alimentares, representa importante  

iniciativa de melhoria do padrão alimentar e nutricional, contribuindo para a garantia 

do direito humano à alimentação adequada e saudável e da Segurança Alimentar e  

Nutricional da população brasileira.

A fim de conduzir a revisão e atualização da publicação, foi proposta a realização de 

seis oficinas culinárias, uma em cada região e duas na Região Nordeste, com a proposta 

de construção coletiva, em um processo participativo e inovador, com enfoque para 

preparações culinárias contendo frutas, verduras e legumes disponíveis localmente ou 

preparações tradicionais da cultura alimentar destas regiões nos quais estes alimentos 

pudessem ser adicionados, sem descaracterizar a preparação.
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Ao longo dos anos de 2007, 2008 e 2009, as oficinas culinárias foram conduzidas, com o 

apoio de algumas instituições de ensino superior e institutos de nutrição (Universidade 

de Brasília, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal da Paraíba, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Santa Catarina e Instituto de 

Nutrição Annes Dias, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro) e a realização, em 

cada evento, de preparações típicas ou que apresentavam alimentos regionais como um 

de seus principais ingredientes. As preparações contemplavam itens de pratos principais 

ou únicos, guarnições, acompanha-mentos, entradas, pratos principais e produtos para 

desjejum, colação e lanches representativos de cada região envolvida e cuja composição ao 

longo de um dia caracterizasse um cardápio regional.

Outra premissa utilizada foi a melhoria da qualidade nutricional das preparações, a partir 

da redução das quantidades de sal, açúcar, gorduras saturadas e gorduras totais das 

receitas, considerando que o incentivo ao consumo de preparações regionais não pode 

ser dissociado do consumo de pratos saudáveis.

A seleção das preparações foi conduzida em três etapas: a primeira, com a identificação 

das receitas; a segunda, com teste e melhoria da qualidade nutricional das receitas pré-

selecionadas; e a terceira, com a realização de seis oficinas culinárias. Para a primeira 

etapa, foi realizado levantamento de insumos de relevância regional, categorizados como 

frutas, verduras e legumes, com o objetivo de identificar receitas de reconhecimento 

local. Os meios utilizados para a pesquisa foram: solicitação de receitas à rede de 

alimentação e nutrição, consulta bibliográfica e consulta aos principais órgãos que 

atuam com alimentos regionais no País. O Departamento de Nutrição da Universidade 

de Brasília e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foram os órgãos 

que apoiaram diretamente esta etapa. Adicionalmente, pesquisa de receitas no nível local, 

disponibilizadas pelas Secretarias Municipais, Estaduais e do Distrito Federal de Saúde e 

Centros Colaboradores e de Referência em Alimentação e Nutrição, além de parceiros e 

organizações não governamentais, complementou o levantamento inicial e auxiliou na 

estruturação de cardápios regionais.

As receitas selecionadas foram então classificadas de acordo com as refeições na qual 

pudessem ser servidas, para oferecer a possibilidade da composição de um cardápio 

saudável e regional ao longo do dia. Além disso, pretendeu-se que fossem ofertadas 

possibilidades de substituições de ingredientes em algumas receitas, quando possível, 

para que as variações constituíssem novas possibilidades para o consumo de frutas, 

verduras e legumes regionais.
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As preparações identificadas na primeira etapa foram testadas no Laboratório de 

Técnica Dietética da Universidade de Brasília. As modificações culinárias necessárias 

para a segunda etapa foram realizadas, levando-se em consideração o valor nutricional, 

origem dos ingredientes e adequação com o propósito de incentivo à alimentação 

regional e saudável. Todos os ingredientes foram listados, destacando-se os possíveis 

responsáveis pela inadequação nutricional, como o excesso de gorduras, açúcar ou sódio.  

Posteriormente, considerando-se a funcionalidade destes ingredientes na preparação, 

foram propostas substituições para, então, serem realizados os testes.

Outro aspecto observado nesta etapa foi a técnica de cocção (cozimento) empregada. No 

caso de frituras, por exemplo, utilizaram-se técnicas de semelhante princípio, ou seja, 

emprego de calor seco, como assar e grelhar, mas que dispensassem a obrigatoriedade 

do uso de gorduras. Outra técnica utilizada foi a dessalga prévia de alguns ingredientes 

como charque, carne de sol e camarão seco, para retirada do excesso de sal e consequente 

redução da quantidade de sódio da preparação.

Para a fase de realização das oficinas, terceira etapa, foi proposto um planejamento em 

que, inicialmente, contataram-se instituições que poderiam sediar o evento na região em 

questão. Nesta fase, foi fundamental o apoio e a parceria das universidades e institutos de 

nutrição, bem como do quadro docente. A partir do aceite, foram convidadas instituições 

em interface com a temática da oficina: Secretarias Municipais, Estaduais e do Distrito 

Federal de Saúde, Conselhos Estaduais e Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, 

Conselhos Regionais de Nutricionistas, entidades participantes do Sistema S, organizações 

não governamentais e profissionais da educação e da assistência social.

Em cada uma das seis oficinas, com duração aproximada de oito horas (uma tarde e  

uma manhã em dias consecutivos), foram elaboradas pelos participantes, em média, 

30 receitas. Os participantes eram orientados previamente a adotarem procedimentos 

adequados em laboratório de técnica dietética, em relação ao vestuário e ao uso 

de adereços. Ao final de cada período, realizava-se a etapa de degustação e análise 

sensorial em relação às características organolépticas das preparações produzidas 

pelos participantes, seguida de discussão orientada pelo grupo condutor da proposta 

(consultores da CGAN do Ministério da Saúde e professores da Universidade de 

Brasília). Na etapa de análise sensorial, foram avaliados, com uso de escala hedônica de  

sete pontos (cujas categorias variam de gostei muitíssimo a desgostei muitíssimo), 

os seguintes parâmetros: aparência, aroma, sabor, textura e aceitação da preparação. 

Observações referentes à execução de cada receita, possibilidades de substituição dos 
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ingredientes e demais sugestões pertinentes foram discutidas e, ao final, excluíram-se 

as receitas que os participantes julgavam não serem representativas da região, para 

composição desta nova edição de Alimentos Regionais Brasileiros. O grupo de 

participantes definiu ainda as porções de cada preparação, em gramatura e em medida 

caseira, de acordo com os hábitos de consumo locais.

Ao final de todo este processo, os 165 participantes selecionaram 110 preparações, a 

serem apresentadas separadamente por região na publicação, sendo 19 para a Região 

Norte, 25 para a Região Nordeste, 17 para a Região Centro-oeste, 27 para a Região 

Sudeste e 22 para a Região Sul. A apresentação se dá por Fichas Técnicas de Preparo (FTP), 

instrumento gerencial de apoio operacional, pelo qual se faz o ordenamento dos custos, 

a ordenação do preparo e o cálculo do valor nutricional da preparação e, portanto, útil  

para subsidiar o planejamento do cardápio, garantindo ainda que a preparação tenha 

sempre o mesmo aspecto físico e sensorial.

As informações nutricionais das preparações foram calculadas a partir da Tabela Brasileira 

de Composição dos Alimentos (TACO), versões I e II; da Tabela de Composição dos 

Alimentos (ANVISA/UnB); Tabela de Composição Nutricional das Hortaliças (LUENGO et al., 

2000); Tabela de Composição de Alimentos (ENDEF/IBGE); e da Tabela de Composição de 

Alimentos (PHILIPPI, 2011).

Retomando o pressuposto de melhoria da qualidade nutricional das receitas selecionadas, 

preparações que apresentavam carnes salgadas como ingredientes (exemplo: carne de sol, 

charque ou camarão seco) e foram submetidas a dessalga anterior, tendo seu conteúdo de 

sódio reduzido. Todavia, não foi possível considerar essa redução na tabela de informação 

nutricional, visto que não foi realizada análise bromatológica para verificar quanto de 

sódio foi reduzido. 

Apesar da atenção especial dada à quantidade de sódio dos pratos principais, é 

fundamental orientar as famílias para que estejam atentas à adequação da ingestão 

de sódio nas refeições, com o consumo de acompanhamentos e guarnições com baixos 

teores deste micronutriente.

Após essa etapa, o conteúdo da primeira edição, com as definições das características 

dos alimentos, curiosidades e uso culinário, foi revisado, em parceria com a EMBRAPA, 

e o material está disponível na versão eletrônica <http://189.28.128.100/dab/docs/

portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf>, e o lançamento da 

publicação impressa será realizado na primeira plenária do CONSEA de 2015. 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf
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Com este material, pretende-se resgatar e despertar o interesse para a vasta quantidade 

de alimentos regionais, presentes em todas as regiões brasileiras, e típicos da flora e 

da fauna do país, de forma a contribuir para a melhoria da alimentação da população. 

Além disso, constitui um instrumento de educação alimentar e nutricional que pode ser 

utilizado por profissionais de saúde, educação, assistência social, entre outros, buscando 

a valorização dos alimentos existentes em nosso país.

Em relação às perspectivas e desafios para a próxima gestão, pretende-se desenvolver 

estratégias de comunicação para divulgar o conteúdo do documento.

Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – lançar a publicação impressa;

 – desenvolver estratégias de comunicação para divulgar a publicação;

 – distribuir a publicação para os parceiros, como CoNsea estaduais, CoNaB estaduais,  

dentre outros.

 
 
 
6.2.7 Peso Saudável

 

O Programa Peso Saudável é 

uma proposta de intervenção 

nos locais de trabalho para 

auxiliar no controle e prevenção 

do ganho de peso dos trabalha-

dores. Uma das principais ações 

é incentivar a adoção de uma 

rotina de monitoramento do 

peso e, com isso, desencadear uma série de ações de autocuidado como o estímulo à 

adoção de práticas alimentares saudáveis, prática regular de atividade física, entre outras 

ações, de forma a aumentar a conscientização individual sobre ações que ajudem o 

controle do peso dentro dos limites saudáveis, evitando o ganho de peso excessivo. O 

Programa é conduzido por duas grandes ações: uso do software e ações de educação e 

promoção da saúde dentro das empresas.
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O lançamento do Programa, no Ministério da Saúde, aconteceu no dia 29 de abril de 

2013 com stands em cinco prédios do Ministério da Saúde. De forma adicional, todos 

os núcleos descentralizados do Ministério da Saúde nos Estados receberam os materiais 

do Programa com instruções para o lançamento. Durante a campanha de mobilização, os 

trabalhadores do Ministério da Saúde foram motivados a aderir ao programa e iniciar um 

processo sistematizado e apoiado para o automonitoramento mensal do peso corporal.

 

 

 

No dia do lançamento do Programa, nos stands de divulgação, foram distribuídos folders 

de apresentação do programa e de convite para participação, além do cartão do peso. 

Atividades de avaliação antropométricas (pesagem e aferição da altura) e de educação 

alimentar e nutricional também foram desenvolvidas. 

Para facilitar a pesagem no ambiente de trabalho e obter medida de peso mais precisa, 

balanças com capacidade de 150 kg e resolução de 100g, novas e calibradas, estão 

posicionadas em locais de fácil acesso em todos os prédios do Ministério da Saúde.

 

Os materiais e instrumentos utilizados no programa são: a) software interativo para o 

monitoramento do peso; b) balanças para pesagem no ambiente de trabalho; c) peças 

publicitárias para ficarem expostas ao lado das balanças; d) cartão de peso; e) folder de 

divulgação do programa; f) Guia Alimentar de bolso; h) Manual instrutivo para implantação 

do Programa Peso Saudável.
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O programa é realizado pela Coordenação de Geral de Alimentação e Nutrição do 

Departamento de Atenção Básica (CGAN/DAB), em parceria com a Coordenação de  

Atenção à Saúde do Servidor (CAS). Aos colaboradores participantes do programa com 

sobrepeso e obesidade é oferecido suporte, com organização de grupos de aconse- 

lhamento e atividade física, pelo Centro de Assistência à Saúde do Servidor e pelo 

Programa Geração Saúde.

Além disso, também foi constituído um Comitê Gestor do Programa, formado por 

profissionais da CGAN, Comunicação Interna, CAS, Geração Saúde e do Núcleo de  

Tecnologia de Informação do Departamento de Atenção Básica, a fim de se manter ações 

concisas e permanentes de adesão e apoio ao Programa. Nas reuniões deste comitê 

avaliou-se a necessidade de inserir as Coordenações-Gerais da Saúde do Homem e 

de Saúde do Trabalhador. A saúde do homem poderá contribuir na mobilização com 

os trabalhadores do sexo masculino, que estão em menor número no Programa, e a 

Coordenação de Saúde do Trabalhador é essencial, já que o Programa é voltado ao 

trabalhador. Assim, com a ampliação das parcerias, poderá haver maior adesão e 

pertinência das ações do Programa Peso Saudável.

Em um ano de implantação do Programa Peso Saudável, 500 servidores do MS aderiram; 

destes, 77,8% são do sexo feminino e 22,2% são do sexo masculino. Nessa primeira 

avaliação, 37,3% das mulheres encontravam-se com sobrepeso e 20,3%, com obesidade; 

enquanto que 51,4% dos homens estavam com sobrepeso e 26,1%, com obesidade, 

demonstrando uma situação de alerta.

Ao longo dos meses de execução do Programa, percebeu-se que os trabalhadores não 

deram continuidade aos registros de monitoramento, uma vez que, dos 500 servidores 

cadastrados, somente 03 chegaram ao final da intervenção de 01 ano, que ocorreu em 

abril de 2014. Portanto, foi avaliada a necessidade de aprimoramento do Programa para o 

seu segundo ciclo de intervenção, iniciado em maio de 2014.

Diante do cenário do primeiro ciclo de intervenção do Programa, algumas mudanças 

foram propostas, a fim de avaliar o impacto da intervenção do Programa Peso Saudável 

na prevenção do ganho de peso corporal entre os colaboradores adultos do Ministério da 

Saúde, a efetividade da intervenção sobre a variação do IMC aferido durante um ano, a 

sustentabilidade da intervenção em prevenir o ganho de peso na população exposta após 

um ano de estudo e a mudança de hábitos alimentares após um ano de orientações de 

promoção da alimentação saudável.
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As ações já desenvolvidas e as que estão em processo de desenvolvimento são: revisão 

e aumento da frequência de envio das mensagens de alimentação adequada e saudável 

e atividade física, mudança do layout do site do Programa, organização de campanha  

de mobilização mensal e retomada da realização de reuniões mensais do Comitê Gestor 

do Programa.

As novas mensagens de alimentação adequada e saudável foram construídas em 

consonância com as orientações do novo Guia Alimentar para População Brasileira e são 

disparadas duas vezes por mês, nos dias 01 e 15, até completar um ano de intervenção. 

Na mensagem do dia 1º também é enviada mensagem de estímulo à prática da  

atividade física e na mensagem do dia 15 também é enviado lembrete para pesagem e 

registro no sistema.

Uma das estratégias a ser implementada em 2015 é a campanha de avaliação de estado 

nutricional in loco, que ocorrerá mensalmente. A avaliação acontecerá com a devolutiva 

imediata do peso e do Índice de Massa Corporal (IMC), que serão registrados no cartão 

de acompanhamento (produzido no primeiro ciclo e reproduzido no segundo ciclo do 

Programa). Ainda durante a campanha de avaliação nutricional, o trabalhador será 

motivado ao automonitoramento do peso uma vez ao mês.

Além disso, a equipe no Núcleo de tecnologia de Informática do Departamento de Atenção 

Básica, responsável pela construção do software, alterou o layout do Programa, a fim de 

torná-lo mais atrativo, com mudança de cores, fotos, banners, entre outras modificações.

No segundo ciclo do Programa, 45 servidores do MS cadastraram-se, sendo 34 pessoas 

do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Das mulheres, 11,8% encontravam-se com 

sobrepeso e 11,8% com obesidade; enquanto, 45,5% dos homens estavam com sobrepeso 

e 9,1% com obesidade.

Além do Ministério da Saúde, outros órgãos públicos e empresas privadas, de qualquer 

porte, podem implantar o Programa para os seus funcionários. Em maio de 2013 foi 

disponibilizado um software, no site do Ministério da Saúde, para que as empresas 

pudessem realizar download para disponibilizar nas suas sedes. Para a realização do 

download, é necessário cadastro simples, que permite ao Ministério obter informações 

sobre as instituições, local e número de funcionários aderidos, e habilita a instituições a 

receberem mensagens de orientação do Ministério da Saúde.



204

No período de 01 ano de execução do Programa, 64 instituições realizaram o download  

do software, de forma a contemplar 38.874 indivíduos que se beneficiaram da ação.

tabela 10 — instituições que realizaram download do software do Programa Peso saudável, por 

tipo e número de colaboradores que se beneficiaram da ação. Brasil, 2012-2014

iNstituição (N) NÚMeRo de ColaBoRadoRes

Empresas Privadas (28) 14.553

Prefeituras/Secretarias (15) 7.374

Instituições/Empresas Públicas (8) 4.067

Instituições de Ensino (5) 11.622

total (64) 38.874

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.

 

No momento do cadastro, as empresas respondem a duas perguntas: uma sobre  

atividades desenvolvidas para avaliação do estado nutricional e outra sobre promoção  

da alimentação adequada e saudável. A maioria das empresas relatou não realizar 

atividades de avaliação do estado nutricional dos seus funcionários, porém, grande parte 

das empresas referiu realizar ações de promoção da alimentação adequada e saudável.

O Ministério disponibiliza o software e o material instrutivo para implementação da ação 

nos locais de trabalho. Em contrapartida, a empresa fornece o apoio para os trabalhadores 

como a disponibilização de balanças nos locais de trabalho para a pesagem, grupos de 

apoio a atividades dentro do local de trabalho, além de melhorias nos cardápios dos 

refeitórios das empresas que oferecem alimentação para os seus trabalhadores.

A equipe do Programa Peso Saudável também participou de alguns eventos externos para 

divulgação e explanação sobre o Programa para as empresas, órgãos ou instituições 

públicas:

 › lançamento do Programa na oPas: No dia 15 de maio de 2013, a equipe da 

CGAN apoiou a OPAS no evento de lançamento do Programa Peso Saudável. 

Além da apresentação do programa, foi realizada aferição de peso e altura dos 

trabalhadores, com entrega do cartão do peso e do Guia Alimentar de Bolso e 

orientações de alimentação adequada e saudável e atividade física.
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 › Congresso Nacional de secretarias Municipais de saúde: Nos dias 07 a 10 de  

julho de 2013, a equipe esteve presente no Congresso do CONASEMS para 

divulgação do Programa Peso Saudável. Durante os quatro dias foi realizada 

apresentação do Programa aos gestores das Secretarias Municipais de Saúde, 

com entrega do folder de implantação do Programa nas empresas e do Guia 

Alimentar de Bolso, além de orientações de alimentação adequada e saudável e 

atividade física e aferição de peso e altura.

 › Caminhada das Nações unidas: Dia 26 de outubro de 2013, aconteceu a 

caminhada das Nações Unidas, que finalizou em stand do Programa Peso  

Saudável. Em parceria com a OPAS, a equipe da CGAN realizou apresentação 

do Programa aos gestores das instituições das Nações Unidas, mobilização 

de adesão para os servidores da OPAS, orientações de alimentação adequada 

e saudável e atividade física, além de aferição de peso e altura, entrega do  

folder de implantação do Programa, do Guia Alimentar de Bolso e cartão do peso.

 › semana do servidor no Ms: Nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2013, 

junto à equipe da CAS/MS, a equipe participou da Semana da Saúde do Servidor 

do MS, em que foi realizada atividade de mobilização de adesão ao Programa, 

aferição de peso e altura, orientações de alimentação saudável e atividade física, 

entrega do cartão do peso e do Guia Alimentar de Bolso.

 › semana do servidor na Presidência da República: Nos dias 31 de outubro e 01 

de novembro de 2013, a equipe também participou da Semana da Saúde do Ser-

vidor da Presidência da República, em que foi feita mobilização de adesão ao 

Programa, aferição de peso e da altura, orientações de alimentação saudável e 

atividade física, entrega do cartão do peso, do folder de adesão ao Programa e do 

Guia Alimentar de Bolso.

 › lançamento do Programa no Hospital Geral de Fortaleza (HGF): No dia 26 de 

fevereiro de 2014, a equipe da CGAN participou do lançamento do Programa 

no HGF. Foi realizada apresentação dos objetivos e do funcionamento do 

Programa Peso Saudável aos funcionários do hospital. A equipe de nutrição do 

HGF fez o download do Programa e equipou uma sala específica, com balanças, 

antropômetros e computador, para avaliação e registro dos dados dos funcionários 

que se habilitaram ao cadastro no Programa.
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Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – avaliar o impacto da intervenção do Programa Peso saudável na prevenção do ganho 

de peso corporal entre os colaboradores adultos do Ministério da saúde;

 – desenvolver ações de mobilização de adesão ao Programa Peso saudável entre os 

trabalhadores do Ms;

 – divulgar e incentivar para que outras empresas e órgãos públicos implementem o 

Programa Peso saudável.

 
 
 
6.3 vigilância Alimentar e nutricional

Desde a atualização da PNAN, que enfatizou a realização da Vigilância Alimentar e Nutri-

cional (VAN) com enfoque ampliado, observam-se avanços em sua efetiva realização. 

O exercício da VAN ampliada corresponde à convergência de diferentes estratégias de 

vigilância epidemiológica, como as informações provenientes de sua realização na  

rotina dos serviços de saúde e de outras fontes, como inquéritos populacionais,  

chamadas nutricionais, estudos e pesquisas e sistemas de informação. Neste sentido, 

serão descritas ações relacionadas ao exercício dessa diretriz em cada uma das frentes 

de atuação mencionadas.

 
6.3.1 Fortalecimento da VAN nos Serviços de Saúde

 

No tocante à realização da VAN nos serviços de saúde, especialmente na Atenção Básica 

(AB), destacam-se os esforços empreendidos ao longo dos últimos anos, notadamente, a 

partir da realização da I Oficina Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, realizada 

em outubro de 2012. Como encaminhamento dessa oficina, foi instituído um grupo de 

trabalho com a participação de técnicos da CGAN, o qual estimulou diversos ciclos de 

discussão com a participação ativa de áreas técnicas do Ministério da Saúde, como Saúde 

da Criança e Aleitamento Materno, Saúde do Adolescente e do Jovem, Saúde da Pessoa 

com Deficiência e Saúde do Idoso; assim como de representantes de instituições de ensino 

e pesquisa. Salienta-se ainda a realização da II Oficina Nacional de Vigilância Alimentar 
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e Nutricional em setembro de 2013, com o intuito de discutir instrumentos de apoio ao 

exercício da VAN, em especial sobre o documento que tratava orientações sobre VAN para 

organização da atenção nutricional na AB.

 

Dentre os principais resultados dos ciclos de discussão, destacam-se a revisão do 

formulário de marcadores de consumo alimentar a ser adotado no Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN Web) e no Sistema de Informação para a Atenção Básica 

(SISAB), bem como a elaboração de documentos técnicos, como o documento com 

Orientações para Avaliação de Marcadores de Consumo Alimentar na Atenção Básica, o 

Marco de Referência da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica e a elaboração 

do curso de autoaprendizagem na RedeNutri intitulado Vigilância Alimentar e Nutricional: 

contribuições para a organização do cuidado nos serviços de atenção básica à saúde. Esses 

materiais compreendem um conjunto de estratégias para apoiar o exercício da vigilância 

por gestores e profissionais de saúde no SUS.

 

 

Em harmonia com o processo de revisão e elaboração dos instrumentos citados, a CGAN 

contribuiu no processo de construção do e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que se trata da 

estratégia do DAB para reestruturar as informações da AB em nível nacional e 

operacionalizar o SISAB. Diante desse cenário de qualificação da gestão da informação e 

de melhoria da qualidade no atendimento, também foram desenvolvidas ações de 

manutenção do SISVAN, em particular com o apoio do Núcleo de Tecnologia da Informação 

que seguiu com as atualizações no sistema, à medida em que eram estabelecidas as 

demandas. Destacam-se correções no módulo de relatórios e de cadastro, sobretudo 

quanto à atualização da ficha de cadastro individual, com a inserção da designação de 

povo ou comunidade tradicional a partir de 2013.
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Apesar dos dados de acompanhamento nutricional nos anos de 2013 e 2014 ainda 

estarem em fase de processamento, o que poderá gerar mudança do indicador, salienta-se 

que, pela primeira vez, ocorreu a importação dos dados nutricionais do Sistema de  

Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde sem que fosse necessário bloquear o uso 

do SISVAN Web. 

Entende-se por cobertura do SISVAN, o número de pessoas acompanhadas na Atenção 

Básica com registro de dados nutricionais no SISVAN dividido pelo número de pessoas 

residentes no município em determinado ano. Devido à variabilidade das estimativas 

municipais, também são apresentadas a cobertura média do conjunto de municípios  

para Brasil, macrorregiões e unidades da federação. Este indicador vem sendo utilizado 

para monitorar a evolução dos esforços para a implementação da VAN em todos os 

municípios brasileiros, particularmente os de pequeno porte, para os quais estão  

dirigidas as iniciativas para aquisição e doação de equipamentos antropométricos.

As tabelas 11 e 12, apresentadas a seguir, destacam a média municipal de acompanha-

mento do estado nutricional e a cobertura populacional do SISVAN. Para a avaliação 

da cobertura de acompanhamento do estado nutricional, são considerados dados 

antropométricos consolidados no SISVAN Web, cujo registro tenha ocorrido pelo 

SISVAN Web e pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família, o que corresponde ao 

acompanhamento de mais de 22 milhões de pessoas nos serviços de AB de todo o país 

em 2014. Ao considerar a cobertura populacional, que passou de 7,7% para 11,5% no 

período avaliado, percebe-se aumento de 49 pontos percentuais,. 

tabela 11 — evolução da cobertura de acompanhamento nutricional no sistema de Vigilância 

alimentar e Nutricional – sisVaN Web, 2011 a 2014

uF

2011 2012 2013 2014

Média*
intervalo  

de  
confiança

Média*
intervalo  

de  
confiança

Média*
intervalo  

de  
confiança

Média*
intervalo  

de  
confiança

aC 14,1 11,3-16,9 20,05 16,6-23,5 25,5 21,4-29,5 31,44 24,95-37,92

aM 16,7 15,3-18,1 18,9 17,4-20,4 26,5 24,7-28,2 30,55 28,60-32,49

aP 10,9 8,1-13,7 13,44 9,8-17,1 17,6 14,5-20,8 21,22 17,45-24,99

Pa 15,4 14,4-16,3 18,08 16,9-19,2 25,0 23,7-26,4 27,01 25,51-28,52

Ro 10,9 9,5-12,3 14,21 12,5-16,0 15,4 13,9-16,9 14,64 13,26-16,02

RR 16,2 13,6-18,8 21,07 17,4-24,7 24,2 20,7-27,7 25,89 22,73-29,06

continua
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uF

2011 2012 2013 2014

Média*
intervalo  

de  
confiança

Média*
intervalo  

de  
confiança

Média*
intervalo  

de  
confiança

Média*
intervalo  

de  
confiança

to 20,2 18,8-21,7 23,83 22,2-25,5 28,6 26,8-30,4 28,02 26,64-29,39

Norte 16,4 15,7-17,0 19,55 18,8-20,3 24,9 24,1-25,8 26,35 25,46-27,24

al 19,8 18,0-21,6 22,69 20,8-24,6 27,5 25,5-29,4 27,95 26,06-29,85

Ba 17,3 16,7-17,9 20,36 19,7-21,1 25,6 24,8-26,4 25,69 24,91-26,47

Ce 20,0 19,0-21,0 24,14 23,1-25,2 29,5 28,4-30,7 29,21 28,18-30,24

Ma 20,6 19,9-21,4 23,14 22,2-24,1 30,5 29,5-31,4 31,10 30,04-32,16

PB 20,0 19,0-21,0 22,35 21,3-23,4 28,5 27,4-29,6 27,93 26,88-28,99

Pe 15,8 14,5-17,0 18,07 16,8-19,4 23,6 22,2-25,1 23,78 22,33-25,23

Pi 21,7 20,9-22,5 23,59 22,7-24,5 30,1 29,2-31,1 29,80 28,84-30,75

RN 17,8 16,8-18,8 20,9 19,7-22,1 26,0 24,7-27,3 25,56 24,35-26,78

se 16,6 15,0-18,2 19,59 17,9-21,3 25,6 23,2-27,9 25,58 23,41-27,74

Nordeste  18,9 18,5-19,2 21,65 21,3-22,0 27,5 27,1-27,9 27,41 27,02-27,81

dF 1,0 – 2,00 – 3,0 – 3,56 –

Go 11,8 10,9-12,7 12,22 11,4-13,0 15,3 14,5-16,2 15,00 14,18-15,83

Ms 10,5 9,0-12,0 12,14 10,5-13,8 14,5 12,6-16,3 15,15 13,23-17,08

Mt 11,6 10,4-12,8 11,25 10,3-12,2 14,5 13,4-15,7 13,88 12,71-15,04

C. oeste 11,5 10,9-12,1 11,88 11,30-12,46 14,9 14,3-15,5 14,66 14,02-15,31

es 11,6 10,0-13,2 13,1 11,3-14,9 14,8 12,9-16,8 14,21 12,54-15,88

MG 17,0 16,2-17,9 19,16 18,3-20,0 26,2 25,2-27,2 25,64 24,72-26,56

RJ 6,8 5,9-7,7 8,163 7,1-9,2 10,5 9,2-11,8 10,57 9,35-11,80

sP 6,6 6,2-7,1 6,657 6,2-7,1 8,1 7,6-8,6 7,91 7,49-8,32

sudeste 12,2 11,7-12,7 13,44 12,9-14,0 17,8 17,1-18,5 17,42 16,77-18,07

PR 12,2 11,5-13,0 12,38 11,6-13,2 14,1 13,2-14,9 13,02 12,26-13,77

Rs 8,2 7,7-8,8 8,651 8,1-9,2 10,1 9,5-10,7 9,20 8,65-9,74

sC 7,8 7,1-8,6 9,034 8,2-9,9 10,0 9,0-10,9 8,82 7,95-9,70

sul 9,5 9,7-9,9 9,99 9,6-10,4 11,4 10,9-11,8 10,39 9,97-10,80

BRASIL 14,0 13,8-14,3 15,71 15,5-16,0 19,9 19,6-20,2 19,63 19,31-19,95

* Média da cobertura de acompanhamento do SISVAN nos municípios.

Fonte: sistema de Vigilância alimentar e Nutricional, 2015. disponível em <http://dabsistemas.saude.gov.
br/sistemas/sisvan/relatorios_publicos/>.

conclusão
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tabela 12 — evolução da cobertura populacional de acompanhamento nutricional no sistema de 

Vigilância alimentar e Nutricional – sisVaN Web, 2011 a 2014

uF 2011* 2012** 2013* 2014**

aC 10,4 14,5 18,9 21,5

aM 9,4 11,2 16,7 19,0

aP 5,4 6,6 8,9 10,9

Pa 11,5 13,6 18,6 20,2

Ro 7,8 9,4 10,4 10,2

RR 12,3 13,3 18,9 20,1

to 14,6 17,8 20,4 20,7

Norte 10,7 12,8 17,2 18,7

al 12,3 14,6 17,8 18,1

Ba 11,6 13,7 17,5 18,0

Ce 13,9 16,7 20,1 20,5

Ma 16,4 18,2 24,1 25,1

PB 14,9 16,6 20,9 20,9

Pe 9,2 10,6 13,7 14,1

Pi 15,1 16,4 21,9 21,5

RN 11,1 13,2 16,2 16,3

se 11,1 13,7 17,1 17,1

Nordeste 12,6 14,6 18,5 18,9

dF 1,1 2,1 3,0 3,6

Go 6,6 6,9 9,0 9,0

Ms 8,3 9,6 10,8 10,7

Mt 7,7 7,7 9,9 9,7

Centro-oeste 6,1 6,6 8,4 8,4

es 7,4 8,5 9,7 9,5

MG 9,4 10,6 14,8 14,9

RJ 2,9 3,7 5,6 6,3

sP 3,1 3,2 4,1 4,1

sudeste 4,8 5,4 7,2 7,4

PR 7,6 7,6 8,5 8,1

Rs 4,9 5,2 6,3 6,2

sC 4,8 5,6 6,0 5,5

sul 5,9 6,2 7,1 6,8

BRASIL 7,7 8,8 11,3 11,5

Fonte: sistema de Vigilância alimentar e Nutricional, 2015. disponível em: <http://dabsistemas.saude.gov.
br/sistemas/trevisan/relatorios_publicos/>.

* População residente segundo projeção intercensitária do Censo Demográfico para o ano de 2011. Disponível 

em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popuf.def>.

**  População residente segundo projeção intercensitária do Censo Demográfico para o ano de 2012. Disponível 

em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popuf.def>.

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popuf.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popuf.def
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Uma observação importante a ser feita refere-se ao quantitativo de cadastros no SISVAN 

Web sem o devido registro de dados antropométricos e/ou de consumo alimentar. 

Registros administrativos revelam que, nos anos de 2011 e 2012, o sistema computava 

aproximadamente dois milhões de registros nessa situação, ou seja, o Ciclo de Gestão 

e Produção do Cuidado para esse conjunto de pessoas não foi efetivado. Observados  

esses registros, que de alguma forma prejudicam o desempenho do sistema de  

informação, o NTI, com a anuência da CGAN, adotou as respectivas medidas para a 

higienização da base de dados.

Além da questão citada, outro ponto que prejudicou consideravelmente o uso do SISVAN 

Web pelos municípios em determinados períodos está relacionado à necessidade 

de realizar a interrupção temporária do SISVAN Web para efetivar a importação dos 

dados nutricionais do Sistema de Gestão do PBF para o SISVAN, normalmente ao final 

de cada vigência do Bolsa Família, a fim de evitar duplicidades de registros no Sistema. 

Com isso, havia interrupção da inserção de dados uma ou duas vezes por ano por  

períodos de aproximadamente três meses. 

Há duas justificativas principais para o tempo de indisponibilidade do SISVAN Web 

durante a importação de dados: o crescente volume de dados antropométricos de 

beneficiários do Programa Bolsa e a limitada capacidade de processamento de bases de 

dados grandes pelo NTI/DAB. A partir dessa constatação, foi realizada a aquisição de um 

servidor tipo rack com capacidade expandida de processamento e de armazenamento, 

exclusivo para a CGAN, entregue no início de 2014.

No que tange ao desenvolvimento de tecnologias de informação, a perspectiva a partir 

de 2015 é que todos os esforços empreendidos para a integração dos sistemas e-SUS AB 

e Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família com o SISVAN, que desempenha o papel 

de sistema de gestão das informações sobre VAN na AB, repercutam na ampliação da  

captação de dados e permitam maior fidedignidade dos indicadores de alimentação e 

nutrição observados. Com isso, será evitada a necessidade de retirada temporária do  

acesso ao SISVAN Web para inserção de dados ao final de cada vigência, que tinha 

que acontecer durante o processo de importação antes da integração e os dados de 

acompanhamento nutricional do Programa Bolsa Família serão importados durante 

a própria vigência, de modo a também diminuir o tempo para a consolidação de  

informações semestrais e anuais no SISVAN.

O conjunto de ações desenvolvidas nos últimos anos reforça ainda mais o fortaleci- 

mento da VAN na Atenção Básica, especialmente com a busca pela disseminação entre 
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profissionais e gestores de que o exercício da VAN cabe a todos que buscam a melhoria 

da situação de saúde da população. Dentre os desafios para a próxima gestão destaca-se  

a maior qualificação dos profissionais que atuam nos serviços de saúde, logo, é 

imprescindível que haja investimento em instrumentais que apoiem as equipes de 

saúde no cotidiano de suas atividades, como vídeos temáticos, cartazes sobre método 

antropométrico, disco ou régua de IMC, entre outros.

 
6.3.2 Financiamento de Equipamentos Antropométricos

 

Entre 2009 e 2010, o Fundo das Nações Unidas pela Infância – UNICEF, com colaboração 

e apoio da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição, promoveu a realização de 

um estudo, que contemplava alguns aspectos da organização da VAN nos municípios 

brasileiros, com ênfase especial na utilização do SISVAN Web. Os resultados deste  

estudo apontaram que a carência de equipamentos antropométricos nas Unidades 

Básicas de Saúde era um dos principais obstáculos para a implementação da VAN e efetiva 

consolidação do SISVAN. Nesse sentido e 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, em 2011, o MS instituiu um incentivo financeiro para 

aquisição de equipamentos antropométricos pelos municípios (Portaria nº 2.975, de 14 

de dezembro de 2011).

O incentivo financeiro é repassado na modalidade fundo a fundo, em parcela única 

anual, para contemplar: I) Polos do Programa Academia da Saúde já construídos e 

em funcionamento, que foram contemplados com incentivo para custeio das ações 

de promoção da saúde (R$1.500,00 a cada polo); II) Unidades Básicas de Saúde dos  

municípios com equipe de Atenção Básica com adesão ao PMAQ (R$ 3.000,00 por UBS), 

a partir do estrato 1, em seguida do estrato 2 e assim sucessivamente até atingir o  

limite de recurso orçamentário disponível em cada ano. Entre 2011 e 2014 foram 

contempladas 13.497 Unidades Básicas de Saúde e 224 polos do Programa Academia da 

Saúde, investimento correspondente a R$ 41.036.955,00.

A partir dos resultados do primeiro ciclo do instrumento de avaliação externa do PMAQ-AB, 

avaliados somente em 2014, observou-se que 34,0% das UBS avaliadas dispõem de 

pelo ao menos um dos equipamentos antropométricos a seguir: balança infantil, balança 

de 150 ou 200 Kg, antropômetro, régua antropométrica e fita métrica. Dentre os itens 
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avaliados, a ausência de antropômetro foi percebida em 49,1% e a régua antropométrica, 

em 34,7% dos estabelecimentos. Esse resultado deve ser visto com cautela, visto que o 

antropômetro costuma estar acoplado na balança de plataforma, portanto, para futuras 

pesquisas cabe maior orientação ao avaliador.

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, 

registro de preços, é necessário investir em mecanismos para o monitoramento do real 

cenário encontrado nas UBS.

 
 
 
6.3.3  Inquéritos Populacionais

 

Em relação aos inquéritos populacionais, destacam-se medidas de apoio à realização 

população brasileira, como a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE) e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).

 

A Pesquisa Nacional de Saúde tem o propósito de conhecer a saúde e o estilo de vida da 

população, assim como produzir dados sobre acesso e uso dos serviços de saúde, ações 

preventivas, continuidade dos cuidados e �nanciamento da assistência à saúde. O envolvimento 

da CGAN na realização da Pesquisa Nacional de Saúde data de 2012, quando deu início o apoio 

�nanceiro na aquisição de estadiômetros e mochilas, bem como apoio técnico na seleção de 

balanças e �tas antropométricas (adquiridas pela Fiocruz). A partir de 2013, a CGAN prosseguiu 

acompanhando os treinamentos em antropometria e a discussão técnica das análises 

bioquímicas (em particular de sódio e iodo). 

Essa pesquisa é dividida em duas etapas, sendo que, em uma delas, um morador maior 

de idade em cada um dos domicílios visitados é selecionado aleatoriamente para ser 

submetido à avaliação antropométrica e da pressão arterial, além de ser realizada 

coleta de exames laboratoriais de sangue e urina. A aplicação de questionários iniciou 

em agosto de 2013 e se estendeu até fevereiro de 2014 e, até o fechamento deste 

relatório, encontrava-se em fase de conclusão da coleta de material biológico. A 

divulgação dos resultados está prevista para 2015.
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Vale destacar que a PNS será a primeira pesquisa nacional em que se avaliará diretamente 

a ingestão de sódio pela população brasileira, até então baseada em estimativas de 

aquisição e consumo de alimentos a partir da POF. Além disso, permitirá a avaliação 

concomitante da ingestão de iodo na população adulta, contribuindo para a harmonização 

das políticas de redução do sódio e de fortificação do sal para a prevenção e controle de 

deficiências de iodo.

No calendário preliminar de divulgação de resultados, os três volumes de publicações 

estavam previstos para 2014. Contudo, devido a atrasos na coleta de campo, particular-

mente em relação ao material biológico (sangue e urina), somente o primeiro módulo foi 

lançado, em dezembro de 2014, contendo as análises sobre estilos de vida (que incluem 

atividade física, alimentação e consumo de álcool) e tabagismo.

No tocante à PeNse, são avaliadas características do ambiente escolar e sobre a situação 

de saúde de estudantes do 9º ano do ensino fundamental matriculados em escolas 

públicas e particulares das capitais brasileiras e Distrito Federal. Até o momento foram 

realizadas duas edições dessa pesquisa, uma em 2009 e outra em 2012. A pesquisa, a  

ser realizada em 2015, terá ampliação da amostra para representar as Unidades da 

Federação e possibilitará o conhecimento das características de saúde dos adolescentes 

brasileiros. A CGAN participou das discussões sobre o instrumento de coleta de dados 

e apresentou propostas para os blocos de questões da pesquisa, especialmente no que 

se refere à alimentação e nutrição, percepção da imagem corporal e características do 

ambiente escolar.

Em relação à pesquisa nacional de demografia e saúde (PNDS), cuja próxima edição  

deve acontecer em 2016, a CGAN teve a iniciativa de iniciar as discussões de planeja-

mento com o Departamento de Ciência e Tecnologia – DECIT/SCTIE ainda em meados de 

2013. Esta é a principal pesquisa que trata de questões de saúde da criança e da mulher,  

inclusive em tópicos da agenda de alimentação e nutrição, tais como estado nutricional, 

carências de micronutrientes e alimentação infantil, entre outros.

A partir da reunião inicial, nos meses seguintes, em conjunto o DECIT/SCTIE, foram 

incorporados outros setores do Ministério da Saúde, como as áreas de Saúde da Criança, 

Adolescente e Mulher, assim como de parceiros intersetoriais (MDS), tendo em vista a 

necessidade de reforçar o debate técnico, incorporar as novas demandas técnicas e 

políticas e buscar um orçamento mais robusto para o inquérito.
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Dentre as discussões conduzidas até o final de 2014, destacam-se o mapeamento de 

possíveis instituições para realização dos trabalhos de campo (tais como CEBRAP –  

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, IBGE, Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo etc.), possíveis novas agendas e parceiros e novas possibi-

lidades para composição do financiamento. Nesse sentido, o DECIT vem buscando, nos 

últimos meses, a aprovação da PNDS como um componente no Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) e as próximas etapas das discussões 

dependem desta definição.

Tendo em vista o perfil de atuação dos grupos hospitalares envolvidos com o PROADI-

SUS, considera-se, entre outras atividades, o potencial apoio às questões relacionadas às 

carências de micronutrientes. Assim, projeta-se que, além da atualização das prevalências 

de anemia e hipovitaminose A, poder-se-ia também expandir a avaliação para outros 

minerais e vitaminas de interesse, tais como zinco, sódio, ácido fólico, iodo e vitamina D.

É fundamental que, sob coordenação do DECIT/SCTIE, o planejamento da PNDS avance 

rapidamente ainda no primeiro semestre de 2015, tendo em vista garantir o início  

dos trabalhos de campo em 2016. Vale destacar que, mesmo garantindo o aporte 

adicional de recursos por meio do PROADI-SUS, será necessário um esforço conjunto 

de financiamento pelas secretarias do MS, a exemplo da PNS, e possivelmente a  

participação de outros parceiros estratégicos, a exemplo do MDS.

A Pesquisa de orçamentos Familiares, por sua vez, caracteriza-se por disponibilizar 

informações e base de dados sobre os orçamentos domésticos e das condições de vida 

da população, incluindo a autopercepção da qualidade de vida e características do  

perfil nutricional. 

O calendário inicial da POF previa o trabalho de campo entre 2014 e 2015, com 

planejamento que vinha se desenvolvendo desde 2013, contemplando a aquisição 

de equipamentos antropométricos e treinamento dos agentes de pesquisa para a  

realização da tomada de medidas antropométricas de todos os moradores do domicílio 

visitado no estudo. No entanto, problemas internos no IBGE com a Pesquisa Nacional  

de Amostragem de Domicílios (PNAD), em 2013, culminaram com a saída de dirigentes 

do órgão, o que repercutiu no calendário das demais pesquisas. Desse modo, após  

meses sem definição oficial, a POF foi oficialmente transferida para 2015-2016.
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Com esse adiamento, o orçamento previsto para a POF em 2014 foi realocado para 

garantir o repasse do FAN (descrito no item “5. Dotação Orçamentária) e para as pesquisas 

relacionadas à nutrição de iodo (segunda fase da PNAISAL e de iodúria de gestantes, 

descritos no tópico “6.3.4. Estudos e pesquisas relacionados à VAN”).

Vale destacar que, desde o início das discussões sobre o planejamento da POF com o IBGE, 

tem havido resistência do instituto à realização da antropometria em todos os grupos 

etários, particularmente das crianças, devido aos problemas na qualidade dos dados nas 

edições da POF de 2002-2003 e 2008-2009. Além disso, foi proposto pelo IBGE que a 

antropometria dos adultos fosse autorreferida em vez de aferida por equipamentos,  

tendo em vista que a PNS, cujo foco foi na população adulta, teria sido realizada com 

intervalo de apenas dois anos para a POF.

Devido à grande importância dessas informações, tanto em termos epidemiológicos, 

quanto da avaliação das políticas sociais do governo, tem sido constantemente  

defendido, tanto pelo MS quanto pelo MDS, que a antropometria de crianças é ponto 

fundamental. Além disso, para os adultos, também foi defendida a manutenção 

da aferição na POF, pois segundo dados de monitoramento anual, como do Vigitel,  

observa-se aumento anual nas prevalências de excesso de peso em adultos de 

aproximadamente um ponto percentual ao ano. Destaca-se que o Brasil assumiu como 

meta parar o crescimento deste indicador, logo, se justifica um monitoramento mais 

frequente nos inquéritos.

Assim, foi defendido pelo MS e MDS que fosse mantida a antropometria de todos os  

grupos etários, com objetivo de garantir a continuidade das séries históricas dos 

indicadores nutricionais, assim como sua correlação com outras variáveis como região, 

renda e padrões de consumo alimentar, entre outros.

Mesmo diante de grandes dificuldades e comunicação com o IBGE ao longo dos últimos  

dois anos, foi finalmente acordado, em reunião no final de 2014, que se avaliaria a  

estratégia de campo em que o IBGE contrataria antropometristas, além dos entrevista-

dores, e que a antropometria envolveria uma subamostra de aproximadamente 25 mil 

domicílios (30% da amostra total). Aos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento 

Social caberia a aquisição dos equipamentos antropométricos (balanças, antropômetros  

e infantômetro), cujos processos de aquisição estão em curso, tendo em vista que 

devem ser adquiridos até o final do primeiro semestre de 2015, para garantir que 

estejam disponíveis no início do treinamento dos entrevistadores. Também é previsto 

o apoio técnico da CGAN, junto com parceiros acadêmicos e coordenações estaduais 
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de alimentação e nutrição na capacitação em antropometria, assim como foi feito  

em relação à PNS. 

Considerados os módulos de interesse direto da CGAN na POF, foi oficialmente definido 

pela direção do IBGE que serão realizados, em 2015-2016 as coletas relativas à  

aquisição domiciliar de alimentos e antropometria da população, enquanto o módulo de 

Consumo Alimentar Pessoal fará parte da coleta na POF Contínua, cujo início é previsto 

para 2016 ou 2017.

O conjunto de ações desenvolvidas no âmbito dos inquéritos reforça a importância do 

monitoramento populacional dos indicadores de alimentação e nutrição, destacando 

seu papel no acompanhamento, avaliação e planejamento de políticas e programas e 

nos fóruns e grupos de acompanhamento de indicadores de saúde. O principal desafio 

da próxima gestão é garantir a continuidade, a regularidade e, sempre que possível, a 

expansão dos inquéritos, particularmente por meio do apoio técnico e financeiro, da 

ampliação da rede de parcerias para sua realização e da ampliação da utilização de seus 

resultados e bancos de dados para subsidiar as políticas e programas e para a produção 

de mais pesquisas e evidências.

 
 
6.3.4 Estudos e Pesquisas Relacionadas à VAN

 

No campo de estudos e pesquisas, destacam-se a realização da Pesquisa Nacional para 

Avaliação do Impacto da Iodação do Sal (PNAISAL), o Estudo Nacional de Fortificação 

da Alimentação Complementar (ENFAC) e a Pesquisa de Avaliação da Prevalência de 

Hipovitaminose A e Anemia em Crianças Menores de 5 Anos na Região Sul do Brasil.

A PNaisal tem o propósito de avaliar indicadores do estado nutricional de iodo na 

população brasileira e avaliar o nível de adequação da iodação do sal para prevenção e 

controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo (DDI). Essa pesquisa corresponde a uma 

iniciativa para avaliar aproximadamente 20 mil escolares com idade entre seis e 14 anos, 

provenientes de colégios públicos e particulares em cada um dos estados brasileiros e 

Distrito Federal.

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado em duas etapas: a primeira ocorreu entre 

março de 2008 e dezembro de 2009 e incluiu 18 estados da federação e o Distrito  

Federal; a segunda ocorreu entre fevereiro de 2013 e agosto de 2014, e incluiu os  
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estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amapá, Roraima, Amazonas 

Acre e Rondônia. Nessa última etapa, houve a aplicação dos questionários e a coleta de  

amostras de sal e de urina, porém, os resultados não podem ser divulgados em sua 

completude, porque as análises laboratoriais dependem da efetivação do convênio, 

já em andamento, entre a CGAN e o Laboratório de Química Analítica da Universidade 

Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os resultados finais da PNAISAL estão 

previstos pra 2015, após a conclusão das análises laboratoriais.

Ainda na temática da nutrição de iodo, a CGAN está celebrando convênio com a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) para a realização de um estudo multicêntrico para 

avaliação da iodúria de gestantes em oito estados, com objetivo de avaliar o risco de 

deficiência de iodo neste grupo populacional, em que o iodo desempenha importante 

papel no desenvolvimento neurológico para os fetos.

Em relação ao estudo de avaliação da efetividade da fortificação caseira com múltiplos 

micronutrientes em pó, em 2011 houve a retomada das discussões acerca de sua  

realização, motivadas especialmente pela possibilidade de inserir essa estratégia nos 

serviços de Atenção Básica do SUS. Deste modo, a organização dos centros colabora- 

dores do estudo e de todos os preparativos para a pesquisa de campo foram realizados  

até que, no período de junho de 2012 a julho de 2013, fosse efetivada a coleta de  

dados do Estudo nacional de Fortificação da alimentação complementar – ENFAC.

Esse estudo foi coordenado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e realizado 

pela Universidade Federal do Acre, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal 

de Pernambuco, Universidade Federal de Goiás 

e Universidade Federal de Ciências da Saúde  

de Porto Alegre, sendo realizado em UBS das 

cidades Goiânia (GO), Olinda (PE²), Rio Branco 

(AC) e Porto Alegre (RS), onde foi possível 

observar como a estratégia se deu na prática. 

 

Os resultados do ENFAC foram divulgados 

em maio de 2014 e apontaram o impacto 

na redução da anemia e da deficiência de 

ferro, com melhoria do perfil de saúde das 

crianças avaliadas. Outro aspecto avaliado 

trata-se da percepção de mães/responsáveis 

e profissionais de saúde envolvidos com essa 
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estratégia de prevenção da anemia. Os achados do estudo revelam também que a 

praticidade do uso dos sachês, o aumento do apetite das crianças e o ganho de peso 

contribuíram para que os sachês de micronutrientes tivessem uma boa aceitação.  

O boletim com os principais resultados do estudo está disponível em: <http://189.28.128. 

100/dab/docs/portaldab/documentos/boletim_enfac2014.pdf>

Para viabilizar a realização desta pesquisa, os sachês com múltiplos micronutrientes  

foram doados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o financiamento 

ocorreu pelo Ministério da Saúde (orçamento CGAN), com gerência administrativo-

financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, 

processo nº 552747/2011-4).

 

A realização da Pesquisa de avaliação da Prevalência de Hipovitaminose a e anemia  

em Crianças Menores de Cinco anos na Região sul do Brasil surgiu da necessidade de 

estimar os níveis séricos de retinol (vitamina A) e a prevalência de anemia em crianças 

com idade entre seis a 59 meses completos, em virtude da insuficiência de dados 

consensuais quanto à prevalência dessas deficiências nutricionais e da demanda dos 

gestores da área de saúde dos estados envolvidos para que esse diagnóstico pudesse 

subsidiar o melhor direcionamento das políticas públicas de alimentação e nutrição, 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/boletim_enfac2014.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/boletim_enfac2014.pdf
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sobretudo da suplementação de vitamina A para nutrizes e crianças. Trata-se de um  

estudo multicêntrico com delineamento transversal a ser realizado em municípios 

integrantes do Plano “Brasil Sem Miséria” e conduzido por pesquisadores da  

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (coordenação científica), 

Universidade Federal de Santa Catarina (coordenação executiva) e Universidade Federal 

do Paraná.

Essa pesquisa conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e sua execução tem supervisão técnico-científica da CGAN e da Coordenação-Geral 

de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas/SAS. A pesquisa de campo deverá ocorrer entre dezembro de 2014 e abril 

de 2015 e os seus resultados deverão contribuir para a adequação dos programas de 

suplementação direcionados para esse público. 

Dentro da VAN ampliada, a produção de pesquisas é importante para preencher lacunas 

de evidências e informações para as ações da PNAN, inclusive com estudos de avaliação 

econômica e de seu impacto. Dentre os desafios para a próxima gestão, destaca-se a 

garantia da realização de pesquisas e estudos específicos em tempo oportuno para 

reforçar e ampliar a abordagem das políticas baseadas em evidências.

 
 
 
6.3.5 Monitoramento de Indicadores de Alimentação e Nutrição

 

Para exemplificar o exercício da VAN ampliada pela CGAN, é possível citar alguns  

processos de discussão e construção coletiva, como os estabelecidos no Grupo Técnico 

“Indicadores e Monitoramento” do CONSEA, na Rede Interagencial de Informações para 

a Saúde (RIPSA) e na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN). Nesses espaços é discutido e organizado um conjunto amplo de indicadores 

que apresenta um panorama abrangente sobre a situação de saúde e nutrição do país.

A RIPSA viabiliza discussões para produção, análise e disseminação de dados, objeti-

vando sistematizar informações essenciais para a compreensão geral da situação de 

saúde e acompanhamento de tendências. O processo de trabalho é realizado de maneira 

colaborativa por meio de mecanismos e instrumentos de gestão, a exemplo: Oficina de 

Trabalho Interagencial (OTI), Comitês de Gestão de Indicadores (CGI) e Comitês Temáticos 

Interdisciplinares (CTI). Nos anos de 2013 e 2014, foram revistos indicadores da OTI de 

Fatores de Risco e Proteção para atualização do Livro Verde da RIPSA, publicado pela  
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última vez em 2008. A pretensão para 2015 é pautar na OTI que seja constituído  

novamente o CTI para discutir sobre indicadores relacionados ao consumo alimentar, 

especialmente a partir de dados das Pesquisas de Orçamentos Familiares 2002/03 e 

2008/09. O CTI caracteriza-se pelo caráter de temporariedade para aprofundar a análise 

de questões metodológicas e operacionais relacionadas aos produtos da Rede.

No âmbito do GT Indicadores e Monitoramento do CONSEA, a CGAN apoiou em 2011, 

o desenvolvimento do DataSAN (dados sobre contexto e programas de Segurança  

Alimentar e Nutricional), ferramenta informacional, disponibilizada pelo MDS, motivada a 

partir do trabalho desenvolvido para a elaboração da publicação “A Segurança Alimentar 

e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil – Indicadores 

e Monitoramento: da Constituição de 1988 aos dias atuais”, disponível em: <http://

aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/METRO/metro.php?p_id=4>.

Em 2012, a partir de estreito diálogo firmado na CAISAN, foi iniciado o monitoramento do 

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2012-2015). Destaca-se 

a participação da CGAN, tanto no apoio ao delineamento de mecanismos de monitora-

mento, quanto na divulgação de ações, programas ou estratégias desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde.

Em 2013, foram retomadas as discussões do GT Indicadores e Monitoramento com um 

novo propósito, elaborar um documento mais sucinto e atualizado com indicadores de 

SAN, culminando em março de 2014, na divulgação, no âmbito do CONSEA, de documento 

intitulado “Análise dos Indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional”, a fim de apoiar 

as discussões promovidas no Encontro Nacional 4ª Conferência de Segurança Alimentar 

e Nutricional +2. 

Em 2014, destaca-se ainda o desenvolvimento do Projeto CadSISVAN, em conjunto com 

o MDS, para avaliação da tendência do estado nutricional em crianças beneficiárias do 

PBF acompanhadas no SUS no período de 2008 a 2012, tendo por base os registros 

administrativos disponíveis no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico), na Folha de Pagamentos do PBF e no SISVAN Web. Dentre os achados 

desse trabalho, destaca-se a relação positiva entre tempo de acompanhamento das 

crianças pelas equipes de Atenção Básica e melhoria do estado nutricional, visto que 

foram observadas redução de 50% na chance de ocorrência de desnutrição e de 10% na 

chance de excesso de peso. Observou-se, ainda que, entre 2008 e 2012 houve redução 

das prevalências de desnutrição crônica e excesso de peso nas crianças acompanhadas  

ao longo do período.

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/METRO/metro.php?p_id=4
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/METRO/metro.php?p_id=4
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Os resultados deste Projeto podem ser 

encontrados no Caderno de Estudos 

nº 17 – Resultados, avanços e  

desafios das condicionalidades de 

saúde do Bolsa Família disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/gestaoda 

informacao/disseminacao/cadernos- 

de-estudos-1/no-17-caderno/no-17 

resultados-avancos-e-desafios-das- 

condicionalidades-de-saude-do-bolsa- 

familia>.

No desenvolvimento da VAN, pressupõe 

que na próxima gestão sejam empe-

nhados maiores esforços para:

 – divulgar a publicação “Marco de Referência da Vigilância alimentar e Nutricional  

na atenção Básica”;

 – divulgar a publicação “orientações para avaliação de marcadores de consumo 

alimentar na atenção Básica”;

 – Realizar discussão para o fortalecimento da VaN na atenção Básica com as Referências 

técnicas de alimentação e Nutrição das secretarias estaduais de saúde e outros 

colaboradores;

 – estabelecer rotinas de integração automática do sisVaN Web com outros sistemas 

de informação em saúde, em especial com o sistema de Gestão do PBF e sisaB, 

minimizando o bloqueio do sistema que prejudica o seu desempenho;

 – Fomentar a elaboração de instrumentais para a qualificação de recursos humanos 

no desenvolvimento da VaN, como vídeos temáticos, cartazes sobre método 

antropométrico, disco ou régua de iMC, entre outros.

 – Revisão as orientações constantes na publicação “Norma técnica do sistema de 

Vigilância alimentar e Nutricional – sisVaN”, em consonância com o disposto no 

Marco de Referência da Vigilância alimentar e Nutricional na atenção Básica;

http://www.mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/cadernos-de-estudos-1/no-17-caderno/no-17-resultados-avancos-e-desafios-das-condicionalidades-de-saude-do-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/cadernos-de-estudos-1/no-17-caderno/no-17-resultados-avancos-e-desafios-das-condicionalidades-de-saude-do-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/cadernos-de-estudos-1/no-17-caderno/no-17-resultados-avancos-e-desafios-das-condicionalidades-de-saude-do-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/cadernos-de-estudos-1/no-17-caderno/no-17-resultados-avancos-e-desafios-das-condicionalidades-de-saude-do-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/cadernos-de-estudos-1/no-17-caderno/no-17-resultados-avancos-e-desafios-das-condicionalidades-de-saude-do-bolsa-familia
http://www.mds.gov.br/gestaodainformacao/disseminacao/cadernos-de-estudos-1/no-17-caderno/no-17-resultados-avancos-e-desafios-das-condicionalidades-de-saude-do-bolsa-familia
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 – divulgar o curso de autoaprendizagem sobre VaN a ser disponibilizado na RedeNutri;

 – acompanhar as discussões acerca do sisaB e a sua interoperabilidade com o  

sisVaN Web.

 – Realizar discussão sobre mecanismos de monitoramento da situação da infra-

estrutura de equipamentos antropométricos nas uBs;

 – acompanhar a divulgação e debater os resultados apresentados na PNs;

 – acompanhar discussão e análise dos resultados da PeNse (2009; 2012; 2015);

 – Participar das discussões acerca do desenvolvimento da PNds 2016; 

 – acompanhar o desenvolvimento da poF 2015, especificamente no que se refere à 

aquisição de equipamentos antropométricos, ao treinamento em antropometria, à 

execução da pesquisa de campo e à análise de seus resultados.

 – acompanhar o desenvolvimento das análises da PNaisal, com previsão de divulgação 

do relatório final em 2015;

 – acompanhar a realização do estudo multicêntrico para avaliação da iodúria de 

gestantes;

 – acompanhar a entrega de relatório final do EnFac pelo grupo de pesquisadores;

 – acompanhar as discussões e o desenvolvimento da pesquisa de campo da pesquisa 

que avaliará a prevalência da hipovitaminose a e anemia em crianças menores de 

cinco anos da região sul do Brasil;

 – ampliar o debate e usabilidade dos indicadores de alimentação e nutrição, em 

especial entre profissionais e gestores da atenção Básica;

 – Pautar na oti a constituição do Cti para debater sobre os indicadores relacionados ao  

consumo alimentar;

 – acompanhar as reuniões estabelecidas no Gt indicadores e Monitoramento do 

CoNsea;

 – Elaborar documentos técnicos e científicos acerca dos resultados do cadsisVan.
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6.4 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. Além disso, 

as articulações intrassetoriais e intersetoriais serão descritas neste capítulo, sendo que 

as ações de responsabilidade da CGAN somente serão mencionadas, uma vez que sua 

descrição foi realizada em seus respectivos tópicos, e as ações, cuja responsabilidade é 

de outra coordenação/secretaria, órgão ou instituição serão mais bem detalhados neste 

item. As agendas de relação e cooperação internacionais para o desenvolvimento das 

ações também serão descritas neste tópico.
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6.4.1 Planejamento e Monitoramento

 

Como apresentado anteriormente na Contextualização Político-Institucional, para a 

incorporação de ações de alimentação e nutrição nas três esferas de gestão no contexto 

das RAS, destaca-se o aperfeiçoamento dos processos de planejamento e avaliação 

das ações, bem como a incorporação destas nos instrumentos de gestão e a pactuação 

interfederativa do SUS e do SISAN.

A cada quatro anos são planejadas as metas relativas às ações de alimentação e nutrição 

gerenciadas pela CGAN a serem inseridas nos instrumentos de gestão federal, sendo que, 

no período desta gestão, também foram definidas as metas relativas aos Programas Saúde 

na Escola e Academia da Saúde. Além das metas no Plano Plurianual (PPA) e no Plano 

Nacional de Saúde (PNS¹), com a subsequente Programação Anual de Saúde (PAS), foram 

definidas também metas para o I Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PLANSAN) e do I Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO).  

Completando esses instrumentos, em 2011, o 

Ministério da Saúde realizou um Planejamento 

Estratégico, a partir das diretrizes do Plano 

Nacional de Saúde e do PPA, para definir os 

resultados a serem alcançados até 2015 e as 

estratégias e ações a serem realizadas para 

seu alcance. Foram formulados 16 objetivos 

estratégicos, sendo 15 diretamente relacionados 

à gestão do setor saúde e o 16º transversal aos 

demais setores dos governos que contribuem para a 

erradicação da extrema pobreza no país.

A CGAN participou desse 

processo de planejamento dos 

planos de governo, contribu-

indo nas oficinas e reuniões 

realizadas junto às diversas 

áreas do Ministério da Saúde 

e à Câmara Interministerial de 

SAN (CAISAN), por meio da ela-

boração e sugestão de metas, 

com base no contexto alimentar 
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e nutricional da população brasileira e nos principais problemas de saúde relacionados. 

Cabe destacar que anualmente foram realizadas oficinas de planejamento internas da 

coordenação e junto ao departamento.

 

As metas relacionadas à agenda da PNAN, PBF, PSE e Programa Academia da Saúde sob 

gestão da CGAN incluídas em todos esses instrumentos estão descritas no Tópico 4.

Além do planejamento de metas, é realizada revisão, monitoramento e prestação de 

contas, conforme descrito a seguir. 

 

plAno pluriAnuAl 2012-2015 

O monitoramento do Plano Plurianual (PPA) ocorre em fevereiro e agosto de cada ano no 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), do Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG). A CGAN não possui acesso ao sistema, encaminha as 

informações necessárias à Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento (CGPO) da 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Com base nas informações do SIOP, 

o MPOG publica anualmente o Relatório Anual de Avaliação do PPA, disponível em: <http://

www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/plano-plurianual/

ppas-anteriores>.

Em relação à revisão das metas, esta é realizada até o dia 31 de março de todos os anos. 

Na primeira revisão realizada em 2013, dentre as onze metas que estão sob a responsabi-

lidade da CGAN, sete foram revistas. A redação final e os motivos para as modificações 

realizadas estão descritas no quadro 6. 

quadro 6 – revisão das metas do plano plurianual 2012-2015 de responsabilidade da cgAn. brasil, 2014

Programa 2069 

seGuRaNça aliMeNtaR e NutRiCioNal 

oBjEtiVo 0930: Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da 

insegurança alimentar e nutricional com a promoção da Política Nacional de 

alimentação e Nutrição, por meio do controle e regulação de alimentos e da  

estruturação da atenção nutricional na rede de atenção à saúde.

continua
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Metas › 

33% ao ano das unidades básicas de saúde equipadas com balanças e antropô-

metros.

Na revisão do PPA sua redação foi alterada para: “100% das Unidades Básicas 

de Saúde equipadas com balanças e antropômetros”, de forma a permitir o 

monitoramento da meta a partir da linha de base 2011.

aprovação da atualização da Política Nacional de alimentação e Nutrição  

do sus.

Meta alcançada

aumento de 35% na cobertura populacional do sistema de Vigilância 

alimentar e Nutricional (sisVaN).

A redação foi alterada para “Aumentar para 35% a cobertura populacional 

do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional”, uma vez que a cobertura 

populacional do SISVAN passou de 7% em 2010 para 17,4% em setembro/2012, 

caracterizando aumento de mais de 100%. 

elaboração do Plano intersetorial de Prevenção e Controle da obesidade. 

Meta mantida. 

implantação de uma nova estratégia para controle e prevenção da anemia 

ferropriva.

Meta mantida.

Redução de 25% da oferta de sódio nos alimentos processados prioritários. 

A redação foi alterada para “Pactuação da redução do teor de sódio e açúcar em 

100% das categorias prioritárias de alimentos processados”, de forma a permitir 

o monitoramento da meta.

Programa 2015

aPeRFeiçoaMeNto do sus

oBjEtiVo 0713: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

aprimorando a política de atenção básica e atenção especializada.

continua

continuação
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Metas ›

Promover a adesão de 5.556 Municípios ao Programa saúde na escola.

Na revisão do PPA sua redação foi alterada para: “Promover a adesão de 78% 

dos municípios brasileiros ao Programa Saúde na Escola até 2015”, tendo como 

base de cálculo a adesão dos municípios ao programa no ano de 2012. 

expandir o Programa saúde na escola para creches e pré-escolas.

Na revisão do PPA sua redação foi alterada para: “Programa Saúde na Escola 

ampliado para creches e pré-escolas de 100% dos municípios que aderirem ao 

programa”, para manter coerência com a meta do programa na Ação Brasil 

Carinhoso do Plano Brasil sem Miséria.

oBJetiVo 0714: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das 

ações de promoção e vigilância em saúde.

Metas ›

implantar as academias de saúde, chegando a 4800 academias em 2015.

Na revisão do PPA sua redação foi alterada para: “Promover a adesão de 78% 

dos municípios brasileiros ao Programa Saúde na Escola até 2015”, tendo como 

base de cálculo a adesão dos municípios ao programa no ano de 2012. 

oBjEtiVo 0715 Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e  

implementar a Rede Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de 

maior vulnerabilidade.

Metas ›

expandir a distribuição de doses de vitamina a para crianças entre 6 meses e 

5 anos nas uBs e em campanhas de vacinação.

Na revisão do PPA sua redação foi alterada para “3.034 municípios realizando 

suplementação de megadoses de vitamina A para crianças de 6 a 59 meses 

de idade”, em virtude da solicitação do MPOG para definição de uma meta 

quantitativa para acompanhamento. 

aumentar a oferta de sulfato ferroso na Rede de atenção Básica de saúde.

Na revisão do PPA sua redação foi alterada para: “60% das Equipes de Atenção 

Básica referindo disponibilidade de sulfato ferroso na UBS para prevenção de 

anemia em crianças menores de 2 anos”, em virtude da solicitação do MPOG 

para definição de uma meta quantitativa para acompanhamento. 

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.

conclusão
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plAno nAcionAl de sAúde 2012-2015 

O monitoramento do PNS¹ ocorre a cada quatro meses e a prestação de contas ao Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), uma vez ao ano. Assim como ocorre com o monitoramento do 

PPA, a CGAN encaminha as informações acerca das metas do PNS¹ à Coordenação-Geral 

de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

 
 
plAnejAmento estrAtégico do ministério dA sAúde 2012-2015 

Os resultados, produtos e ações do Planejamento Estratégico (PE¹) do MS são monitorados 

em um sistema de Controle, Acompanhamento e Avaliação de Resultados (e-CAR), de 

acordo com cronograma estabelecido. Os resultados prioritários (recorte estratégico) são 

monitorados mensalmente e os demais a cada três meses. 

A CGAN possui três resultados de acompanhamento prioritário relacionados ao Programa 

Nacional de Suplementação de Ferro, ao Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A e ao Programa Academia da Saúde. 

Os pareceres de monitoramento de cada resultado e produto devem conter informações 

sobre o cenário atual, pontos críticos e recomendações, além da classificação do status 

atual (alcançado, satisfatório, alerta, crítico e cancelado). 

A revisão do PE¹ é ascendente e pode ser realizada periodicamente, mediante a apresen-

tação das devidas justificativas. Também é realizado um movimento anual de revisão por 

meio de oficinas específicas. 

Cabe destacar que as informações inseridas no e-CAR são também utilizadas pela CGPO/

SAS e pela Secretaria Executiva do MS para prestar esclarecimentos aos órgãos de controle 

interno e externo, por isso, a importância da qualidade e coerência das informações 

prestadas.

 

plAno nAcionAl de segurAnçA AlimentAr e nutricionAl

O PLANSAN realizou seu primeiro processo de monitoramento em 2013, quando também 

ocorreu sua revisão, descrita no Tópico 6.4.5.
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prestAção de contAs do orçAmento 

O Ministério da Saúde, assim como os demais órgãos do governo federal, deve realizar 

prestação de contas orçamentária, em consonância com o PPA, à Controladoria-Geral da 

União para que esta elabore o Relatório Anual de Gestão para Prestação de Contas Anual 

do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional. 

Assim, os Relatórios Anuais de Gestão completos da Secretaria de Atenção à Saúde 

encontram-se disponíveis em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/relatorios-de- 

gestao> e os Relatórios de Prestação de Contas Anual do Presidente da República estão 

disponíveis em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da- 

gestao-dos-administradores/prestacao-de-contas-do-presidente-da-republica>. 

 
 
6.4.2 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, 

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.

 

FinAnciAmento dAs Ações de AlimentAção e nutrição (FAn) 
 

Desde 2006, tem sido repassado incentivo a estados, Distrito Federal e municípios de 

grande porte com o objetivo de apoiar a estruturação das ações de alimentação e nutrição 

no âmbito do Sistema Único de Saúde. O incentivo financeiro, conhecido como Programa 

de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição – FAN, instituído em 2006 pela 

Portaria nº 1.357, de 23 de junho de 2006, e alterado em 2009, pela Portaria nº 2.324, 

de 6 de outubro, destina-se ao custeio de serviços e despesas relacionadas com a efetiva 

implementação das ações de alimentação e nutrição das Redes de Atenção à Saúde 

do SUS, principalmente no âmbito da Atenção Básica, priorizando-se: (1) Promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável, (2) Vigilância Alimentar e Nutricional, (3) Prevenção 

dos Agravos Relacionados à Alimentação e Nutrição, especialmente, sobrepeso, obesidade, 

desnutrição, anemia por deficiência de ferro, hipovitaminose A e beribéri e (4) qualificação 

da força de trabalho. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/relatorios-de-gestao
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/relatorios-de-gestao
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacao-de-contas-do-presidente-da-republica
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacao-de-contas-do-presidente-da-republica
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Nas portarias anteriores, as prioridades eram (I) promoção de práticas alimentares e estilos 

de vida saudáveis; (II) monitoramento da situação alimentar e nutricional; (III) prevenção 

e o controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição; 

e (IV) qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição. As prioridades foram 

atualizadas em 2013, por meio da Portaria n°1.738, de 19 de agosto, com vistas a ampliar 

o escopo das ações a serem realizadas, no âmbito da Promoção da Alimentação Adequada 

e Saudável e da Vigilância Alimentar e Nutricional, e especificar os agravos relacionados 

à alimentação e nutrição a serem priorizados.

Além disso, a mesma 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. 

O recurso é repassado a todos os estados da federação e municípios com população 

superior a 150 mil habitantes. Atualmente, além dos 26 estados, 178 municípios são 

contemplados, incluindo todas as capitais do país. Estes possuem aproximadamente 

47% da população brasileira, são 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, conforme tabela 13.

tabela 13 — Valores repassados aos estados e municípios por porte populacional. Brasil, 2012

PoRte PoPulaCioNal N rEcurso (r$) 

estados

< 2,5 milhões 7 90.000,00

2,5 |- 4 milhões 7 110.000,00

4 |- 9 milhões 6 130.000,00

≥ 9 milhões 6 150.000,00

Municípios

≥ 2,5 milhões 6 100.000,00

1 -| 2,5 milhões 8 80.000,00

600 mil |- 1 milhão 16 60.000,00

500 |- 600 mil 10 50.000,00

400 |- 500 mil 12 40.000,00

continua
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PoRte PoPulaCioNal N rEcurso (r$) 

300 |- 400 mil 29 35.000,00

200 |- 300 mil 53 30.000,00

150 |- 200 mil 44 20.000,00

Fonte: (BRasil, 2012b).

 

Como destacado no Capítulo 5 – Dotação e Execução Orçamentária, até 2010 eram 

transferidos R$ 8.885.000,00 aos estados em municípios, sendo que, em 2011, esse  

valor passou para R$ 8.965.000,00 (Portaria nº 2.685, de 16 de novembro de 2011), 

aumentando para R$ 9.745.000,00 em 2012 (Portaria nº 2.349, de 10 de outubro de 

2012) e mantido no ano seguinte (Portaria n° 1.738, de 19 de agosto). Em 2014, em função 

de corte orçamentário no governo federal, foram repassados somente R$ 8.359.000,00 

(Portaria nº 1.941, de 12 de setembro de 2014), sendo que foram reduzidos 40% apenas 

no repasse para os estados (tabela 13), visto que a implementação das ações ocorre nos 

municípios. O total de repasse relacionado entre 2011 e 2014 foi de R$ 36.814.000,00.

 
 
tabela 14 — Valores repassados aos estados por porte populacional em 2014

PoRte PoPulaCioNal N rEcurso (r$) 

< 2,5 milhões 7 49.500,00

2,5 |- 4 milhões 7 60.500,00

4 |- 9 milhões 6 71.500,00

≥ 9 milhões 6 82.500,00

Fonte: (BRasil, 2014).

 

Para realizar diagnóstico sobre o uso e gestão do FAN, em 2013, foi enviado questionário, 

por meio eletrônico, utilizando-se o FormSUS, a todos estados e municípios que receberam 

recursos em 2011 e 2012.

Foram respondidos 139 questionários, sendo 21 provenientes de Secretarias Estaduais 

de Saúde e 118, de Secretarias Municipais de Saúde, o que correspondeu a 80,8% dos 

estados e a 66,3% dos municípios contemplados.

conclusão
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Em relação às características das referências de alimentação e nutrição, verificou-se que 

a maioria é nutricionista (84,9%), com vínculo de trabalho efetivo (73,4%) e tempo de 

serviço superior a três anos (57,6%).

No tocante à gestão dos recursos, nesses dois anos de repasse, mais de 65% das referências 

relataram aplicá-los na execução de ações de promoção da alimentação adequada e 

saudável, monitoramento da situação alimentar e nutricional e prevenção e controle 

de agravos relacionados à alimentação e nutrição, conforme estabelecido nas portarias 

vigentes até então. Além disso, foi constatado que metade das referências conseguiu 

incluir metas relacionadas às três ações na Programação Anual de Saúde, porém, mais  

de 60% destas referiram não ter executado as ações planejadas nos dois anos.

Entre as dificuldades encontradas, tanto pelas referências que conseguiram realizar as 

ações, quanto pelas que não conseguiram, destacam-se:

 › Demora nos processos licitatórios e trâmites burocráticos;

 › Dificuldade de identificação do recurso junto aos demais do Bloco de Gestão  

do SUS;

 › Número reduzido de profissionais no quadro técnico;

 › Falta de autorização para a execução do que foi planejado pelo(a) secretário(a)  

de saúde;

 › Ausência de informação sobre as gestões anteriores;

 › Não inclusão das ações de alimentação e nutrição no planejamento anual de 

saúde.

 

Também foi questionado às referências se foram inseridas informações sobre o uso 

do recurso no Relatório Anual de Gestão da secretaria e o saldo de recurso disponível. 

Verificou-se que cerca de um terço (29,5%) não inseriu a informação em 2011 e 26%, 

em 2012. Os dados referentes ao saldo orçamentário estão disponíveis na Tabela 15 e 

demonstram baixa execução ao longo dos anos, com grande acúmulo de recursos.
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tabela 15 — saldo de recurso do Financiamento das ações de alimentação e Nutrição disponíveis 

para a execução em 2013, por porte populacional. Brasil, 2013

Número de habitantes

Saldo (R$)

Municípios estados

<300.000 (n=55) ≥300.000 e 
<500.000 (n=28) ≥500.000 (n=32)  (n=21)

N % N % N % N %

0 4 7,3 – – 1 3,1 – –

0 - 50.000,00 14 25,4 5 17,9 4 12,5 – –

50.000,00 |- 100.000,00 28 50,9 7 25,0 7 21,9 2 9,5

100.000,00 |- 200.000,00 8 14,5 11 39,2 9 28,1 9 42,9

200.000,00 |- 500.000,00 1 1,9 5 17,9 9 28,1 6 28,6

≥500.000,00 – – – – 2 6,3 4 19

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2013.

 

Além do formulário enviado via FormSUS, foi realizada uma carta-acordo (BR/LOA/ 

1300095.001) com a Universidade de Brasília para avaliar o repasse anual fundo a fundo 

para estruturação e implementação das ações de Alimentação e Nutrição no âmbito 

de Unidades da Federação e nas suas capitais. Além disso, o projeto apresentava como 

objetivos específicos: identificar, classificar e analisar as Portarias do Ministério da Saúde 

editadas no período de 2006 a 2012, que se destinaram a regulamentar a organização do 

Fundo de Alimentação e Nutrição, identificando a correspondência do documento com 

o momento político-institucional de governo; avaliar a gestão do incentivo financeiro 

para ações de alimentação e nutrição no âmbito de Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde; e analisar a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição em 

Unidades da Federação e municípios, em decorrência do recebimento incentivo financeiro 

em foco.

Resultados preliminares vão ao encontro do que foi verificado com preenchimento dos 

questionários do FormSUS pelas referências estaduais e municipais, indicando baixo 

desempenho na execução financeira. Além disso, identificou-se que entraves burocráticos 

no nível local e a falta de compreensão sobre os repasses fundo a fundo impedem a sua 

execução em algumas Unidades da Federação. Contudo, segundo as autoras, a existência 

do FAN foi considerada oportuna para a realização de ações de alimentação e nutrição, 

culminando em resultados positivos concretos para a implementação da PNAN nos 

estados e municípios há o reconhecimento (JAIME; SANTOS, 2014).
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Com base em tais avaliações, os desafios para a próxima gestão referentes ao FAN 

compreendem:

 – definir novos critérios para repasse do recurso associados à pactuação de metas; 

 – Criar mecanismos de monitoramento e avaliação.

estruturAção dA vigilânciA AlimentAr e nutricionAl 

Como descrito no Capítulo 6.3 sobre Vigilância Alimentar e Nutricional, em 2011, pela 

Portaria nº 2.975, de 14 de dezembro, foi criado o incentivo para estruturação da 

vigilância alimentar e nutricional, por meio da compra de equipamentos antropométricos, 

em Unidades Básicas de Saúde com equipes aderidas ao Programa Nacional da Melhoria 

da Acesso e da Qualidade na Atenção Básica e polos do Programa Academia da Saúde. 

No ano de sua instituição, foram repassados R$ 10.326.605,00, em 2012, R$ 11.229.000,00, 

em 2013, R$ 11.681.350,00, e em 2014, R$ 7.800.000,00, para contemplar 89 polos do 

Programa Academia da Saúde e 3.392 UBS, um polo e 3.698 UBS, nenhum polo e 3.874 

UBS, 134 polos e 2.533 UBS, respectivamente. Assim, entre 2011 a 2014, foi realizado 

repasse total referente a este incentivo de R$ 41.036.955,00, de forma a contemplar 

13.497 UBS e 224 polos do Programa Academia da Saúde. 

Mais detalhes sobre este incentivo foram descritos no tópico 6.3 – Vigilância Alimentar e 

Nutricional. 

Como desafios para a próxima gestão, destacam-se:

 – apoiar os municípios para a compra de equipamentos antropométricos (repasse de 

incentivo financeiro aos municípios ou estabelecimento de ata de registro de preços);

 – investir em mecanismos para o monitoramento do real cenário encontrado nas uBs.

 
AgendA de intensiFicAção dA Atenção nutricionAl à desnutrição inFAntil 

Em 2012, foi criada a Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil (ANDI), com duração de dois anos, para apoiar municípios com prevalência de 
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desnutrição infantil superior ou igual a 10% em crianças menores de cinco anos de idade 

e municípios que apresentavam altas taxas de mortalidade infantil indígena na organi-

zação de ações para o controle deste agravo. 

Conforme descrição no item 5 – Dotação e Execução Orçamentária, o incentivo foi o 

primeiro financiamento da CGAN condicionado ao cumprimento de metas pactuadas e de 

adesão voluntária. 

Assim, no primeiro ano, foram repassados R$10.990.000,00 para os 212 municípios que 

aderiram à agenda; em 2013, o repasse foi de R$ 12.885.000,00; já em 2014, último 

ano com repasse de recurso para a agenda, foram transferidos R$ 12.245.000,00 aos 

municípios que alcançaram as metas, sendo o repasse total entre 2011 e 2014 de R$ 

36.090.000,00. Maiores detalhes sobre esse incentivo podem ser encontrados no item 

6.1.1, que trata sobre a agenda.

 
 
 
6.4.3 Apoio a Estados e Municípios

 

A CGAN, por se constituir 

como área técnica de ali- 

mentação e nutrição, realiza 

apoio técnico e financeiro 

para implantação das ações 

de alimentação e nutrição 

nos estados e municípios. 

Esse apoio ocorre por meio 

da elaboração e disponibili- 

zação de materiais técnicos 

e cursos de autoaprendizado, 

realização de oficinas in loco, 

participação em eventos, capacitações sobre implantação e monitoramentos de progra-

mas, além de solução de dúvidas por telefone, e-mail e redes sociais.

Além disso, a CGAN tem promovido historicamente encontros e reuniões com coorde-

nadores e referências técnicas de alimentação e nutrição das Secretarias de Saúde dos 

estados, Distrito Federal e municípios, com vistas a fortalecer a articulação interfederativa 

para implementação da PNAN. A importância do planejamento, da pactuação e da inserção 
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6.4.3 Apoio a Estados e Municípios

 

A CGAN, por se constituir 

como área técnica de ali- 

mentação e nutrição, realiza 

apoio técnico e financeiro 

para implantação das ações 

de alimentação e nutrição 

nos estados e municípios. 

Esse apoio ocorre por meio 

da elaboração e disponibili- 

zação de materiais técnicos 

e cursos de autoaprendizado, 

realização de oficinas in loco, 

participação em eventos, capacitações sobre implantação e monitoramentos de progra-

mas, além de solução de dúvidas por telefone, e-mail e redes sociais.

Além disso, a CGAN tem promovido historicamente encontros e reuniões com coorde-

nadores e referências técnicas de alimentação e nutrição das Secretarias de Saúde dos 

estados, Distrito Federal e municípios, com vistas a fortalecer a articulação interfederativa 

para implementação da PNAN. A importância do planejamento, da pactuação e da inserção 

das ações de alimentação e 

nutrição nos instrumentos 

de gestão do SUS e planos 

intersetoriais relacionados, 

em articulação com os instru- 

mentos de gestão (Plano 

Plurianual, Plano de Saúde, 

Programação Anual de Saúde, 

Relatório Anual de Gestão) e 

o Financiamento das Ações 

de Alimentação e Nutrição 

são temas frequentes desses 

encontros, bem como os programas e estratégias de promoção da saúde e prevenção e 

controle de agravos relacionados à alimentação e nutrição.

Entre 2011 e 2014, foram promovidos oito encontros com as referências, sendoquatro 

encontros com as referências estaduais e quatro encontros nacionais com representantes 

de estados e de municípios que recebem financiamento de alimentação e nutrição 

(FAN). Esses encontros são essenciais para o desenvolvimento do conjunto de ações 

de alimentação e nutrição, visando construir estratégias de trabalho que provoquem a 

mesma integração nos estados e municípios.
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6.4.4 Articulação Intrassetorial

 

secretAriA de Atenção à sAúde 

Atenção básica ›

A ampliação do acesso e melhoria da qualidade da Atenção Básica foi uma das agendas 

prioritárias do Ministério da Saúde nessa gestão, o que levou à criação e/ou fortaleci-

mento de diversos programas e estratégias. Nesse contexto, a CGAN participou, junto 

às Coordenações Gerais de Gestão da Atenção Básica (CGGAB), de Acompanhamento e 

Avaliação (CGAA), de Áreas Técnicas (CGAT) e de Atenção Domiciliar (CGAD), dos grupos 

de trabalho: 

 › Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) – 2º Ciclo, contribuindo na construção dos instrumentos de autoavaliação 

ve avaliação externa do PMAQ-AB e PMAQ-NASF; 

 › Construção do novo CAB NASF; e 

 › e-SUS AB. 

 

Junto à Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar (CGAD), a CGAN desenvolveu o  

Caderno de Atenção Domiciliar Volume III, descrito no item 6.1.7, que trata sobre os 

cuidados em terapia nutricional no domicílio. 

Para a produção e publicação de todos os materiais técnicos, vídeos institucionais e 

divulgação de conteúdo técnico e informativo nas mídias institucionais, a CGAN 

articulou-se com a equipe de educomunicação da Coordenação Geral de Áreas Técnicas 

(CGAT) e com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI). 

Cabe esclarecer que até 2012 a CGAN possuía uma homepage própria, que, a partir de 

2013, foi desativada e as informações referentes às ações da CGAN passaram a ser 

divulgadas no Portal do DAB (<http://dab.saude.gov.br/portaldab/>). Este movimento 

demandou esforço e negociação para garantir espaço para o conteúdo das agendas  

PNAN, PBF e PSE no novo portal, bem como facilitou o acesso para os diferentes usuários 

(gestores, profissionais, docentes, etc.). As informações relativas ao Programa Academia 

da Saúde continuaram sendo veiculadas na página da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS) no Portal do Ministério da Saúde.

http://dab.saude.gov.br/portaldab/
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PNAN, PBF e PSE no novo portal, bem como facilitou o acesso para os diferentes usuários 

(gestores, profissionais, docentes, etc.). As informações relativas ao Programa Academia 

da Saúde continuaram sendo veiculadas na página da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS) no Portal do Ministério da Saúde.

 

 

Até 2012 a CGAT também era responsável pela agenda de organização do cuidado às 

pessoas com doenças crônicas. Contudo, com a reestruturação da SAS, esse núcleo da 

CGAT passou a compor a Coordenação Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas 

do Departamento de Ações Estratégicas e Temáticas e nele a Coordenação. Durante toda a 

gestão, a CGAN manteve articulação e cooperação com esta equipe técnica no movimento 

de construção da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e da linha de cuidado 

do sobrepeso e obesidade, publicando uma séria de materiais técnicos e realizando 

articulação e apoio às secretarias estaduais e municipais de saúde. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/
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Com o NTI a CGAN manteve cooperação para a gestão dos seus sistemas de informação: 

SISVAN, ANDI e Vitamina A. 

Para a gestão orçamentária, monitoramento do PPA, PNS¹ e operacionalização e monitora-

mento dos processos no âmbito dos Termos de Cooperação com a OPAS, foi necessária a 

frequente articulação com o Grupo Técnico de Gerenciamento de Projetos (GTEP) e Gabi-

nete do DAB. A cooperação do GTEP também se fez necessária para a realização da compra 

de equipamentos antropométricos e insumos para os programas de suplementação de 

micronutrientes e para os diversos convênios realizados. 

 

A CGAN participou da grande articulação das coordenações do DAB para promoção e 

realização da IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica/Saúde da Família, 

conforme descrito no item 6.8.2 – Apoio à Realização de Eventos. 

Outra frente de trabalho que mobilizou as diferentes coordenações do DAB, inclusive a 

CGAN, foi a organização do acolhimento e processo pedagógico de alunos de cursos de 

especialização em serviço e residências que realizaram estágios e imersões no 

departamento, em especial do Curso de Especialização em Saúde Básica e Educação em 

Saúde Coletiva, realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

UFRGS. A contribuição da CGAN para formação de estudantes de graduação e pós-

graduação durante essa gestão estão descritos no item 6.6. 
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CGAN, foi a organização do acolhimento e processo pedagógico de alunos de cursos de 

especialização em serviço e residências que realizaram estágios e imersões no 
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Esta complexa articulação se deu em virtude do amadurecimento do reconhecimento 

da CGAN como parte do DAB e das potenciais contribuições da equipe técnica desta 

coordenação para processos mais amplos em curso no DAB. Ao mesmo tempo em que 

houve compreensão reconhecimento de que os novos processos em curso constituíram-se 

como janelas de oportunidade para organização e qualificação da atenção nutricional e 

das práticas de promoção da saúde no SUS.

Agenda de Alimentação e nutrição no coletivo do pse ›

Dentre as articulações intra e intersetoriais, destaca-se a participação de técnicos da 

coordenação que atuam nas temáticas de vigilância alimentar e nutricional, promoção 

da alimentação adequada e saudável e prevenção de agravos nutricionais, no Coletivo 

Técnico do PSE, descrito no Capítulo 8. 

O Coletivo é formado por diversas áreas técnicas do Ministério da Saúde, além de agências, 

como a Unesco, Organização Pan-Americana de Saúde e United Nations Office on Drugs 

and Crime, existe desde 2012 apoiando matricialmente as discussões do PSE na gestão 

federal e a participação de técnicos que trabalham nas frentes da PNAN no Coletivo se dá 

na elaboração de materiais técnicos para apoio dos gestores e profissionais, da saúde e 

educação que atuam nas escolas que aderiram ao Programa, no planejamento conjunto 

para estruturação do Programa em nível federal, assim como nas discussões e articulações 

necessárias para o fortalecimento do Programa nos municípios brasileiros.
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saúde da criança ›

A Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (CGSCAM), pela interface 

que possui com as ações de alimentação e nutrição voltadas ao público infantil, é um 

potente parceiro da CGAN em várias ações, entre elas a Agenda para Intensificação da 

Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (item 6.1.1), a Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil (item 6.2.1) e o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (item 6.1.2) e 

o Comitê Nacional de Aleitamento Materno.

Considerando o contexto em que a ANDI está inserida, foi essencial a articulação realizada 

com esta área, que ocorreu por meio a participação de seus representantes do Grupo de 

Trabalho da ANDI, em reuniões periódicas, para discutir o acompanhamento da Agenda 

nos municípios contemplados, bem como a produção de materiais de apoio e elaboração 

da metodologia das oficinas realizadas. Além disso, a CGSCAM elaborou projeto de 

estímulo ao crescimento e desenvolvimento infantil, selecionando os municípios da 

ANDI da região Norte. Este projeto permitiu a contratação de consultoras da CGSCAM para 

trabalhar de maneira mais próxima às ações da ANDI nesses territórios, possibilitando 

melhor desempenho desses municípios na implementação da agenda. A conjugação de 

esforços das duas áreas trouxe aos municípios uma abordagem integral e ampliada das 

crianças e famílias em situação de maior vulnerabilidade social.

Essa efetiva articulação é observada também na coordenação e operacionalização da 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Todo planejamento, organização e execução 

das atividades são realizadas conjuntamente na perspectiva de colaborar com a atenção 

integral de saúde das crianças. O sucesso dessa gestão compartilhada deve-se à intensa 

interação entre a CGAN e CGSCAM e à relação dialógica estabelecida com a realização de 

reuniões periódicas e de planejamento conjunto.

O Comitê Nacional de Aleitamento Materno (CNAM), instituído pela Portaria GM/MS nº 618, 

de 23 de março de 2006, e redefinido pela Portaria nº 111, de 19 de janeiro de 2012, tem 

como objetivo assessorar a CGSCAM em assuntos relativos à promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno; e apoiar o processo de articulação da CGSCAM, mobilizando e 

sensibilizando setores do governo e da sociedade civil para o desenvolvimento de ações 

relacionadas ao aleitamento materno. A participação da CGAN como representante 

do Departamento de Atenção Básica (DAB), ocorre por meio da presença em reuniões 

que ocorrem anualmente, no planejamento conjunto das ações em prol ao aleitamento 

materno e na articulação com parceiros.
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média e Alta complexidade › 

A Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade (CGMAC) coordena as ações e 

serviços de saúde em âmbito ambulatorial e hospitalar. Nesse sentido, a CGAN trabalhou 

conjuntamente com a CGMAC na pauta da terapia nutricional, visto que esses cuidados 

fazem parte da atenção nutricional na RAS. 

Com a criação do Grupo de Trabalho (GT) sobre Terapia Nutricional no SUS, instituído 

por meio da Portaria GM/MS nº 850, de 03 de maio de 2012, foram discutidas diversas 

questões importantes sobre os cuidados em Terapia Nutricional e as duas coordenações 

trabalharam nas recomendações sugeridas pelo GT e outras consideradas relevantes, 

descritas no Item 6.1.7 – Atenção às Pessoas com Necessidades Alimentares Especiais.

Além disso, para oferecer Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesi- 

dade, o gestor local deve organizar e implantar em sua região a Linha de Cuidado do 

Sobrepeso e da Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas (Item 6.1.6 – Prevenção e Controle do Excesso de Peso e Obesidade). A  

gestão e apoio à organização da Linha de Cuidado são compartilhados pela CGAN/DAB 

e CGMAC e Coordenação Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas (CGAPDC), 

ambas do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAS). A consti- 

tuição de Redes e Linhas de Cuidado impulsiona os municípios e Estados a realizarem 

preciso diagnóstico da situação de saúde de sua população bem como das suas  

capacidades, arranjos organizativos e fluxos de atenção, itens que nem sempre estão 

claros ou bem definidos.

secretAriA de vigilânciA em sAúde 

comitê da política nacional de promoção da saúde › 

A CGAN faz parte do Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde (CGPNPS), 

desde que foi instituído em 2007. O comitê se reúne periodicamente para discutir 

estratégias e ações para consolidar a implementação da Política Nacional de Promoção 

da Saúde, a Agenda Nacional de Promoção da Saúde, em consonância com as demais 

políticas com o Plano Nacional de Saúde, as prioridades e os recursos de cada uma das 

secretarias do Ministério da Saúde e articular e para integrar as ações de promoção da 

saúde no âmbito do SUS, no contexto do Pacto pela Saúde.



244

Nos últimos quatro anos, diversos assuntos foram debatidos pelo Comitê, a saber: 

Programa Esporte e Lazer da Cidade e Programa Vida Saudável; Programa Academia da 

Saúde; Copas das Confederações 2013 e do Mundo 2014; notificação intersetorial das 

violências e a Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violências; Plano 

de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Não Transmissíveis PDCNT (no 

Brasil), 2011-2022; Semana de mobilização do Programa Saúde na Escola (PSE); lei de 

Ambientes Livres de Tabaco; Projetos e Programas da Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde (SGTES) para a Promoção da Saúde; “VIII Conferência Global de 

Promoção da Saúde”; “Programa 11 pela Saúde” da Federação Internacional de Futebol 

(FIFA); evento Rio +20 e Plano Setorial da Saúde sobre Mudança do Clima; Plano de Ação 

para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes; “Saúde em todas as Políticas”; 

revisão da Portaria do Comitê Gestor da PNPS; e Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

e da Trabalhadora.

O referido comitê foi fundamental para as discussões e apoio para a revisão da Política 

Nacional de Promoção da Saúde que foi republicada em novembro de 2014 e contou com 

importante atuação da CGAN em todas as suas fases.

O Comitê também foi um importante espaço para articulação de temas da Política  

Nacional de Alimentação e Nutrição com a Política Nacional de Promoção da Saúde, 

incluindo as apresentações sobre a revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, 

os acordos com as indústrias de alimentos para a redução de sódio e o Plano de Controle 

e Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes da Opas.

Entre as ações desenvolvidas pelo Comitê, ainda merecem destaque, a realização de 

dois seminários: o primeiro, realizado como evento preparatório para a Conferência 

Internacional de Promoção da Saúde, no qual houve importante participação da CGAN 

na discussão da perspectiva do cuidado em saúde do documento-base, e o segundo  

sobre a publicidade de alimentos no Brasil, trazendo a discussão de dados nacionais, 

estratégias de monitoramento e estágio das iniciativas em curso, tais como a judicialização 

da RDC ANVISA nº 24, de 29 de junho de 2010, e os projetos de lei em tramitação no 

Congresso Nacional.

Apoio à realização de pesquisas › 

A CGAN participa das discussões acerca da realização de pesquisas junto ao Departamento 

de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde (DEVDANTPS), 

a exemplo da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS²). 
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Vigilância de Doenças Transmissíveis ›

As ações de enfretamento do beribéri coordenadas pela CGAN ganharam apoio da SVS na 

área de vigilância de doenças transmissíveis (DEVIT), por meio da atuação da Coordenação 

Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT), em especial da Unidade Técnica de Doenças de 

veiculação Hídrica e Alimentar (UHA) que historicamente acompanha os casos de beribéri 

Ainda com apoio do DEVIT, por meio da atuação conjunta da CGAN e da Coordenação 

Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), é realizada mobilização dos estados 

e municípios à época das campanhas nacionais de multivacinação para reforço da 

suplementação com megadose de vitamina A nos municípios participantes do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A.

 
SECRET ARI A DE CIÊNCI A, TECNOLOGI A E INSUMOS ESTR ATÉGICOS ( SCTIE ) 

A CGAN realiza uma série de compras de suplementos vitamínicos vinculados aos 

A, ferro e NutriSUS). A demanda da aquisição parte da CGAN e é executada pela SCTIE, 

por meio da atuação do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), responsável 

pela programação da aquisição e da distribuição dos insumos (no caso dos programas 

de suplementação de vitamina A, sulfato ferroso e NutriSUS) e do Departamento do 

Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS), responsável pelo fomento à produção 

pública de tecnologias estratégicas para desenvolvimento e inovação do Complexo 

Industrial da Saúde, em especial da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) 

para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia dos sachês de múltiplos 

micronutrientes em pó previstos no NutriSUS.

micronutrientes e parceria na PDP dos sachês do NutriSUS:

Além da participação na de�nição dos aspectos metodológicos e do instrumento de coleta de 

dados da PNS², a CGAN apoiou a seleção de equipamentos antropométricos e dos treinamentos 

em antropometria. Além disso, é reconhecida a relação com esse departamento no 

estabelecimento de estratégias de vigilância epidemiológica.
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 › Laboratório Farmanguinhos com a produção das megadoses de vitamina A há 

mais de 15 anos.

 › Laboratório FURP com a produção do sulfato ferroso em gotas no ano de 

2013/2014.

 › Laboratório Farmacêutico da Marinha, parceiro do Ministério da Saúde na PDP 

de desenvolvimento e incorporação da tecnologia para produção dos sachês de 

múltiplos micronutrientes.

 

Além disso, nesta gestão, a CGAN articulou-se com o Departamento de Gestão e 

Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS) para a elaboração  do Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e com 

o gabinete da SCTIE, em relação à discussão e negociação de preços com as indústrias 

fabricantes das fórmulas especializadas para APLV. 

Ainda, é realizada parceria com o DAF para planejamento do financiamento e da 

logística relacionada à compra e à entrega de tais fórmulas, sendo essencial para dar 

encaminhamento à organização da Linha de Cuidados da APLV pelos estados e municípios.

A CGAN, em parceria com o DECIT (Departamento de Ciência e Tecnologia), fomenta 

projetos de expansão científica, inovação e pesquisa para o SUS. Destaca-se a articulação 

para viabilizar o financiamento do ENFAC (descrito no item vigilância alimentar e 

nutricional - VAN deste relatório), a participação na avaliação de linhas de pesquisa para 

a Chamada Aberta para Pesquisadores Brasileiros do Programa Grand Challenges Brasil: 

Desenvolvimento Saudável para Todas as Crianças da Fundação Bill & Melinda Gates, cujo 

edital é uma realização da Fundação Gates, do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Ressalta-se ainda a articulação que 

vem sendo desenvolvida para a realização da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

(PNDS) em 2016.

 

secretAriA de gestão estrAtégicA e pArticipAtivA 

 

política nacional de saúde integral das populações do campo e da Floresta (pnsipcF) –  

grupo da terra ›

Para atender às necessidades de saúde das Populações do Campo e da Floresta, foi insti-

tuída, pela Portaria n° 2.866 de 02 de dezembro de 2011, a Política Nacional de Saúde 
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política nacional de saúde integral das populações do campo e da Floresta (pnsipcF) –  

grupo da terra ›

Para atender às necessidades de saúde das Populações do Campo e da Floresta, foi insti-

tuída, pela Portaria n° 2.866 de 02 de dezembro de 2011, a Política Nacional de Saúde 

Integral das Populações do Campo e da Floresta. A mesma foi elaborada pelo Grupo 

da Terra, instituído pela Portaria MS/GM n° 2.460, de 12 de dezembro de 2005.

A PNSIPCF foi aprovada na 14° Conferência Nacional de Saúde e representa um 

reconhecimento das condições e dos determinantes sociais do campo e da floresta no 

processo saúde/doença dessas populações. Tem como objetivo melhorar o nível de 

saúde das populações do campo e da 

floresta, por meio de ações e iniciativas 

que reconheçam as especificidades 

de gênero, geração, raça/cor, etnia e 

orientação sexual, objetivando o acesso 

aos serviços de saúde; a redução dos 

riscos à saúde decorrentes dos processos 

de trabalho e das inovações tecnológicas 

agrícolas; e a melhoria dos indicadores 

de saúde e da sua qualidade de vida.

A PNSIPCF é uma política transversal que 

prevê ações compartilhadas entre as três 

esferas do governo e cuja articulação com 

as demais políticas do MS é fundamental. 

Neste sentido, foi desenvolvido um Plano 

Operativo dessa Política, que tem como 

objetivo apresentar estratégias que 

orientarão as gestões federal, estadual e municipal no processo de enfrentamento das 

iniquidades e desigualdades em saúde, com foco nas populações do campo e da floresta.

No Plano Operativo, para o contexto da PNAB estão definidos como objetivos, princípios 

e diretrizes: custear equipes de Saúde da Família Ribeirinhas; custear Unidades Básicas 

de Saúde Fluviais; disponibilizar recurso complementar para municípios com maiores 

dificuldades de atração e fixação de profissionais e municípios isolados ou com dificuldade 

de acesso e para qualificação da atenção a populações sazonais, rurais e quilombolas, 

tradicionais, assentados e isolados; implantar Equipes de Atenção Básica para populações 

específicas: equipes de Saúde da Família para o atendimento da população ribeirinha 

Amazônia Legal e Pantanal Sul Mato-grossense.

No final de 2012, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) apresentou as 

interfaces entre o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) e a 
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Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo e da Floresta, indicando as 

potencialidades do PLANSAN, como o respeito à diversidade cultural e a sustentabilidade, 

e os desafios, como a articulação intersetorial e a assistência integral, para a promoção a 

saúde das populações do campo e da floresta.

Em 2013, iniciou-se a participação da CGAN, juntamente com a Coordenação Geral de 

Gestão da Atenção Básica (CGGAB), nas discussões do Grupo da Terra, visando à melhoria 

das condições nutricionais da população do campo, da floresta e das águas. Destaca-se 

que recomendações de alimentação saudável para a população brasileira foram levadas 

para o Grupo, com propostas e planejamento de ações e atividades de acordo com a 

necessidade dessa população. 

Nesse sentido, tanto o Guia Alimentar para a População Brasileira quanto a EAAB podem 

ser utilizados tendo como base a construção do conhecimento a partir da realidade 

local, sendo estratégias importantes de articulação com o Grupo Terra para promover a 

alimentação adequada e saudável e a melhoria das condições de saúde e nutrição das 

populações do campo, da floresta e das águas.

Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – mapear as unidades de saúde que atendem as populações do campo, da floresta e das 

águas;

 – encaminhar os materiais de educação alimentar e nutricional para essas equipes de 

saúde;

 – priorizar a capacitação dos profissionais que atuam na área para trabalharem as orien-

tações de alimentação e nutrição com a população local, incluindo a implementação 

da eaaB.

departamento de informática do sus › 

O DATASUS, com sede no Rio de Janeiro, é responsável por prover o Sistema de Gestão do 

Programa Bolsa Família na saúde, com destaque para as ações de atualização e manutenção 

das bases de dados, apoio e consultoria na implementação do sistema e coordenação das 

atividades de informática inerentes ao funcionamento do mesmo. O sistema permite a 

todos os municípios brasileiros o acesso online à lista de beneficiários do Programa Bolsa 

Família a serem acompanhados considerando os compromissos assumidos pelo setor 

saúde no acompanhamento das condicionalidades de saúde.
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secretAriA especiAl de sAúde indÍgenA 

A CGAN apoia a saúde indígena na implementação de uma série de programas estratégicos 

de alimentação e nutrição. A interlocução é feita com a Coordenação-Geral de Atenção 

Primária à Saúde Indígena (CGAPSI/DASI/SESAI) e com o Gabinete do DASI. Os programas 

abaixo descritos são alvo da articulação:

 › Programa Nacional de suplementação de Vitamina a – a CGAN apoia mediante 

a aquisição de suplementos de vitamina A e envio direto aos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEIs) para suplementação das crianças indígenas com 

idade entre 6 e 59 meses com megadoses de vitamina A.

 › Programa Nacional de suplementação de Ferro – antes da publicação da Portaria 

nº 1.555, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre as normas de financiamento 

e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do 

SUS, e inclui insumos para o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, a CGAN 

realizava a compra centralizada dos suplementos de ferro para abastecimento de 

todos os municípios brasileiros e DSEIs com vistas à suplementação de crianças, 

gestantes e puérperas para prevenção e controle da anemia. 

 › acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família – 

com a identificação das famílias indígenas beneficiárias do PBF no Sistema de 

Gestão do PBF na saúde, CGAN e CGAPSI elaboraram informativo conjunto para 

orientar gestores municipais de saúde e DSEIs a realizarem o acompanhamento 

ordenado das famílias indígenas beneficiárias do programa.

 › agenda para intensificação da atenção nutricional à desnutrição infantil (andi)– 

em decorrência de esforços articulados entre SAS e SESAI para construção e 

implementação do Plano Nacional de Redução da Mortalidade Indígena, que 

tem como objetivo fortalecer as ações concretas e efetivas para a redução 

da mortalidade, ampliação do acesso e integralidade da Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas, a ANDI, em 2013, foi ampliada para atender municípios que 

apresentavam altas taxas de mortalidade infantil indígena e integravam os 

territórios de cinco  Distritos Sanitários Especiais Indígenas da Região Norte 

(Yanomami, Vale do Javari, Tocantins, Alto Rio Juruá e Altamira) que apresentavam 

maiores taxas de mortalidade infantil, de acordo com o Sistema de Informação 

da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Ao todo compunham esse conjunto 26 

municípios, que receberam R$1.575.000,00 para organizar e qualificar a atenção 

à saúde das crianças menores de 5 anos de seus territórios, considerando que 

muitas dessas crianças são indígenas.
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 › enfrentamento do beribéri – em função do surgimento de casos de beribéri em 

populações indígenas aldeadas, a participação da CGAPSI nas oficinas de trabalho 

de avaliação e planejamento junto aos estados com casos confirmados tornou-

se de extrema relevância. A CGAN apoia a formação dos profissionais de saúde 

vinculados à saúde indígena e estimula a articulação das áreas de vigilância, 

atenção e saúde indígena nos estados para acompanhamento da situação e a 

CGAPSI mobiliza os DSEIs com casos confirmados a participarem dos esforços de 

enfretamento do beribéri.

 

 

secretAriA eXecutivA 

 

Vários programas e ações sob coordenação da CGAN são considerados prioritários 

em políticas de governo, como o Plano Brasil Sem Miséria (acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família) e a Ação Brasil Carinhoso (expansão 

dos programas de suplementação de vitamina A e sulfato ferroso e implantação da nova 

estratégia de prevenção da anemia por deficiência de ferro – NutriSUS, além da expansão 

do Programa Saúde na Escola para creches e pré-escolas). Assim, esses programas, que 

congregam a contribuição do Ministério da Saúde na agenda de eliminação da pobreza, 

passaram a ser monitorados periodicamente pelo Gabinete da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde para acompanhamento de sua implementação junto ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Presidência da República.

 
 
Assessoria de Assuntos internacionais de saúde do ministério da saúde (AisA/gm/ms) ›

A CGAN articulou diretamente com a assessoria para diversas agendas, incluindo o apoio 

ao MERCOSUL, ao Codex Alimentarius e às articulações com organismos internacionais 

e delegações que visitam o Brasil, assim como consultas sobre o posicionamento do 

Governo Brasileiro acerca de documentos internacionais, tais como as resoluções da OPAS 

e OMS para temas de alimentação e nutrição. Mais informações sobre essas agendas estão 

presentes no item 6.4.6 Articulação Internacional.

 
 
Agência nacional de vigilância sanitária – AnvisA ›

Na agenda de controle e regulação de alimentos, desenvolvida pela CGAN no âmbito da 

PNAN, há estreita articulação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

particularmente com sua Gerência-Geral de Alimentos. O trabalho conjunto entre CGAN 
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e ANVISA centra-se, principalmente, na garantia da inocuidade e da qualidade nutricional 

dos alimentos, por meio do controle e prevenção de riscos à saúde como partes das 

agendas de promoção da alimentação adequada e saudável e de proteção da saúde.

Nesse sentido, as principais ações conduzidas no escopo dessa articulação relacionam-se à:

 › Fortificação universal de alimentos, a qual compreende duas estratégias: 

fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico e a fortificação 

do sal com iodo.

 › Agenda regulatória internacional e nacional: abrange as discussões no âmbito  

do MERCOSUL, nos grupos permanentes de Nutrição e Alimentos para Fins 

Dietéticos Especiais (GTNFSDU) e de Rotulagem Nutricional (GTFL) do Codex 

Alimentarius e nos grupos de trabalho temporários estabelecidos pela Anvisa 

para a regulação de questões específicas (Alergênicos, Alegações de proprie-

dades funcionais em alimentos, Rotulagem Nutricional). 

 › Redução do consumo de sódio, gorduras e açúcar, em que são incluídas as 

estratégias de reformulação de alimentos processados e dos alimentos 

produzidos e consumidos fora do domicílio e de rotulagem nutricional. No 

campo da proteção da saúde, como uma agenda de redução de riscos, vem 

sendo trabalhada a reformulação de alimentos processados, na qual a ANVISA 

atua no monitoramento, na campanha de educação e informação para a redução 

do consumo de sal, junto à Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 

e a elaboração de Guias de Boas Práticas Nutricionais para a produção de Pão  

Francês e de Restaurantes Coletivos.

participação da cgAn na elaboração de materiais de outras áreas do ministério da saúde ›

No período de 2010 a 2014, destaca-se a elaboração e colaboração técnica na publicação 

de uma série de materiais de apoio aos profissionais da atenção básica, entre eles:

A. Parceria com a Coordenação-Geral da Saúde das Mulheres, do Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas – DAPES, para apoio técnico na elaboração 

do “Caderno de Atenção Básica nº32 – Atenção ao pré-natal de baixo risco”, 

no conteúdo referente à “Avaliação do estado nutricional e do ganho de peso 

gestacional”;
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B. Parceria com a Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, 

do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – DAPES, para a 

revisão do ”Caderno de Atenção Básica Saúde da Criança nº33: crescimento e 

desenvolvimento”, referente ao conteúdo de “Alimentação Saudável”, incluindo 

os tópicos de “Aleitamento materno e aspectos epidemiológicos do aleitamento 

materno no Brasil”, “Alimentação da criança de 6 meses a 2 anos”, “Alimentação 

de crianças de 2 a 6 anos”, ‘Alimentação de crianças de 7 a 10 anos” e “Prevenção 

da obesidade em crianças”;

C. Participação na elaboração das “Diretrizes para o cuidado das pessoas com 

doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado 

prioritárias” produzido pelo Comitê Gestor da Rede de Atenção às Pessoas com 

Doenças Crônicas;

D. Parceria com a Coordenação Geral de Atenção as Pessoas com Doenças Crônicas, 

do Departamento de Atenção Especializada e Temática – DAET, na revisão geral 

do “Caderno de Atenção Básica nº 38 – Estratégias para o Cuidado da Pessoa com 

Doença Crônica – Obesidade”;

E. Parceria com a Coordenação do NASF dos municípios de Belo Horizonte e 

Florianópolis para escrita do “Capitulo 2 – Colocando o NASF em Operação” 

do “Caderno de Atenção Básica nº39 – Núcleo de apoio à Saúde da Família – 

Volume I: ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano” e parceria com a 

Coordenação-Geral da Atenção Básica na revisão geral do material;

F. A revisão do “Caderno de Atenção Básica – Envelhecimento e saúde da pessoa 

idosa”, elaborado pela Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, do Departamento 

de Atenção Especializada e Temática – DAET, com a inserção de conteúdo sobre 

alimentação saudável no tópico referente às “Estratégias de promoção da saúde 

e prevenção de doenças”. Cabe destacar a inclusão dos “Dez Passos Para Uma 

Alimentação Saudável Para Pessoas Idosas” e a “Atenção Nutricional à Pessoa 

Idosa” no âmbito da “A avaliação multidimensional da pessoa idosa”;

G. Parceria com a Coordenação-Geral de Saúde dos Adolescentes e Jovens, do 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – DAPES, com apoio técnico 

à elaboração do conteúdo de Nutrição do “Caderno de Atenção Básica – Saúde do 

Adolescente” acerca do tema “Alimentação e nutrição do adolescente na Atenção 
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Básica”, incluindo os “Aspectos comuns e frequentes na alimentação e nutrição 

de adolescentes”, a “Avaliação do estado nutricional de adolescentes na Atenção 

Básica” e as “Principais orientações para promoção da alimentação saudável 

na adolescência”. Revisão do “Caderno de Saúde da criança: nutrição infantil: 

aleitamento materno e alimentação complementar” e atualização do conteúdo;

H. Parceria com a Coordenação-Geral de Gestão da Atenção Básica e Área Técnica 

de Saúde da Pessoa com Deficiência do Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas – DAPES, para apoio técnico na elaboração do “Caderno de Atenção 

Básica – Saúde da Pessoa com Deficiência” em toda publicação.

I. Parceria com a Coordenação-Geral de Gestão da Atenção Básica e Coordenação-

Geral de Acompanhamento e Avaliação na elaboração dos materiais instrutivos 

do PMAQ: Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção 

Básica – AMAQ e “Instrumento de Avaliação Externa” para equipes de AB e  

NASF (2013);

J. Parceria com a Coordenação de Saúde no Sistema Prisional, do Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas – DAPES, na elaboração de material técnico 

incluindo conteúdo referente à “Atenção Nutricional no Sistema Prisional”, que 

contempla “A organização da atenção nutricional no processo de trabalho das 

equipes de Atenção Básica Prisional”. Além disso, contribuição e elaboração de 

respostas aos ofícios sobre consulta ou denúncias de questões relacionadas à 

alimentação e nutrição no sistema prisional, com base nas legislações vigentes. 

Na perspectiva de colaborar com a normatização da prestação de serviços de 

alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, os 

Ministérios da Saúde e da Justiça estão trabalhando num instrumento que define 

suas diretrizes, com previsão de publicação para o próximo ano;

K. Participação na revisão da Caderneta da Criança, realizada pela Coordenação-

Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, do Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas – DAPES;

L. Participação na revisão da Caderneta do Idoso, realizada pela Coordenação de 

Saúde da Pessoa Idosa, do Departamento de Atenção Especializada e Temática – 

DAET.
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6.4.5 Articulação intersetorial

 

ministério do desenvolvimento sociAl e combAte à Fome 
 
 
plano brasil sem miséria – Ação brasil carinhoso ›

Como descrito no Contexto Político-Institucional deste relatório, nos últimos doze anos, 

o governo federal realizou um grande investimento em políticas sociais, com objetivo 

de superar a extrema pobreza no país. Em 2011, foi instituído o Plano Brasil sem  

Miséria, de natureza intersetorial, que possui três grandes eixos: garantia de renda, 

inclusão produtiva e acesso a serviços e teve o objetivo de superar a extrema pobreza  

até o final de 2014.

 

No eixo de “acesso a serviços”, a contribuição do SUS foi norteada pelos princípios da 

universalidade e equidade e se concretizou por meio da organização e ampliação do 

acesso e da qualificação de ações de saúde, com o aperfeiçoamento de programas já 

existentes e criação de novas iniciativas (JAIME; AMARAL; MAGALHÃES JÚNIOR, 2014).

A agenda do setor saúde no Plano Brasil sem Miséria pode ser dividida em quatro  

conjuntos de ações: 

 › ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica: priorização da atenção 

básica, traduzida no aumento do financiamento baseado em critérios relacio- 

nados às desigualdades sociais e de acesso para orientação de ações e realização 
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de repasses financeiros, ampliação e qualificação da infraestrutura da rede básica 

de saúde, criação e implantação do Programa Mais Médicos, ampliação do acesso 

aos serviços de saúde bucal e acompanhamento das condicionalidades de saúde 

das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

 › acesso a medicamentos: credenciamento de farmácias e drogarias do Programa 

Aqui tem Farmácia Popular em municípios do mapa da pobreza não atendidos 

pelo programa e ampliação dos medicamentos gratuitos disponíveis para asma.

 › Controle de doenças relacionadas e perpetuadoras da pobreza: ações de  

combate e controle da tuberculose, hanseníase, esquistossomose, helmintíase  

e tracoma.

 › Brasil Carinhoso: a oferta de medicamentos gratuitos para tratamento da asma, 

ampliação do Programa Saúde na Escola para creches e pré-escolas, ampliação e 

reformulação de programas de prevenção e controle de carências nutricionais de 

micronutrientes (em especial, deficiência de ferro e vitamina A) (JAIME; AMARAL; 

MAGALHÃES JÚNIOR, 2014).
 

 

Por realizar a gestão federal do acompanhamento das condicionalidades de saúde do 

Programa Bolsa Família, como detalhado no Capítulo 7, a CGAN esteve diretamente 

envolvida com o Plano Brasil sem Miséria desde a sua instituição.

Em 2012, reconheceu-se a necessidade de elaboração de políticas com objetivo de 

reduzir a extrema pobreza na primeira infância, período crucial para o desenvolvimento 

infantil, culminando na criação da Ação Brasil Carinhoso, numa perspectiva integrada e 

multidimensional (COSTA; MAFRA; BACHTOLD, 2014). 

No período de sua concepção, a CGAN considerou oportuna a inserção das agendas de 

controle e prevenção de carências nutricionais já existentes (Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro e Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A) em  

função da sua estreita relação com a saúde, nutrição e estímulo ao desenvolvimento  

infantil, além de proporcionar a possibilidade de implementação da nova estratégia 

de prevenção e controle da anemia, a Fortificação da Alimentação Infantil com  

Micronutrientes em Pó – NutriSUS, a qual já vinha sendo estudada. Além de ter sido 

oportuno para universalizar e ampliar o Programa Saúde na Escola para creches e 

pré-escolas (detalhamento no tópico 8).
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Assim, abaixo serão destacados os programas de gestão da CGAN que integram a Ação 

Brasil Carinhoso:

 › Programa Nacional de suplementação de Vitamina a (descrito no item 6.1.2): 

Com o lançamento da Ação Brasil Carinhoso em 2012, o programa, que cobria 

2.052 municípios das Regiões Nordeste e Norte, pertencentes aos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri e 12 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, foi ampliado 

para todos os municípios da Região Norte, 585 municípios do mapa da pobreza 

das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e a todos os 34 DSEI.

 › Programa Nacional de suplementação de Ferro (descrito no item 6.1.3):

A partir da Ação Brasil Carinhoso, foi proposta a ampliação da oferta de suple-

mentos de ferro para todas as UBS e atualização do programa, em função 

da sua relevância no conjunto de estratégias voltadas à garantia do pleno 

desenvolvimento infantil e rompimento do ciclo intergeracional da pobreza.  

Assim, a oferta de sulfato ferroso, que, até então, era realizada de forma 

centralizada pelo Ministério da Saúde, passou a fazer parte do componente básico 

da assistência farmacêutica no SUS, sendo responsabilidade dos municípios a 

sua compra. 

 › Estratégia de Fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – 

Nutrisus (descrita no item 6.1.4):

Para aperfeiçoar as ações de controle e prevenção de carências nutricionais na 

Ação Brasil Carinhoso, em 2014, foi lançado o NutriSUS. Trata-se de uma ação 

optativa para as creches participantes do Programa Saúde na Escola, e consiste 

na adição direta de 15 micronutrientes em pó em uma das refeições oferecidas 

na creche que a criança, entre seis e 48 meses, consome. 

 › Programa saúde na escola (descrito no item 9):

Com a Ação Brasil Carinhoso, o PSE foi universalizado, ou seja, todos os municípios 

podem realizar adesão, desde que pactue ações essenciais a serem realizadas a 
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partir da realidade local. Cabe destacar que há orientação aos gestores municipais 

para que priorizem escolas com maioria de crianças do Programa Bolsa Família e 

aquelas localizadas em áreas rurais e pertencentes ao Programa Mais Educação. 

Além disso, o PSE foi expandido para creches e pré-escolas (JAIME; AMARAL; 

MAGALHÃES JÚNIOR, 2014).

 

Assim, o Plano Brasil sem Miséria configura-se como o principal exemplo de articulação 

Intersetorial no governo federal e potencializa a articulação do Ministério da Saúde com 

os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação, os quais 

também possuem iniciativas na Ação Brasil Carinhoso e são parceiros para implementação 

de algumas das ações desta coordenação. Além disso, a inserção das agendas descritas na 

Ação Brasil Carinhoso foi essencial para dar visibilidade à real contribuição do setor saúde 

à agenda de eliminação da pobreza no país.

 
programa bolsa Família ›

A CGAN é a área técnica do Ministério da Saúde responsável pela gestão do acompanha-

mento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, que será mais bem 

detalhado no Capítulo 7. 

Sendo o MDS o ministério gestor do PBF, muitas são as articulações entre os ministérios 

na coordenação da gestão intersetorial do programa. No MDS são realizadas parcerias 

com três secretarias: SENARC para a gestão dura das condicionalidades; SESAN no que 

se refere à promoção de cursos de formação em educação alimentar e nutricional para 

gestores do PBF; e SAGI para apoio à pesquisa e estudos relacionados ao PBF e à gestão 

das condicionalidades em especial. Assim, considerando a importante participação do 

Ministério da Saúde no acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias 

beneficiárias, a articulação com o MDS torna-se bastante importante e prioritária. 

 
 
câmara interministerial de segurança Alimentar e nutricional ›

O Ministério da Saúde possui assento na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 

e Nutricional, a qual, atualmente, congrega 20 ministérios. O funcionamento da CAISAN 

ocorre, principalmente, por meio da realização de reuniões bimensais do pleno executivo, 

composto por representantes de todos os ministérios, e pelas reuniões dos Comitês 

Técnicos (CT). Além do pleno executivo, a CGAN participa do CT 9 sobre monitoramento 

do PLANSAN e do Comitê Gestor da Estratégia Nacional de Prevenção e Controle da 

Obesidade, descritos abaixo.
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Por integrar a CAISAN, a CGAN também compôs o Grupo Executivo da organização da 

4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e atualmente compõe a 

comissão organizadora da 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, com 

participação nas Comissões de Conteúdo e Metodologia e de Infraestrutura e Comunicação, 

além do Grupo Executivo. Ambas as conferências serão detalhadas no Tópico 6.5 – 

Participação e Controle Social.

› comitê técnico 9 – monitoramento do plAnsAn

O CT 9 possui como atribuições definir instrumentos e metodologia para monitorar, 

avaliar e divulgar a implementação dos objetivos e das metas pactuadas no PLANSAN; 

efetuar levantamento e caracterização de informações dos sistemas de monitoramento 

e avaliação já existentes, que contemplam as ações do PLANSAN; sistematizar e utilizar 

informações e indicadores disponibilizados nos sistemas de informação; e definir 

estratégias de divulgação do monitoramento do PLANSAN à sociedade, ao CONSEA e aos 

órgãos de governo.

Apesar de ter sido oficialmente instituído em 2014, por meio da Resolução CAISAN nº5, 

de 28 de agosto, o CT reúne-se desde 2013.

Neste período, a principal atividade do CT foi a realização do monitoramento e da revisão 

das metas do PLANSAN. Em junho de 2013 foi criado o Sistema de Monitoramento do 

Plano de SAN - SISPLANSAN, sistema informatizado online, pelo qual os ministérios 

responsáveis pela execução das metas contidas no Plano deveriam preencher informações 

sobre o estágio da execução das metas, além de declararem se aquela meta deveria ser 

revisada e priorizada.

Após o preenchimento do SISPLANSAN, entre agosto e novembro de 2013, foram 

realizadas oficinas intersetoriais por diretriz do Plano, o que permitiu, por meio de 

discussões conjuntas e intersetoriais entre os órgãos, classificar as metas como “primárias”, 

“secundárias”, “alcançadas”, “excluídas” e “novas”.

As metas foram consideradas “primárias” de acordo com os seguintes critérios:

I. Relevância da meta para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional;

II. Metas finalísticas, diretamente relacionadas à consecução dos objetivos do  

Plano;
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III. Metas relacionadas à SAN dos povos e comunidades tradicionais e demais grupos 

vulneráveis;

IV. Metas relacionadas à implementação do SISAN;

V. Metas constantes das estratégias de governo.

 

 

As metas que não se enquadraram nesses critérios foram classificadas como “secun- 

dárias”.

Nesse processo, a CGAN, como área que possui representação na CAISAN, participou 

ativamente do monitoramento e revisão das metas de sua responsabilidade e com a 

mobilização e articulação com as demais áreas do Ministério da Saúde que possuem 

metas no PLANSAN (ANVISA, SESAI e FUNASA).

A partir do monitoramento, foi produzido o documento “Balanço das Ações do Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN 2012/2015”, o qual reúne 

todas as ações desenvolvidas durante os dois primeiros anos de implementação do 

Plano. O documento pode ser acessado por meio do link: <http://mds.gov.br/caisan-mds/

publicacoes>.

Além disso, a revisão do plano resultou na publicação do documento “Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional Revisado 2012/2015”.

Das 23 metas que estão sob a gestão da CGAN, 11 foram classificadas como primárias e 

seis, secundárias, cinco foram excluídas e uma foi alcançada. Além disso, foi criada uma 

nova meta relacionada à organização do cuidado para necessidades alimentares especiais 

e um novo objetivo (Promoção da Alimentação Adequada e Saudável). No quadro 7 podem 

ser verificadas as alterações e justificativas relacionadas às metas das Diretrizes 3, 4 e 5.
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quadro 7 – revisão de metas do plano nacional de segurança Alimentar e nutricional 2012-2015 de 

responsabilidade da cgAn. brasil, 2014

dirEtriz 3 

instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, 

pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito 

humano à alimentação adequada.

oBjEtiVo 1 assegurar processos permanentes de educação alimentar e 

Nutricional (eaN) e de promoção da alimentação adequada e saudável, 

valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais dos 

diferentes grupos e etnias, na perspectiva da segurança alimentar e 

Nutricional (saN) e da garantia do direito Humano à alimentação adequada 

(dHaa).

04 atualizar guias e materiais de referência sobre a alimentação ade- 

quada e saudável. (Ms) (PPa: Programa 2069 – objetivo 0379 – iniciativas 

0152 e 0153).

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Atualizar 

o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia de Alimentos Regionais 

da População Brasileira”, de forma a compatibilizá-la com o PPA.

 

dirEtriz 4

Promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e 

nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais 

de que trata o decreto nº 6.040/2007 e povos indígenas.

oBjEtiVo 5 Promover a saúde, a alimentação e a nutrição de povos indígenas, 

quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais.

04 erradicar a existência de beribéri entre as populações mais vulneráveis, 

em especial, as populações indígenas e dos demais povos e comunidades 

tradicionais (Ms).

Meta secundária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: 

“Organizar a atenção à saúde dos casos diagnosticados com beribéri em DSEI”, 

pois, na Diretriz 5, existe meta relacionada à organização da atenção à saúde 

dos casos diagnosticados com beribéri.

 

continua
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dirEtriz 5

Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da 

atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de segurança alimentar 

e nutricional.

oBjEtiVo 1 Controlar e prevenir os agravos e doenças consequentes da  

insegurança alimentar e nutricional.

01 elaborar o Plano Nacional intersetorial de Controle e Prevenção da  

obesidade. (Ms) (PPa: Programa 2069 – objetivo 0930)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para:  

“Elaboração do Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade”, de 

forma a compatibilizá-la com o PPA.

02 Reduzir em 25% a oferta de sódio nos alimentos processados prioritários. 

(Ms) (PPa: Programa 2069 – objetivo 0930)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Pactuação 

da redução do teor de sódio e açúcar em 100% das categorias prioritárias de 

alimentos processados”, de forma a compatibilizá-la com o PPA.

03 alcançar 100% dos estados com planos intersetoriais de prevenção e 

controle da obesidade pactuados no âmbito do sus e do sisaN. (Ms)

Meta excluída. Na revisão do PLANSAN a meta foi excluída, tendo em vista que a 

CAISAN decidiu por publicar um documento com recomendações para estados 

e municípios implementarem ações de prevenção e controle da obesidade. 

Nesse sentido, seu conteúdo, no âmbito do SUS, foi contemplado na meta 11 

deste objetivo.

04 Garantir que 100% dos estados e municípios sejam atendidos por progra-

mas de controle e prevenção das carências, conforme especificidade de cada 

um: Programa Nacional de suplementação de Ferro: amazônia legal - 60% de 

crianças menores de 6 a 24 meses, gestantes e mulheres no pós-parto suple-

mentadas nos municípios com população acima de 100.000 habitantes e 

100% nos municípios com população abaixo de 100.000 habitantes. Regiões 

Nordeste, Centro-oeste, sudeste e sul - 45% de crianças menores de 6 a 24 

meses, gestantes e mulheres no pós-parto suplementadas nos municípios com 

população acima de 20.000 habitantes e 100% nos municípios com população 

abaixo de 20.000 habitantes. (Ms) (PPa: Programa 2069 – objetivo 0930) 

continua

continuação
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Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Implantar 

nova estratégia para o controle e prevenção da anemia ferropriva”, de forma a 

compatibilizá-la com o PPA.

05 Garantir que 100% dos estados e municípios sejam atendidos por progra- 

mas de controle e prevenção das carências, conforme especificidade de cada 

um: Programa Nacional de suplementação de Vitamina a: 100% de crianças de 

6 a 11 meses; 60% de crianças de 12 a 59 meses; 75% das puérperas. (Ms) (PPa:  

Programa 2015 – objetivo 0715)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “3.034 

municípios realizando suplementação de megadoses de vitamina A para 

crianças de 6 a 59 meses de idade”, de forma a compatibilizá-la com o PPA.

06 Garantir que 100% dos estados e municípios sejam atendidos por pro- 

gramas de controle e prevenção das carências, conforme especificidade 

de cada um: Programa Nacional de suplementação de Ferro: 95% do sal 

comercializado, no Brasil, com iodação conforme limites estabelecidos na 

legislação. (Ms)

Meta secundária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Moni-

torar e revisar os programas de fortificação mandatória de alimentos (farinhas 

com ferro e ácido fólico e sal com iodo)”, de forma a ampliar o escopo da meta 

para todos os tipos de fortificações mandatórias existentes no Brasil.

07 Garantir que 100% dos estados e municípios sejam atendidos por 

programas de controle e prevenção das carências, conforme especificidade 

de cada um: 100% dos casos confirmados de beribéri tratados com tiamina 

(Ms)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Organizar 

a vigilância e a atenção à saúde para o beribéri nos estados com casos 

diagnosticados”, de forma a reafirmar o compromisso do SUS com a agenda e 

ampliar as ações a serem monitoradas.

08 atingir 30% dos municípios da Rede Cegonha com a Rede de Nutrição 

infantil implantada. (Ms)

Meta primária. Transferida para o novo Objetivo (nº 5) desta Diretriz. Na 

revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Implantar e implementar 

a Estratégia Nacional para a Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde “Amamenta e Alimenta 

Brasil” em todos os estados brasileiros”, pois não há uma rede de nutrição

continua
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infantil, mas uma estratégia do Ministério da Saúde relacionada à promoção do 

aleitamento materno e alimentação complementar.

09 Promover a pactuação com o setor produtivo de alimentos para diminuição 

dos teores de sódio, açúcar e gordura. (Ms)

Meta excluída, pois seu conteúdo está contemplado na meta 2 deste Objetivo. 

10 Reduzir em 20% a prevalência de baixo peso para idade em crianças meno-

res de 5 anos na região Norte. (Ms)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: 

“Implantação da Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil (ANDI) nos 212 municípios que apresentam maiores prevalências de 

déficit ponderal (peso/idade) em crianças menores de 5 anos”, pois tal Agenda 

é focada nos municípios com maior prevalência deste agravo em crianças 

menores de cinco anos de idade, estando 52% localizados na Região Norte.

11 Manter as prevalências de excesso de peso e de obesidade em adultos nos 

percentuais de 2010. (Ms)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Fortalecer 

as ações para controle e prevenção da obesidade no âmbito do SUS”, de forma 

a unir seu conteúdo ao da meta 12 deste Objetivo e permitir o monitoramento 

das ações relacionadas à prevenção e controle do excesso de peso e obesidade 

realizadas no âmbito do SUS.

12 Reduzir as prevalências de excesso de peso e de obesidade em crianças e 

adolescentes. (Ms)

Meta excluída, pois seu conteúdo foi incorporado à meta 11 deste Objetivo. 

13 atingir 70% das escolas do ensino básico, que constem nos termos 

de compromisso municipal do Pse, com atividades no cotidiano escolar 

referentes à avaliação antropométrica, à avaliação nutricional e às ações de 

segurança alimentar e promoção da alimentação saudável. (Ms)

Meta secundária. Transferida para o novo Objetivo (nº 5) desta Diretriz. Na 

revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Implantar ações do 

Programa Saúde na Escola voltadas à avaliação antropométrica e nutricional 

e à promoção da alimentação adequada e saudável em 100% dos municípios 

participantes do Programa”, de forma a permitir o seu monitoramento, tendo 

em vista que são ações obrigatórias para todos os municípios que aderem ao 

Programa Saúde na Escola.

continua
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oBjEtiVo 3 estruturar a atenção nutricional na rede de atenção à saúde.

01 equipar 33% das unidades Básicas de saúde com balanças e antropômet-

ros ao ano. (Ms)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Equipar 

100% das Unidades Básicas de Saúde com balanças e antropômetros”, de 

forma a compatibilizá-la com o PPA.

02 aprovar a atualização da Política Nacional de alimentação e Nutrição do 

sus. (Ms) (PPa: Programa 2069 – objetivo: 0930)

Meta alcançada. 

03 ampliar de 300 para 400 o número de Bancos de leite Humano e/ou Postos 

de Coleta da Rede Nacional (sus). (Ms)

Meta secundária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: 

“Implantar o Programa de Qualificação da Rede de Bancos de Leite Humano 

(BLH), ampliando o número de BLH de 212 para 222 e reformando e equipando 

106 BLH”, de forma a ampliar o escopo da meta, visto que as ações relacionadas 

aos BLH são mais amplas do que o simples aumento do número de Bancos.  

Além disso, o número de BLH não corresponde ao descrito na meta (300).

04 expandir os Centros Colaboradores de alimentação e Nutrição. (Ms)

Meta excluída, pois os Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição 

(CECAN) constituem uma rede colaborativa interinstitucional de cooperação 

técnico-científica que apoia o Ministério da Saúde no desenvolvimento das 

ações de alimentação e nutrição. Trata-se, portanto, de uma estratégia de apoio 

para desenvolvimento, implantação, implementação e avaliação de ações 

desenvolvidas pelo Ministério da Saúde na área de alimentação e nutrição, não 

se configurando como uma meta, mas como um meio para contribuir com o 

desenvolvimento de estratégias que podem repercutir positivamente sobre o 

alcance de metas.

05 Criar e colocar em funcionamento a Rede social de Nutrição do sus. (Ms)

Meta excluída, pois a Rede de Nutrição do Sistema Único de Saúde (RedeNutri) é 

uma rede social destinada aos profissionais responsáveis pela implementação 

de ações de alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde, em diferentes 

esferas de governo e áreas. Trata-se, portanto, de uma ferramenta de apoio a 

difusão do conhecimento e compartilhamento de experiências no campo de

continua
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implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do SUS, não se 

configurando como uma meta, mas como um meio que pode contribuir para o 

alcance de metas.

06 desenvolver instrumentos técnicos e normativos para organizar a atenção 

nutricional às necessidades alimentares especiais na Rede de atenção à 

saúde, em especial no âmbito da atenção Básica e atenção domiciliar. (Ms)

Nova meta, criada para fortalecer e reafirmar o compromisso do SUS com a 

agenda.

oBjEtiVo 4 Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional.

01 aumentar em 35% a cobertura populacional do sistema de Vigilância 

alimentar e Nutricional (sisVaN). (Ms) (PPa: Programa 2069 – objetivo: 0930)

Meta primária. Na revisão do PLANSAN sua redação foi alterada para: “Aumentar 

para 35% a cobertura populacional do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN)”, de forma a compatibilizá-la com o PPA.

02 Promover o monitoramento em alimentos processados dos teores de  

sódio, açúcares, gorduras em 50% dos estados. (aNVisa/Ms) (PPa: Programa 

2069 – objetivo: 0930)

Meta secundária. Transferida para o Objetivo 2 desta Diretriz.

03 apoiar estudos e pesquisas que possam trazer subsídios para a análise 

do estado nutricional e do consumo alimentar e nutricional da população 

brasileira. (Ms)

Meta secundária.

Fonte: (BRasil, 2014).

 
› comitê gestor da estratégia nacional de prevenção e controle da obesidade 

O desenvolvimento da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, 

como descrito no Capítulo 6 - Organização das Atenção Nutricional, ocorreu no âmbito da 

CAISAN, com a participação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) e da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde 

conclusão
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(OPAS/OMS). O objetivo foi organizar as orientações de forma articulada, conjunta e inter-

setorial para o enfrentamento do sobrepeso e obesidade e seus determinantes no País.  

A Resolução nº 7, de 9 de junho de 2011, instituiu o Comitê Técnico 6 com a finalidade de 

elaborar o Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade até agosto do mesmo 

ano. O Comitê era composto pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, da Educação, Saúde, das Cidades e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e pela Organização Pan-

Americana de Saúde/Organização Mundial. Além destes ministérios, foram realizadas 

reuniões setoriais com: Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda, 

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB/MAPA, Ministério do Trabalho e Emprego 

e Ministério da Pesca. Ainda, foram incluídos na composição do Comitê Técnico 6 o 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e o Ministério dos Esportes.

 

marco de referência para educação Alimentar e nutricional para as políticas públicas › 

Em dezembro de 2012, o Ministério do Desen-

volvimento Social e Combate a fome (MDS), 

juntamente com o Ministério da Saúde (MS) 

e Ministério da educação (MEC) lançaram o 

“Marco de Referência para Educação Alimentar 

e Nutricional para as Políticas Públicas”. O 

processo foi conduzido pelo MDS e contou com a 

formação de um Grupo de Trabalho, constituído 

por diversos parceiros, tais como MS; MEC; 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA); Associação Brasileira de 

Nutrição; Conselho Federal de Nutricionistas; 

Universidade de Brasília (UnB) e atividades para 

a discussão e elaboração do material.

O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas tem  

por objetivo apoiar os diferentes setores do governo em suas ações educativas e  

formativas para que, dentro de seus contextos, mandatos e abrangências, possam  

alcançar o máximo de resultados, avançando para uma concepção de educação que  

esteja em sintonia com as diferentes realidades e com a perspectiva da valorização dos 

saberes populares, da humanização e da emancipação popular.



267

O processo de elaboração levou quase dois anos de duração, envolveu cerca de 1.500 

pessoas e contou com três momentos presenciais:

 › encontro “educação alimentar e Nutricional – discutindo diretrizes”: realizado 

em Brasília/DF, em outubro de 2011, reuniu 160 pessoas. O encontro fomentou 

a discussão acerca desta temática, proporcionando a troca de experiências e a 

elaboração de propostas, no sentido de organizar as ações de Educação Alimentar 

e Nutricional (EAN), nas diferentes redes de atenção. 

 › atividade integradora sobre educação alimentar e Nutricional: realizada 

durante a IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que 

ocorreu na cidade de Salvador/BA em novembro de 2011. Esta atividade teve 

como objetivo gerar reflexões, intercâmbios e propostas acerca do tema da EAN, 

visando apoiar o processo de elaboração do Marco de Referência de EAN para as 

Políticas Públicas. 

 › “oficina de Educação alimentar e nutricional nas políticas públicas”: realizada 

no Congresso World Nutrition Rio 2012 em abril de 2012, teve como objetivo 

compartilhar e acolher conceitos e princípios acerca de EAN, contribuindo para 

a construção do Marco. A oficina contou com 59 participantes que atuam em 

EAN, em distintas áreas, assim como docentes e pesquisadores de universidades 

públicas e privadas do Brasil e de outros países, como França e Portugal.

 

Posteriormente, realizou-se a Consulta Pública, entre 04 de junho e 07 de julho de 

2012, na qual foi disponibilizado um link com o texto base do Marco de Referência para 

que todas as pessoas, entidades e instituições com interesse no tema pudessem enviar 

sugestões e participar da construção do documento. A partir das contribuições recebidas, 

a versão final foi disponibilizada (<http://www.ideiasnamesa.unb.br/files/marco_EAN_

visualizacao.pdf>). 

O documento é resultado da construção participativa de profissionais, gestores, 

representantes da sociedade civil, professores e acadêmicos que se dedicam ao tema 

e apoiam a Educação Alimentar e Nutricional para a construção de um país saudável. 

Destaca-se que ações de educação alimentar e nutricional estão previstas no Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012/2015 e no Plano Plurianual (PPA) 

2012-2015. 
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Uma das metas prioritárias previstas no Plano Nacional de SAN refere-se à elaboração 

e publicação do marco conceitual de Educação Alimentar e Nutricional nas políticas 

públicas, com ampla participação da sociedade, respeitando as práticas alimentares dos 

povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, bem como de outros segmentos 

e grupos vulneráveis. Considera-se o resultado positivo desta ação e o potencial para 

outros desdobramentos. Além disso, o Marco de Referência serviu de base para a revisão 

do Guia Alimentar, republicado em 2014. 

Porém, muitos desafios devem ser trabalhados para o próximo ano. É necessária a 

sensibilização, ampliação das informações e dos conhecimentos sobre esta agenda em 

todos os setores, especialmente no setor saúde; a ampliação da pauta e a visão sobre a 

EAN e o desenvolvimento de novos instrumentos teóricos e metodológicos; a ampliação, 

monitoramento e difusão das ações de EAN no ambiente escolar; o desenvolvimento de 

materiais orientativos institucionais e a construção de uma agenda intersetorial comum.

A EAN, desenvolvida no escopo das ações públicas, requer articulação intra e intersetorial 

e a parceria com diferentes segmentos da sociedade, tais como, Instituições Educacionais 

(Universidades, Instituições de Educação Profissional e Tecnológica), Organizações não-

Governamentais, Organizamos Internacionais, Equipamentos Públicos de Alimentação e 

Nutrição, Entidades Filantrópicas, Conselhos de políticas públicas e outras instâncias de 

participação e controle social e da Sociedade Civil como um todo.

O Marco de Referência pretende apoiar os diferentes setores de governo em suas ações 

de EAN para que, dentro de seus contextos, mandatos e abrangência, possam alcançar 

o máximo de resultados possíveis. Nesse sentido, a EAN integrada a estratégias mais 

amplas para o desenvolvimento, poderá contribuir para melhorar a qualidade de vida da 

população.

Em relação às perspectivas e desafios para a próxima gestão, merecem destaque:

 – divulgar amplamente o Marco de eaN para a Rede de saúde;

 – Elaborar outros materiais que apoiem os profissionais de saúde no desenvolvimento 

de ações de eaN;

 – desenvolver ações para apoiar os estados e municípios na organização das ações de 

eaN, com base no novo “Guia alimentar para a População Brasileira”.
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programa de Aquisição de Alimentos ›

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é 

um programa do Governo Federal que integra 

diversos ministérios, incluindo o Ministério da 

Saúde, com o objetivo de garantir o acesso aos 

alimentos em quantidade, qualidade e regula-

ridade necessárias às populações em situações 

de insegurança alimentar e nutricional, bem 

como promover a inclusão social no campo por 

meio do fortalecimento da agricultura familiar. 

A compra institucional, uma das modalidades 

do PAA, tem por finalidade possibilitar aos 

órgãos públicos da União, Governos Estaduais, Municipais e Distrito Federal a aquisição 

de alimentos da agricultura familiar para atendimento às demandas regulares de consumo, 

com isenção de licitação, a preços compatíveis aos praticados nos mercados regionais. 

Assim, hospitais públicos e privados com leitos destinados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), podem realizar aquisição de alimentos com recursos próprios para a produção de 

refeições a partir da compra de alimentos da agricultura familiar, por meio da modalidade 

compra institucional, com dispensa de licitação para valores de até R$ 16 mil.

O Ministério da Saúde (MS), por meio da CGAN, em parceria com o MDS, desenvolveu 

processos de difusão do programa e apoio aos hospitais com leitos SUS, visando promover 

e qualificar a oferta de alimentos por meio do PAA. Para isso, elaborou-se um material 

(folder) para divulgação da Modalidade Compra Institucional, direcionado aos gestores 

da saúde. O material foi distribuído no Congresso Nacional dos Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS) e no Encontro Nacional das Populações do Campo, da Floresta e das 

Águas, ambos realizados em 2013.

No ano de 2012, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do 

Estado do Rio Grande do Sul (RS) articulou com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) 

uma chamada pública para a compra da agricultura familiar, no volume de 21 toneladas 

de arroz. O produto foi adquirido da Cooperativa Mista de Produção e Comercialização 

Camponesa do RS, que representa cinco mil produtores familiares. Uma nova chamada foi 

aberta em 2013, que incluiu derivados de leite, feijão, arroz branco e arroz orgânico.

Ainda neste contexto, em janeiro de 2014, ocorreu, em Brasília, uma oficina do Programa 

de Aquisição de Alimentos com 16 representantes da Confederação das Misericórdias  
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do Brasil (CMB), o Ministério da Saúde, o MDS e a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) com o objetivo de qualificar a oferta de alimentos do PAA, junto à CMB, no 

âmbito do SUS. A intenção do encontro foi promover e qualificar a oferta de alimentos 

da agricultura familiar por meio das modalidades de doação simultânea e da compra 

institucional previstas no PAA, bem como estimular circuitos locais de compra para 

abastecer hospitais que fazem parte das Redes de Atenção do SUS.

Diante do interesse das CMB de participar do programa, foi solicitado pelos representantes 

das CMB e do MS, a revisão dos instrumentos legais do PAA, nas Modalidades PAA Doação 

Simultânea e Compra Institucional. A revisão se faz necessária para que as entidades 

filantrópicas de saúde sem fins lucrativos, com a Certificação de Entidades de Assistência 

Social (CEBAS), possa fazer compras ou receberem doações da agricultura familiar. Dessa 

forma, propôs-se a alteração da resolução nº 64, de 20 de novembro de 2013, que altera 

a resolução CGPAA n°50, de 26 de setembro de 2012, que dispõe sobre a sistemática de 

funcionamento da modalidade de execução Compra Institucional no âmbito do Programa 

de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e da resolução nº 62, de 24 de outubro 

de 2013, que dispõe acerca da destinação dos alimentos adquiridos com recursos do 

Programa de Aquisição dos Alimentos.

Como perspectiva para os próximos anos, espera-se garantir revisão dos documentos 

legais do PAA, visto que a maioria das instituições hospitalares que prestam serviços ao 

SUS são instituições filantrópicas; após revisão das legislações do PAA, realizar oficinas 

com as CMBs, os gestores da saúde e as Companhias Nacionais de Abastecimento Estaduais, 

para divulgar e fomentar a compra por meio da agricultura familiar; e realizar divulgação 

e apoio aos hospitais federais, já que os mesmos podem fazer compra por meio desta 

modalidade (Hospitais Federais do Rio de Janeiro e Grupo Hospitalar Conceição). 

ministério dA educAção
 
 
programa nacional de Alimentação escolar ›

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma política pública que objetiva 

contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e a formação de práticas 

alimentares saudáveis dos educandos por meio da oferta de refeições que contemplem as 

suas necessidades nutricionais durante o período que eles estão na escola, e de ações de 

educação alimentar e nutricional.
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O PSE e PNAE estão voltados para a melhoria da saúde dos escolares e, na intersecção entre 

eles, estão as ações de alimentação e nutrição que podem ser articuladas e mutuamente 

apoiadas. Essa integração, com seus recursos e ferramentas de trabalho, permite uma 

ampliação das capacidades e potencialidades de cada programa. Destaca-se que ambos 

possuem um objetivo comum que é a promoção de hábitos alimentares saudáveis dos 

estudantes, por meio de ações de educação alimentar e nutricional.

A CGAN também realiza articulação com o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), em função da implantação da nova estratégia de prevenção e controle da anemia – 

NutriSUS, que visa potencializar o pleno desenvolvimento infantil e a prevenção e o 

controle das deficiências de vitaminas e minerais na infância. A estratégia foi implantada 

em creches participantes do Programa Saúde na Escola (PSE) e considerou, para isto, o 

tempo em que as crianças permanecem na escola, as refeições realizadas neste ambiente, 

a rotina bem estabelecida e o desenvolvimento de novos hábitos, potencializando, desta 

forma, a capacidade da escola de promover saúde para as crianças matriculadas.

 

ministério do trAbAlHo e emprego
 
 
programa de Alimentação do trabalhador ›

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é um programa governamental de adesão 

voluntária, que busca estimular o empregador a fornecer alimentação nutricionalmente 

adequada aos trabalhadores, por meio da concessão de incentivos fiscais, tendo como 

prioridade o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, correspondente a rendimentos 

de valor equivalente a até cinco salários mínimos, segundo a legislação vigente.

O Programa foi criado pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, regulamentada pelo 

Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991. Na Portaria SIT/DSST nº 3, de 1º de março de 2002, 

encontram-se instruções complementares sobre a execução do PAT.

A CGAN, por sua responsabilidade e compromisso com os objetivos de promoção da saúde 

do programa e representando o Ministério da Saúde, constitui a Comissão Tripartite do 

Programa de Alimentação do Trabalhador (CTPAT), instituída pela Portaria Interministerial 

nº 6, de 13 de maio de 2005. A CTPAT tem por finalidade acompanhar e avaliar a execução 

do PAT; propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao PAT; elaborar estudos 

visando estabelecer regras para a fiscalização; propor diretrizes para o aperfeiçoamento 
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do documento de legitimação por meio eletrônico; avaliar as propostas de medidas 

legislativas encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Emprego atinentes ao PAT; e 

constituir grupo de apoio permanente. A CTPAT também é constituída pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego; Ministério da Fazenda; Ministério da Previdência Social; Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; representantes dos trabalhadores; e representantes dos empregadores.

No exercício de 2008, foi apresentada, pela bancada de Governo da CTPAT, proposta 

de nova regulamentação do Programa, porém, a referida foi rejeitada pelas bancadas 

dos empregadores e dos trabalhadores, sendo retirada de pauta. Em dezembro de 

2011, realizou-se a 44ª Reunião Ordinária da CTPAT que teve como pauta a discussão 

sobre a revisão da regulamentação do PAT, confirmando a realização de um diagnóstico 

preliminar, pelo Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (DIEESE), sobre 

um novo marco regulatório. Posteriormente, o referido departamento foi contratado para 

a realização de estudo sobre o PAT, sendo solicitado pelo MS, na 47ª Reunião Ordinária da 

CTPAT, em abril de 2013, que contemplasse estudos sobre a saúde do trabalhador.

É importante destacar que o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), quando da 

sua criação em 1976, pela Lei nº 6.321, apresentava objetivo de fornecer alimentação 

adequada aos trabalhadores, principalmente àqueles que apresentavam menores rendas 

e consequentemente se encontravam em maior vulnerabilidade alimentar, sujeitos a 

carências alimentares e nutricionais. O aumento crescente do sobrepeso e obesidade 

no país, bem como da prevalência de suas doenças associadas, exige que as políticas e 

ações levem em consideração o atual contexto e colocam um desafio na elaboração de 

estratégias públicas para o seu enfrentamento. 

Na 48ª Reunião Ordinária da CTPAT, em dezembro de 2013, foi apresentado o Relatório 

Final do Estudo sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT –DIEESE, o qual 

trouxe recomendações, quanto aos aspectos nutricionais, no sentido de acompanhar de 

forma contínua as exigências nutricionais do PAT e de realizar campanhas educativas sobre 

a alimentação saudável. Outros temas, relacionados aos aspectos nutricionais referem-se 

à liberdade de escolha, ao papel do nutricionista, à saúde e nutrição dos trabalhadores. 

Com base nesse estudo, a banca de empregados e empregadores apresentou uma proposta 

de reformulação do PAT que suprimia os parâmetros nutricionais e abria a possibilidade 

de outros profissionais, além do nutricionista, serem responsáveis pelo programa. 

Além disso, sugeria que as ações de educação alimentar e nutricional não fossem mais 

responsabilidade das empresas e sim do MTE.
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Em março de 2014, na 49ª Reunião Ordinária da CTPAT o Ministério da Saúde reafirmou 

que o foco do programa não se trata do profissional nutricionista, mas de garantir que o 

PAT continue sendo um programa que promova a saúde do trabalhador, sendo a presença 

do nutricionista inerente a esse objetivo. Cabe destacar que Nota Técnica Conjunta 

nº 01/2014 - CGEAN/DEISP/SESAN/MDS e CGAN/DAB/SAS/MS, em 07 de março de 

2014, considerou imprescindível uma discussão mais aprofundada sobre a revisão dos 

parâmetros nutricionais do programa no contexto de cada modalidade existente a partir 

de uma ampliação da compreensão sobre seus públicos-alvo e operacionalização.

Para que a bancada de Governo pudesse se posicionar em relação às propostas apresen-

tadas, foram constituídos Grupos Técnicos, por área temática, dentre eles, o que se refere 

aos Parâmetros Nutricionais, composto por representantes do Ministério do Trabalho e 

Emprego, Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Esse 

Grupo optou, como metodologia de trabalho, pela realização de Oficina, em 19 e 20 de 

agosto de 2014, por entender que a participação de especialistas e estudiosos no assunto, 

bem como atuantes da área, proporcionaria uma maior legitimidade e embasamento 

para a revisão do(s) normativo(s) que tratam do assunto. A Oficina, realizada em 19 e 

20 de agosto de 2014, consistiu basicamente na discussão dos parâmetros/exigências 

nutricionais e aspectos relacionados, que devem ser observadas pelos executores do 

Programa, hoje estabelecidos pelas Portarias n° 03/2002 e 66/2006.

Na 51ª Reunião Ordinária da CTPAT, em dezembro de 2014, o MTE apresentou 

proposta preliminar de nova portaria a ser analisada pelas bancadas dos trabalhadores, 

empregadores e pelo governo até junho de 2015, tendo em vista que não houve consenso 

prévio dentro da bancada de governo para apresentação da proposta nesta reunião, 

conforme Nota Técnica Conjunta nº 02 CGAN/DAB/SAS/MS e CGEAN/DEISP/SESAN/MDS 

enviada à Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador-COPAT.

Em relação às perspectivas e desafios para a próxima gestão, merecem destaque:

 – aprofundar os estudos acerca das mudanças dos parâmetros nutricionais, desenvol-

vendo estratégias de estímulo e de controle da qualidade das refeições adequadas 

a cada modalidade do Programa, privilegiando a alimentação adequada e saudável 

como forma de melhoria das condições de saúde do trabalhador; e

 – realizar outra oficina com especialistas e estudiosos da área, bem como sequência 

de reuniões com o Gt, para discussão aprofundada sobre os parâmetros nutricionais.
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 – Contribuir no aperfeiçoar os instrumentos de controle do programa junto ao Mte de 

forma a assegurar que os valores dos benefícios sejam efetivamente utilizados na 

aquisição de refeição ou alimentação nos locais de atendimento aos trabalhadores, 

na perspectiva da promoção da alimentação adequada e saudável.

ministério dA AgriculturA, pecuáriA e AbAstecimento
 
 
semana dos Alimentos orgânicos ›

Por entender a importância de incentivar a produção orgânica no Brasil e ter a definição 

de que essa produção deveria ser prioritariamente para a alimentação dos brasileiros, o 

governo federal deu início, em 2005, à realização de campanha anual, voltada ao público 

consumidor, denominada “Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos”.

A campanha tem como principal objetivo reforçar para a população, principalmente a 

urbana, que os sistemas de produção orgânica baseiam-se em princípios da agroecologia 

e, portanto, buscam viabilizar a produção de alimentos e outros produtos necessários 

ao homem, de forma mais harmônica com a natureza, que contribuam para a saúde de 

todos e para que haja justiça social em todos os segmentos de sua rede de produção. 

Nacionalmente, é coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

em parceria com outros Ministérios como os: 

do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; 

da Educação; da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

do Desenvolvimento Agrário; da Saúde; e do 

Meio Ambiente, além de outras organizações 

governamentais e não governamentais.

Com o objetivo de fomentar a discussão e 

estimular a participação no evento em todo o 

país, em 2014, o Mapa fortaleceu as parcerias 

nacionais, com outros Ministérios, incluindo o 

Ministério da Saúde. Foram desenvolvidas ações 

de divulgação digital nas mídias sociais, em 

pontos de comercialização e instituições de 

ensino, além de promoção via imprensa e ações 

junto ao público de cada parceiro envolvido  

na campanha.
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A campanha de 2014 aconteceu no período de 25 de maio a 07 de junho, em todas as 

unidades da federação. Durante esses dias foram realizadas atividades como seminários, 

oficinas, cursos, feiras, estandes de degustação de produtos orgânicos, além de 

programação cultural voltadas para o esclarecimento sobre consumo e produção orgânica.

Destaca-se que o Ministério da Saúde realizou em maio de 2014 um dia de atividades de 

incentivo ao consumo de alimentos orgânicos aos seus trabalhadores em Brasília, com a 

realização de feira de orgânicos e de palestra proferida pelo coordenador da Agroecologia 

do MAPA sobre a temática. O evento repercutiu efeito positivo entre os trabalhadores, que 

solicitaram a realização da feira de alimentos orgânicos semanalmente, a qual atualmente 

acontece todas as terças-feiras.

  

 
ministério dA pescA e AquiculturA

 
campanha nacional de incentivo ao consumo de pescado › 

A semana do peixe é parte da Campanha Nacional de Incentivo ao Consumo de 

Pescado, promovida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), com o objetivo de 

incentivar o consumo de pescado junto aos consumidores brasileiros. De abrangência 

nacional, a Semana do Peixe desenvolve 

atividades de promoção do pescado e seus 

derivados a todas as faixas etárias, com o 

intuito de fomentar a formação de novos 

consumidores e oferecer-lhes produtos de 

alto valor nutricional, a preços acessíveis. 

Durante a campanha, as redes de super-

mercado costumam fazer promoções e a 

compra de pescado cresce aproximadamente 

30%. Além disso, são realizados festivais 

gastronômicos, distribuição de material 

informativo, veiculação de propagandas, 

anúncios, matérias em meios de comunicação 

parceiros e visitas institucionais.

A 8ª edição, realizada entre os dias 11 e 24 de setembro de 2011, contou com o apoio 

do Ministério da Saúde e obteve o foco na promoção da qualidade de vida e alimentação 

saudável da população. Foram realizadas ações de divulgação de informações que 
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facilitassem o processo de compra e de elaboração de pratos à base de pescado, bem 

como informações sobre os benefícios do consumo regular de pescado à saúde das 

pessoas. Além disso, foi elaborado um material educativo, com dicas de consumo de 

pescado, cuidados na hora da compra e armazenamento, os benefícios do seu consumo e 

algumas receitas, como moqueca capixaba, salada de atum e bobó maranhense. 

A campanha de incentivo ao consumo de pescados faz parte do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável, que contempla ações como a inclusão do pescado na alimentação escolar,  

os módulos de feira do peixe, os centros integrados de pesca artesanal, os parques 

aquícolas, entre outras.

 

 

secretAriA gerAl dA presidênciA dA repúblicA

plano nacional de Agroecologia e produção orgânica ›

Em agosto de 2012, foi instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PNAPO), por meio do Decreto no 7.794, de 20 de agosto de 2012, firmando o compro-

misso 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 sus- 

tentável e a qualidade de 

vida da população, por 

meio do uso sustentável 

dos recursos naturais e 

da oferta e consumo de 

alimentos saudáveis.”

O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) 2013-2015, elaborado 

pela Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO) (conforme o 

inciso I do art. 9o da PNAPO), com ampla participação da sociedade representada na Comissão 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO), busca implementar programas e 

ações indutoras da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, 

possibilitando à população a melhoria de qualidade de vida por meio da oferta e consumo 

de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais, constituindo-se em 

instrumento de operacionalização da PNAPO e de monitoramento, avaliação e controle 

social das ações ali organizadas.
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A CNAPO, composta por quatorze representantes da sociedade civil e quatorze 

representantes de órgãos do Governo Federal, com seus respectivos suplentes, incluindo o 

Ministério da Saúde, teve a missão de promover a elaboração do PLANAPO e a participação 

da sociedade, propondo as diretrizes, objetivos e as ações prioritárias a ser desenvolvidas. 

O Ministério da Saúde é responsável por algumas iniciativas do PLANAPO, dentre elas está 

a iniciativa 03 do objetivo 12 referente a estratégias de comunicação para a produção e 

disponibilização de conhecimentos sobre agroecologia, sociobiodiversidade e produção 

orgânica em diversas formas de mídia. 

Nesse sentido, a CGAN desenvolveu, no ano de 2014, publicações, de cunho educativo, que 

contemplam a temática, como o Guia Alimentar para a População Brasileira e os Alimentos 

Regionais Brasileiros. O Guia Alimentar traz as orientações de alimentação saudável para 

a população brasileira, incentivando o consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados, preferencialmente orgânicos e de base agroecológica. O Guia de Alimentos 

Regionais Brasileiros apresenta alimentos por região, ressaltando nossa diversidade 

cultural, o uso e a importância da biodiversidade na alimentação e na nutrição. Além disso, 

a CGAN organiza semanalmente uma feira de alimentos orgânicos para os trabalhadores 

do MS, com o intuito de incentivar e facilitar o consumo de alimentos livres de agrotóxicos, 

favorecendo o circuito curto de comercialização desses alimentos. 

Nesse sentido, os desafios para a próxima gestão compreendem:

 – Fomentar discussões sobre sistema alimentar sustentável;

 – desenvolver ações e campanhas sobre alimentação saudável e produção orgânica;

 – incentivar, por meio dos materiais educativos, o consumo de alimentos orgânicos e 

de base agroecológica. 

secretAriA de direitos HumAnos dA presidênciA dA repúblicA
 

comissão especial de direito Humano à Alimentação Adequada ›

Desde 2012, a CGAN representa oficialmente o Ministério da Saúde na Comissão Especial 

de Direito Humano à Alimentação Adequada, da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, que tem como objetivo investigar e intervir sobre violações ao 

direito humano à alimentação adequada de populações vulneráveis em todo o país, tais 

como indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos e outros grupos. 
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A comissão é composta por representantes do Executivo (ministérios), Legislativo 

(Defensoria Pública, Ministério Público) e de especialistas e atua sobre denúncias de 

violações do DHAA e convoca as áreas de governo que são responsáveis pelas questões 

atinentes, como acesso à terra, serviços de educação, saneamento e saúde, cestas básicas, 

transporte, benefícios sociais etc. Para tanto, são conduzidas reuniões ordinárias a cada 

semestre, além de serem realizadas convocações de caráter extraordinário e missões aos 

locais em que as violações foram reportadas.

instituto brAsileiro de geogrAFiA e estAtÍsticA

A CGAN participa, em parceria com o IBGE, do planejamento das Pesquisas de Orçamentos 

Familiares, a qual disponibilizar informações e base de dados sobre os orçamentos 

domésticos e das condições de vida da população, incluindo a autopercepção da qualidade 

de vida e características do perfil nutricional, conforme descrito no Item 6.3 – Vigilância 

Alimentar e Nutricional.

Desde o planejamento até a fase de análises dos dados, é necessário amplo envolvimento 

de técnicos da coordenação, especialmente nos aspectos metodológicos da pesquisa de 

campo, no treinamento das equipes e na definição da estrutura de análise, com destaque 

para estudo de aspectos nutricionais. Salienta-se ainda o apoio prestado na garantia dos 

equipamentos antropométricos a serem utilizados na coleta de dados.

 
 
 
conFederAção nAcionAl dos trAbAlHAdores nA AgriculturA

Acordo de cooperação entre ministério da saúde e contag ›

O Ministério da Saúde e a Contag assinaram o Acordo de Cooperação n° 07 em 31 de maio 

de 2011, com o objetivo de estabelecer articulação das ações intersetoriais, incluindo um 

sistema de consulta e troca de informações, comuns ou não, entre as duas instituições, 

observadas suas competências e atribuições institucionais.

Os objetos desse acordo são: Atenção integral à saúde do trabalhador e trabalhadoras 

da agricultura e pecuária; pesquisa e análise das circunstâncias organizacionais, técnicas 

e ambientais, que envolvem a ocorrência, a prevenção e a vigilância dos acidentes, da 

violência, do abuso de drogas e das doenças relacionadas ao trabalho; estruturação e 
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consolidação de uma base de dados interativa, contendo informações relativas aos 

agravos à saúde da população trabalhadora dos setores agrícolas e pecuário; produção 

de subsídios capazes de contribuir na concepção e definição de políticas de prevenção 

dos agravos à saúde nos setores agrícola e pecuário; desenvolvimento de programas 

e protocolos de vigilância em saúde; implementação de metodologias de troca de 

informações; estímulo ao desenvolvimento de ações locais de análise e intervenção 

sobre os determinantes e condicionantes da ocorrência de acidentes e adoecimentos  

nos setores agrícola e pecuário; desenho de metodologias participativas para o enfrenta-

mento dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho de maior incidência nos 

setores agrícola e pecuário; implementação de ações de vigilância em saúde a partir da 

análise dos problemas de saúde do trabalhador e saúde ambiental em cada território; 

efetivação das propostas relacionadas aos setores agrícola e pecuário na 3° Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalhador e na 1° Conferência Nacional de Saúde Ambiental; 

participação efetiva do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) na construção e no desenvolvimento das atividades das Comissões Intersetoriais 

de Saúde do Trabalhador e nos Conselhos de Saúde; e realização de projetos de formação 

em saúde do trabalhador, saúde ambiental e controle social, como estratégia para o 

enfrentamento dos determinantes sociais da saúde da população do campo.

Por meio da Portaria n° 1.614, de 26 de julho de 2012, foi instituído o Comitê Gestor para 

execução do Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação n° 07, o qual é composto por 

dois representantes do MS (Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental - DSAST/

SVS - e Saúde do Trabalhador e Departamento de Apoio à Gestão Participativa - DAGEP/

SGEP); dois representantes da CONTAG; cinco representantes do âmbito estadual da 

RENAST; cinco representantes das Federações dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG). A 

Secretaria de Atenção à Saúde do MS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) têm assento no Comitê Gestor como convidados 

permanentes. A coordenação é exercida pela CGSAT/DSAST/SVS/MS com a participação 

do DAGEP/SGEP/MS e da SAS/MS.

Este Comitê estabeleceu um Plano de Trabalho com definição clara de ações, metas, 

prazos, recursos e responsáveis pelas propostas, discutido a cada dois meses em reuniões 

ordinárias.

A CGAN integra o Comitê, participando das reuniões e dos eventos paralelos relacionados 

às ações contidas no Plano de Trabalho. Neste sentido, a PAAS é uma das temáticas 

importantes, que devem ser consideradas pelos serviços de saúde para promover a 

saúde dessa população. Nesse sentido, o “Guia Alimentar para a População Brasileira”, 
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“Alimentos Regionais Brasileiros” e a “Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil” são ações 

pautadas pela CGAN no grupo gestor. 

Assim, para o ano de 2015, a CGAN tem como propostas a divulgação do Guia Alimentar 

para a População Brasileira, a divulgação da publicação Alimentos Regionais Brasileiros 

e a implementação da EAAB junto as Equipes de Atenção Básica que trabalham nesses 

territórios, visando a melhoria das condições de saúde dessa população.

 
conselho Federal de nutricionistas ›

Junto ao Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), destaca-se a articulação para mobilizar 

os Conselhos Regionais de Nutricionistas e as instituições formadoras de nutricionistas 

para o processo de consulta pública da nova versão do Guia Alimentar para a População 

Brasileira, conforme descrito no item 6.2.2

A CGAN também contribuiu para o processo de revisão da Resolução CFN nº 380, de 28 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e 

suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de atuação, e 

dá outras providências, por meio da análise de documento enviado pela diretoria do CFN 

e produção de um parecer sobre o mesmo (Anexo A ) e realização de reunião com o CFN.

Também foram enviadas ao CFN sugestões ao questionário da nova edição da pesquisa 

Inserção Profissional dos Nutricionistas no Brasil, que entrevistará 10 mil profissionais do 

total de 100 mil em atuação no país para conhecer, entre outros aspectos, onde e como 

atuam os nutricionistas no Brasil. 

Além disso, a CGAN participou de importantes eventos promovidos pelo Sistema CFN/

CRN com vistas a contribuir com o debate sobre a atuação do nutricionista no SUS e sobre 

a PNAN, como:

 ›  Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Nutricionistas; 

 ›  II Jornada de atualização técnica de fiscais - Sistema CFN/CRN; 

 ›  Encontro Nacional de Formação Profissional.
 

Ao longo da gestão também foram disponibilizadas ao CFN e a diversos CRN informações 

sobre a implementação da PNAN e inserção do nutricionista no SUS, em especial sua 

participação na composição dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que 
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subsidiaram tanto a produção de reportagens e notícias nas diferentes mídias utilizadas 

pelo Sistema CFN/CRN, quanto as discussões nas instâncias deliberativas do Sistema.

 
Força tarefa sobre regulação da publicidade de Alimentos, rotulagem e Ambientes ›

Com vistas a discutir estratégias para fomentar a regulação da publicidade de alimentos  

no Brasil, em 2014, foi formado um Grupo de Trabalho intitulado Força Tarefa para Avançar 

os Projetos de Lei na Área da Regulação da Publicidade de Alimentos, Rotulagem e 

Ambientes. O grupo conta com participação do Governo Federal, da OPAS, de pesquisadores, 

de organizações de defesa do consumidor e tem como principais perspectivas alcançar a 

definição de normas para a rotulagem voluntária, o financiamento de pesquisas na área 

de comunicação e promoção da alimentação adequada saudável, a ampliação dos espaços 

de discussão da regulamentação com a sociedade civil e, possivelmente, mecanismos de 

taxação de alimentos não-saudáveis.

 

participação da cgAn na elaboração de materiais junto a outras instituições e órgãos gover-

namentais › 

No período de 2010 a 2014, destaca-se a elaboração e colaboração técnica na publicação 

de uma série de materiais técnicos junto a outras instituições e órgãos governamentais, 

entre eles:

A. Parceria com a CAISAN na elaboração do Balanço das Ações do Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN 2012-2015, publicado em 2013. A 

CGAN participou da elaboração das diretrizes 3 e 5.

B. Parceria com a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica 

(CIAPO) para elaboração do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PLANAPO) – 2013. A CGAN participou da elaboração da iniciativa 03, referente a 

meta 12 do eixo 3 do PLANAPO.

C. Parceria com CONSEA na elaboração do documento intitulado Análise dos 

Indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional, publicado em 2014. A CGAN 

participou especialmente da elaboração do livreto 5 sobre acesso à saúde.

D. Parceria com a CAISAN na elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional Revisado 2012-2015, publicado em 2014. A CGAN participou da 

elaboração da introdução e desafios, além das metas relacionadas ao setor saúde.
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E. Parceria com a ASBRAN na elaboração do Manual Orientativo: sistematização do 

cuidado de nutrição, publicado em 2014. A CGAN participou da elaboração do 

capítulo “Sistematização do cuidado em Nutrição”.

F. Parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na elaboração de três artigos 

intitulados “O Sistema Único de Saúde e o Programa Bolsa Família: compromissos 

e desafios”, “O desempenho do setor saúde no acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família” e “Desnutrição em crianças de até 

cinco anos beneficiárias do Programa Bolsa Família: análise transversal e painel 

longitudinal de 2008 a 2012”, que compõem o número 17 do Caderno de Estudos 

– Desenvolvimento Social em Debate.

G. Participação na elaboração do capítulo “O papel do setor saúde no Programa 

Bolsa Família: histórico, resultados e desafios para o Sistema Único de Saúde” 

no livro Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania, organizado 

pelo MDS.

H. Participação na elaboração do capítulo “Ações da saúde no Plano Brasil sem 

Miséria: o acesso à saúde orientado pela superação de iniquidades” no livro O 

Brasil sem miséria, organizado com o MDS. 

I. Parceria com Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, na elaboração 

dos Guias de Boas Práticas Nutricionais, com o objetivo de orientar o setor 

produtivo a melhorar o perfil nutricional dos alimentos. Foram publicados 3 

guias ao longo desses anos: “Guia de Boas Práticas Nutricionais - Documento de 

Referência”, “Guia de Boas Práticas Nutricionais - Pão Francês” e “Guia de Boas 

Práticas Nutricionais - Refeições Coletivas”.

J. Participação na elaboração do folder da campanha de incentivo ao consumo de 

frutas, verduras e legumes, junto com Grupo de Trabalho (GT) intersetorial;

K. Participação na elaboração do folder da campanha de incentivo ao consumo de 

pescados junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA);

L. Participação na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN) para apoio técnico na elaboração dos documentos “Estratégia 
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Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: promovendo modos de vida 

e alimentação adequada e saudável para a população brasileira” e “Estratégia 

Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para estados 

e municípios”;

M. Parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Brasil (OPAS) para o 

desenvolvimento da publicação “Perspectivas e desafios no cuidado às pessoas 

com obesidade no SUS: resultados do Laboratório de Inovação no manejo da 

obesidade nas Redes de Atenção à Saúde”;

N. Participação no grupo de trabalho para apoio técnico na elaboração do  

documento “Marco de Referência para Educação Alimentar e Nutricional para as 

Políticas Públicas”.

 
 
 
6.4.6 Relação e Cooperação Internacional

 

A CGAN tem acompanhado uma série de agendas internacionais, tanto no campo da 

saúde e nutrição quanto da segurança alimentar e nutricional, incluindo o atendimento 

de demandas pontuais de países e instituições e a participação em fóruns e grupos de 

trabalho de caráter formal.
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mercosul – mercAdo comum do sul

No âmbito do MERCOSUL, a CGAN é representante do MS no Grupo de Trabalho de 

Segurança Alimentar e Nutricional (GTSAN), que teve, no período de 2011 a 2014, como 

pauta a revisão e atualização do plano de ação do grupo, incluindo questões correntes 

na implementação das políticas de alimentação e nutrição dos países, e da discussão dos 

Termos de Cooperação entre Países, com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, 

para temas como elaboração de curvas de ganho de peso gestacional (com destaque para 

adolescentes) e a relação da obesidade com a publicidade de alimentos na região.

A Presidência Pro Tempore do bloco é rotativa, tendo duração de seis meses, e, no caso da 

gestão do GTSAN, alternam-se reuniões presenciais no primeiro semestre com reuniões 

virtuais, no segundo. A última presidência do Brasil foi durante o segundo semestre de 

2012, em que foi realizada uma série de videoconferências para condução das agendas 

do grupo, e retornará ao país no primeiro semestre de 2015, na qual está planejada uma 

reunião presencial dos países do bloco, antecedida por um seminário para discussão dos 

desafios do bloco na relação da alimentação e nutrição e as doenças crônicas.

Dentre as principais alterações desenvolvidas no Plano de Ação destacam-se as diretrizes 

de estímulo às ações intersetoriais, com vista ao acesso universal a alimentos, à garantia 

da inocuidade e qualidade dos alimentos e serviços de alimentação, ao diagnóstico e 

vigilância alimentar e nutricional, à promoção da alimentação saudável e estilos de vida 

saudáveis, à prevenção e controle das carências de micronutrientes e a prevenção e controle 

da má nutrição (por déficit ou por excesso) e às doenças crônicas associadas à alimentação 

e nutrição. Foram incorporadas, nesse sentido, prioridades epidemiológicas e políticas 

como o fortalecimento da vigilância alimentar e nutricional da região, à prioridade para 

a prevenção e controle da anemia, às políticas de monitoramento conjunto da ingestão 

de sódio e iodo e às políticas nacionais e regionais para a redução do consumo de sódio, 

açúcar e gorduras.

 
 
redução do consumo de sódio 
 

A CGAN também tem demonstrado êxito nas políticas nacionais e liderança do país em 

âmbito internacional, mediante a atuação intensa na agenda de redução do consumo de 

sódio nas Américas, na qual participou como membro efetivo na Força Tarefa (2009-2011) 

e, posteriormente, no Grupo Técnico Assessor da OPAS para o tema. Nesse contexto, a 

atuação brasileira se deu em reuniões internacionais anuais na sede da OPAS (Washington/

EUA), bem como em outros países como México e Chile, além de reuniões técnicas 

regionais também realizadas no Brasil.
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Um dos pontos altos desse trabalho foi a participação da CGAN como representante do 

Governo Brasileiro na Reunião de Alto Nível das Nações Unidas para as Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis, em 2014, na qual o Brasil também foi um dos países-modelo para 

a redução do sódio nas Américas em evento paralelo organizado pela OPAS e com 

participação das diretoras da OPAS e OMS.

Outro fórum importante da agenda de redução do sódio, também conduzido pela OPAS, 

é o Consórcio Regional para Redução do Sódio, que reúne membros do Grupo Técnico 

Assessor e representantes do setor privado, para promover a implementação da agenda 

na região. O referido consórcio foi criado em reunião do Fórum Pan-Americano de Doenças 

Crônicas Não-Transmissíveis, realizado no Brasil, em 2012, e seguiu seus trabalhos com 

reuniões na sede da OPAS em 2012 e 2013, assim como reunião recente novamente no 

Brasil. Nesta agenda foram firmados compromissos de agências internacionais, governos 

nacionais, ONGs e empresas em relação à redução do sódio nas Américas, discutidas 

agendas de comunicação e, no momento, estão sendo definidas metas regionais de 

redução do sódio em alimentos processados a partir das experiências de países como 

Argentina, Brasil e Canadá.

Essa liderança do Brasil também se manifesta por meio do apoio técnico às discussões 

sobre a pactuação de metas para a redução do sódio em outros países, como a Costa Rica, 

bem assim na perspectiva de inserção dessa temática nas discussões no âmbito do GTSAN 

MERCOSUL e no apoio a outros países da região.
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conFerênciA internAcionAl de nutrição (icn) 

Um ponto relevante da agenda global de alimentação e nutrição foi a participação no 

processo preparatório para a 2ª Conferência Internacional de Nutrição, realizada em 

novembro de 2014, com organização conjunta da FAO e da OMS. A 2ª Conferência 

aconteceu 22 anos após a primeira, realizada em 1992.

A CGAN teve participação direta como representante da OMS nas Américas no grupo que 

elaborou a Declaração Política e o Marco de Ação da Conferência. Além disso, coordenou, 

em parceria com a Assessoria de Assuntos Internacionais da Saúde (AISA) do MS, a 

discussão interministerial no Brasil e a formulação de propostas regionais no âmbito da 

América Latina e Caribe. Esse movimento culminou na participação na delegação do Brasil, 

que reuniu 40 pessoas, entre representantes do governo, parlamentares e da sociedade 

civil, e teve o Ministro da Saúde como chefe.

Durante o debate pós-abertura do ICN, o ministro da saúde destacou que os resultados 

positivos conquistados pelo Brasil nas últimas décadas são fruto do alinhamento de 

políticas sociais, de saúde e educação, combinadas com a política econômica e de proteção 

social, ressaltando ainda que, para enfrentar a má-nutrição, os países precisam adotar 

políticas complementares e intersetoriais. A fala do ministro e o vídeo encontram-se 

disponíveis em: <http://www.fao.org/about/meetings/icn2/wednesday-19-november/en/>.

No segundo dia da conferência, o ministro da saúde participou no Painel 1 – Coherence 

Between Economic Policies and Healthy Changes in Diets, que integrava a Mesa Redonda 2 –  

Improving Policy Coherence for Nutrition. Em sua fala, o ministro abordou a importância 

das políticas econômicas para a segurança alimentar e nutricional, ressaltando que a 

agenda da SAN tem grande importância na agenda pública e que a garantia da saúde é 

fundamental para o alcance da boa nutrição, assim como a garantia da saúde depende de 

ações realizadas por diversas 

áreas. Assim, no Brasil, tem-se 

buscado o desenvolvimento de 

políticas públicas integradas 

que repercutam positivamente 

sobre os determinantes da 

saúde e da nutrição, reduzindo 

a insegurança alimentar no 

país e retirando o país do mapa 

da fome. A Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição e o 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/wednesday-19-november/en/
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Guia Alimentar para a População Brasileira foram destacados pelo ministro. O vídeo deste 

painel pode ser acessado em: <http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3123/icode/>.

Além disso, a coordenadora-geral de alimentação e nutrição da CGAN participou do evento 

paralelo Targets and Accountability for Nutrition and the Post-2015 Development Agenda, 

em que apresentou a experiência brasileira de construção de políticas e ações integradas 

para a redução da desnutrição, sua relação e impacto no alcance das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio relacionados à redução da fome e da mortalidade na infância, 

além de abordar os novos desafios da nutrição na Agenda Pós-2015. O vídeo deste evento 

está disponível em: <http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3126/icode/>.

 

Na conferência, foi aprovada a Declaração de Roma, que reconhece que a desnutrição, as 

carências de vitaminas e minerais, a obesidade e doenças crônicas relacionadas à dieta 

são desafios globais e coexistem na maioria dos países. A declaração também reconhece 

a responsabilidade dos sistemas alimentares em prover alimentação adequada, segura, 

diversificada e rica em nutrientes para todos, reforçando o vínculo entre sistemas 

alimentares, SAN e saúde e nutrição. 

Além disso, a Conferência também aprovou um Marco de Ação, que traz algumas das 

prioridades para os governos nacionais e para as agências internacionais nas questões de 

nutrição, com destaque para a desnutrição, a anemia, a obesidade e as doenças crônicas, 

bem como reforçam questões gerais como o compromisso com sistemas alimentares 

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3123/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/3126/icode/
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sustentáveis para a promoção de dietas saudáveis, o papel do comércio internacional na 

SAN e nutrição e a importância dos sistemas de saúde nas intervenções nutricionais.

Ambos os documentos podem ser acessados por meio do link: <http://www.fao.org/

about/meetings/icn2/en/>.

 
 

AgendA internAcionAl de prevenção e controle dos distúrbios por deFiciênciA de iodo 

Devido à relação entre a redução do sódio e a manutenção da proteção contra Distúrbios 

por Deficiências de Iodo – DDI, visto que o sal é veículo para o nutriente na política 

nacional de fortificação, a CGAN tem representado o Brasil em reuniões e discussões 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), tal como a do Conselho Internacional para o 

Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo (ICCIDD), realizada na Austrália em 2013. 

Um dos pontos centrais nesta agenda é o monitoramento conjunto dos nutrientes (sódio 

e iodo). Nesse sentido, o Brasil terá importantes dados para aportar a essa discussão a 

partir da finalização da Pesquisa Nacional de Impacto da Iodação e Sal (PNAISAL) e da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS²), cujos resultados finais estarão disponíveis em 2015.

Além disso, em articulação com o escritório do International Council for Control of Iodine 

Deficiency Disorders (ICCIDD), o Brasil vem debatendo as estratégias e políticas nacionais 

e regionais de DDI, que incluiu reuniões nacionais com especialistas e indústria em 2013 e 

2014, reunião regional com países da América do Sul em dezembro de 2013 e, em agosto 

de 2014, uma matéria especial sobre os avanços da política brasileira no Newsletter do 

ICCIDD (<http://www.iccidd.org/cm_data/idd_aug14.pdf>).

 
Fóruns junto Ao ministério dAs relAções eXteriores 

No campo da saúde e nutrição, houve participação formal da Coordenação em fóruns do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) na representação do Ministério da Saúde (MS) 

na discussão da Assistência Humanitária Internacional e de estratégias globais como 

o Scaling Up Nutrition (SUN), iniciativa que envolve parceria de agências, organizações 

internacionais, governos e setor privado e que, pelo potencial conflito de interesses 

com este último ator, não foi apoiada pelo MS, e do Nutrition for Growth, que envolve a 

discussão de ações globais para impulsionar a agenda de nutrição a partir da mobilização 

nos Jogos Olímpicos e que, portanto, já inicia a preparação brasileira, tendo em vista os 

Jogos no Rio de Janeiro em 2016.

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/
http://www.iccidd.org/cm_data/idd_aug14.pdf
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uniceF – united nAtions cHildren’s Fund/ Fundo dAs nAções unidAs pArA A inFânciA 

Ainda na relação com organismos internacionais, também houve trabalhos conjuntos com 

o UNICEF entre 2011 e 2014, a partir da articulação de ações da PNAN como a vigilância 

alimentar e nutricional com a iniciativa “Selo UNICEF” para municípios e da discussão 

da estratégia de múltiplos micronutrientes para a prevenção e controle de carências de 

micronutrientes (particularmente ferro), que trouxe subsídios para o planejamento do 

Estudo Nacional de Fortificação da Alimentação Complementar - ENFAC (descrito no item 

Vigilância Alimentar e Nutricional deste relatório). 

As perspectivas para a continuidade de ações conjuntas com o UNICEF a partir de 2015 

também envolvem o Selo, reforçando a VAN e incorporando novas agendas como a 

implementação do novo Guia Alimentar para a População Brasileira junto à população dos 

municípios apoiados e, paralelamente, na avaliação da aplicação da fortificação caseira 

de micronutrientes em grupos indígenas.

 
progrAmA mundiAl de Alimentos 
 

Em 2014, a CGAN também representou o Ministério da Saúde na discussão promovida pelo 

escritório nacional do Programa Mundial de Alimentos (PMA) em relação às estratégias e 

políticas para fortificação de alimentos no Brasil, que reuniu especialistas e representantes 

do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e dos Ministérios 

da Saúde, do Desenvolvimento Social e da Educação, assim como da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). As perspectivas dessa agenda estão principalmente 

no campo da relação da alimentação escolar e também do acompanhamento e discussão 

sobre as experiências com biofortificação de alimentos no país.

 

 
AgendA regulAtóriA internAcionAl 

Em âmbito internacional, em reforço e continuidade às discussões nacionais, a CGAN 

vem acompanhando a ANVISA nas discussões técnicas do Codex Alimentarius (FAO/OMS) 

desde a contribuição aos grupos eletrônicos de trabalho até a eventual participação nas 

Conferências Internacionais das Comissões de Rotulagem Nutricional e de Nutrição e 

Alimentos para Fins Especiais (CCFL e CCNFSDU, respectivamente). No momento atual vem 

se ampliando a preocupação do Codex Alimentarius com as doenças e agravos associados 

à alimentação (principalmente as doenças crônicas não-transmissíveis) e, tendo em vista 

que suas resoluções orientam as regulações nacionais e regionais, é importante aumentar 
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a representação do MS nessas agendas e em seus fóruns para reforçar esse olhar sobre o 

impacto e importância da regulação dentro das políticas.

 
 
 
termos de cooperAção – orgAnizAção pAn-AmericAnA dA sAúde/oms 

A cooperação técnica internacional constitui importante instrumento de desenvolvimento, 

auxiliando um país a promover mudanças estruturais nos seus sistemas produtivos, 

como forma de superar restrições que dificultam seu natural crescimento. A construção 

do SUS no Brasil tem contado com a parceria da Organização Pan-Americana da Saúde/

Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), por meio de Termos de Cooperação (TC) 

estabelecidos com diversas áreas do Ministério da Saúde (MS).

A CGAN mantém cooperação técnica com a OPAS∕MS por meio de dois TC descritos a seguir.

 › tC Nº 49 – saúde da Família, alimentação e Nutrição: 

Tem o propósito de aprimorar e integrar as ações de alimentação e nutrição às 

ações de diagnóstico, promoção, prevenção e assistência à saúde nas redes de 

saúde com o fortalecimento das esferas do SUS. Sua vigência é de dezembro de 

2006 a dezembro de 2016. Os resultados esperados no âmbito desta cooperação 

técnica são:

1. Processo de planejamento e implementação das ações de alimentação e  

nutrição fortalecido nas três esferas de gestão do SUS;

2. Promover e ampliar a divulgação das ações de alimentação e nutrição na  

atenção primária à saúde e consolidar a importância dessas ações na APS junto 

a instituições formadoras, gestores, trabalhadores e sociedade em geral;

3. Profissionais qualificados tecnicamente para atuarem na área de alimentação 

e nutrição;

4. Atividades da política nacional de alimentação e nutrição monitoradas 

e avaliadas. 

 › tC 43 7º ta: desenvolvimento e organização de sistemas e serviços de saúde:

Tem como propósito o desenvolvimento e organização de sistemas e serviços de 

saúde, nos seus três níveis de atenção e fortalecimento da capacidade de gestão 
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das três esferas de governo com ênfase nas práticas de regulação, avaliação, 

controle e humanização. Sua vigência é de dezembro de 2005 a agosto de 2015. 

Possui como resultados esperados:

1. Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde fortalecidos 

em sua capacidade e competência para exercer as funções gestoras do  

sistema e dos serviços de saúde;

2. Sistema e serviços de saúde avaliados e monitorados em suas diversas 

perspectivas (ciclos de vida; gênero; raça e etnias; humanização do SUS; de 

agravos predominantes como tabagismo, doenças crônicas, mentais e causas 

externas);

3. Modelos de gestão implantados/implementados na rede, nos diferentes  

níveis de complexidade do SUS, sendo a rede hospitalar qualificada e 

acreditada;

4. Sistemas e serviços de saúde do MERCOSUL e das linhas de fronteira, 

preferencialmente, desenvolvidos e organizados, com a participação da 

cooperação técnica internacional;

5. Complexos reguladores implantados em todas as Unidades Federadas;

6. Sistemas de informação em saúde integrados e implantados em todos os 

municípios e Unidades Federadas;

7. Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde adotado como instru-

mento de gestão em todas as Unidades Federadas;

8. Organização da participação complementar dos serviços privados de assis-

tência à saúde no SUS;

9. Estratégias e dispositivos da Humanização discutidos e implementados nos 

serviços de saúde nas Redes de Atenção e Gestão do SUS;

10. Divulgação nacional e internacional das ações desenvolvidas para o fortale-

cimento da capacidade de gestão das três esferas de governo com ênfase nas 

práticas de Regulação, Avaliação, Controle e Humanização.

 

 

Por meio dos Termos de Cooperação, foi possível promover espaços de planejamento 

e monitoramento, qualificação de trabalhadores, construção e avaliação de materiais 

técnicos; realizar articulação e apoio interfederativos, além de processos de produção e 
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divulgação de conhecimentos relativos à agenda de alimentação e nutrição no SUS junto 

a gestores, profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes de diferentes estados 

do país. No entanto, devido ao contingenciamento orçamentário e a não realização de 

novos repasses financeiros à OPAS para operacionalização do TC 49, diversas atividades 

planejadas, em especial no ano de 2014, não foram realizadas, como:

 › xiii encontro Nacional da Rede de alimentação e Nutrição do sus, que reúne 

referências técnicas/coordenadores de alimentação e nutrição de todas as 

Secretarias Estaduais de Saúde e de 178 Secretarias Municipais (municípios com 

população a partir de 150 mil habitantes), com o intuito de promover troca de 

experiências, discussões sobre prioridades e enfrentamento dos desafios para 

organização e oferta da atenção nutricional no SUS;

 › seminário Nacional do Programa Bolsa Família na saúde, que reúne gestores 

estaduais e dos municípios com maior número de famílias beneficiárias do 

programa, para tratar sobre os desafios do acompanhamento das condicionalidades 

de saúde no âmbito da Atenção Básica;

 › seminário Nacional sobre Redução do açúcar nos alimentos Processados e 

ultraprocessados, cujo objetivo é debater e definir a metodologia da pactuação 

entre o Ministério da Saúde e o setor produtivo de alimentos para redução do 

conteúdo de açúcar nas categorias de alimentos prioritárias, meta do Plano 

Plurianual, Plano Nacional de Saúde e Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional;

 › Reunião anual da Comissão interinstitucional para Prevenção e Controle 

dos distúrbios por deficiência e iodo e da comissão interinstitucional para 

implementação, acompanhamento e monitoramento das ações de fortificação 

das farinhas de trigo, de milho e de seus subprodutos.
 

 

O cancelamento de todas essas atividades planejadas ocasionou prejuízos para a 

articulação interfederativa para implementação da PNAN, desenvolvimento de estratégias 

de apoio e qualificação à organização e oferta da atenção nutricional no SUS. Assim, 

faz-se necessário discutir e pactuar junto ao Núcleo de Cooperação Técnica da SAS a 

manutenção e qualificação da Cooperação Técnica da CGAN com a OPAS, para a qual se 

sugere a priorização do TC 49 até 2016, quando será finalizada sua vigência. 
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Destacam-se, como desafios da próxima gestão na agenda internacional de alimentação 

e nutrição:

 – Manter a posição alcançada pela CGaN nos espaços institucionais e políticos e na 
agenda interagencial;

 – Reforçar a liderança brasileira em agendas que vão desde a redução da desnutrição à 
prevenção e controle do excesso de peso e obesidade e das doenças crônicas;

 – discutir e pactuar junto à sas a manutenção e qualificação da cooperação técnica da 
CGaN com a oPas.

 
6.5 participação e controle social

 

O SUS é marco da construção democrática e participativa das políticas públicas no Brasil e 

reconhece que a formulação dos planos de saúde deve emergir dos espaços que incluam 

o fortalecimento da participação popular, com poder deliberativo e/ou caráter consultivo. 

A PNAN reafirma os princípios do SUS e reforça a importância da participação e do controle 

social, a partir do reconhecimento como uma de suas diretrizes. Destaca-se que as 

perspectivas intersetoriais da saúde e da segurança alimentar e nutricional demonstram 

que ações resolutivas nessas áreas requerem, necessariamente, parcerias com outros 

setores, o que estimula e promove mecanismos de envolvimento da sociedade.

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 de Saúde 

espaços privilegiados para discussão das ações de alimentação e nutrição no SUS.

Nesse sentido, a CGAN participa das instâncias descritas a seguir e incentiva que as áreas 

técnicas e coordenações de alimentação e nutrição das Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde se organizem e fortaleçam sua atuação nas instâncias de controle social, em 

suas respectivas esferas de gestão. Além disso, destaca-se que, ao longo da gestão, a 

CGAN participou de audiências públicas relacionadas ao tema obesidade, convocadas 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
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6.5.1 Conselho Nacional de Saúde – CNS

 

O Conselho Nacional de Saúde é a instância de participação e controle social do SUS, 

instituído pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. É um conselho de caráter 

permanente e deliberativo, que tem como missão a deliberação, fiscalização, 

acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde, composto por 

representantes de entidades e movimentos representativos de usuários, entidades 

representativas de trabalhadores da área da saúde, governo e prestadores de serviços de 

saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do CNS.

O CNS é organizado em plenário, mesa diretora, presidência, comissões, grupos de trabalho 

e secretaria-executiva. Nesta estrutura, a CGAN possui assento somente na Comissão 

Intersetorial de Alimentação e Nutrição, descrita a seguir, porém, participa pontualmente 

das plenárias, quando convocada pelo CNS ou pelo gabinete do ministro. Assim, entre 

2011 e 2014, a CGAN esteve 

presente na 253ª e na 263ª 

Reunião Ordinária do CNS. 

Na primeira, realizada no dia 

5 de fevereiro de 2014, a 

CGAN realizou apresentação 

sobre a versão do Guia 

Alimentar para a População 

Brasileira que entraria em 

consulta pública no dia de 10 

de fevereiro, convidando os 

conselheiros a contribuírem, 

e, durante a 263ª Reunião 

Ordinária, ocorrida no dia 

5 de novembro de 2014, o  

Guia Alimentar para a Popu-

lação Brasileira foi lançado 

pelo ministro da saúde,  

com apresentação realizada 

pela coordenadora-geral de 

alimentação e nutrição.

As atas completas das plenárias podem ser acessadas no site do Conselho Nacional de 

Saúde, por meio do link: <http://conselho.saude.gov.br/atas/atas_14.htm>. 

http://conselho.saude.gov.br/atas/atas_14.htm
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Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição ›

A Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN), instituída pela Resolução CNS  

nº 11, de 31 de outubro de 1991, constitui-se como uma das comissões do Conselho 

Nacional de Saúde previstas na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que tem por 

finalidade promover a articulação e a intercomplementariedade de políticas, programas  

e ações, no que concerne ao interesse da saúde, cuja execução envolva áreas não compre-

endidas no âmbito específico do SUS.

Até meados de 2013, a CIAN era estruturada de acordo com o definido na Resolução  

nº 373, de 14 de junho de 2007, sendo composta por:

i. Coordenador: Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA);

ii. Coordenador adjunto: Conselho Federal de Nutricionistas (CFN);

iii. titulares:

a. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS);

b. Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA);

c. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)/Pastoral da Criança;

d. Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN);

e. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/MS);

f. Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN);

g. Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO);

h. Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS);

i. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS);

j. Ministério da Educação (MEC).

iV. suplentes:

a. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

c. Serviço Social da Indústria (SESI);
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d. Fórum dos Presidentes dos Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas;

e. Ação Brasileira para a Nutrição e Direito Humano (ABRANDH);

f. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

g. Entidades Médicas (Conselho Federal de Medicina, Associação Médica 

Brasileira ou Federação Nacional de Medicina);

h. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);

i. Grupo de Terapia Nutricional/MS;

j. Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (OPSAN/UnB).
 

 

Com esta composição, durante esta gestão da CGAN, ocorreram cinco reuniões, sendo 

uma em 2011 e quatro em 2012. Em 2013 não foram realizadas reuniões, em função 

da reorganização de todas as comissões no CNS. Abaixo será detalhada a participação 

da CGAN nas reuniões que tiveram como pauta ações ou processos liderados por esta 

coordenação.

Em 2011, foi realizada a 58ª Reunião Ordinária, no dia 20 de setembro, quando a CGAN 

apresentou o andamento do processo de revisão da PNAN, em que se encontrava em 

discussão na Comissão Intergestores Tripartite, sendo solicitado pelos membros que a 

PNAN fosse apresentada ao pleno do CNS, e o Plano Intersetorial de Prevenção e Controle 

da Obesidade, com destaque para seus objetivos, metas e eixos de ação. Além disso, em 

conjunto com a ABRASCO, a CGAN realizou a revisão da composição da CIAN, apresentando 

proposta para sua reestruturação.

Em 2012, foram realizadas quatro reuniões, as quais tiveram como pauta os seguintes 

temas: redução de sódio nos alimentos processados, agrotóxicos, seminário intercomissões 

do CNS, enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, projetos de lei 

sobre alimentação e nutrição, Centrais de Abastecimento Brasileiras, ações da Associação 

Brasileira de Indústrias de Alimentação para prevenção e controle da obesidade, 

composição nutricional da alimentação servida em restaurantes populares, necessidades 

alimentares especiais, planos de trabalho da comissão, conflitos de interesse na relação 

público-privada e Programa Bolsa Família. Nas 59ª, 61ª e 62ª reuniões ordinárias foram 

realizadas apresentações da CGAN, descritas a seguir.
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A 59ª Reunião Ordinária ocorreu nos dias 24 e 25 de abril e a CGAN apresentou o anda- 

mento das discussões sobre o monitoramento da redução de sódio em alimentos 

industrializados e foram recomendadas a formação de Comitê para Monitoramento de 

Redução de Sódio nos Alimentos Industrializados, com a inclusão da CIAN como partici-

pante, e a pactuação da redução de sódio em equipamentos públicos de alimentação 

e nutrição. Ainda, na mesma reunião, a CGAN apresentou a Campanha de Redução do 

Consumo de Sal e novamente foi apresentada a PNAN.

Na 61ª Reunião Ordinária, ocorrida nos dias 20 e 21 de agosto, foi realizada apresentação 

das demandas intersetoriais das pessoas com necessidades alimentares para construção  

de diretrizes para construção de políticas públicas pela Federação Nacional das Associa-

ções de Celíacos do Brasil  (FENACELBRA). Na ocasião, a CGAN posicionou-se, destacando a 

necessidade de discussão da temática em espaços intersetoriais, como o CONSEA, tendo 

em vista que diversas das demandas realizadas pela entidade exigiam respostas de outros 

setores, que não a saúde, e de melhor definição do que deve ser exigido deste setor. A  

CGAN também destacou a importância da organização de linhas de cuidado integral, que 

passem pelo adequado diagnóstico, atenção e pelo acolhimento do sujeito nos diferentes 

pontos da rede, garantindo o direito a recursos terapêuticos e laboratoriais. Ainda, 

destacou-se o investimento em importantes agendas que contribuem para o cuidado 

a este público, como a priorização da atenção básica, a construção da linha de cuidado 

para doenças crônicas não-transmissíveis, a qualificação dos NASF, o incentivo financeiro 

repassado aos estados e municípios para implementação das ações de alimentação e 

nutrição e para aqueles que possuem maiores prevalências de desnutrição no país.

A partir dessa discussão, foi encaminhado que a atenção nutricional na média e alta 

complexidade deveria ser pauta de reunião futura da CIAN, devendo aguardar as 

recomendações do GT de Terapia Nutricional do Ministério da Saúde e a pactuação 

tripartite da linha de crônicas.

Além da discussão sobre necessidades alimentares especiais, a CGAN apresentou 

levantamento das metas relacionadas à alimentação e nutrição no Plano Plurianual e no 

Plano Nacional de Saúde, cujo andamento deveria passar a ser monitoradas pela CIAN, e 

foi pactuada a apresentação da execução orçamentária da CGAN à comissão.

Ainda em 2012, a CGAN realizou a divulgação dos resultados do acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família durante a 62ª Reunião Ordinária, 

que aconteceu nos dias 23 e 24 de outubro.
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Como descrito anteriormente, na 58ª Reunião Ordinária foi apresentada uma proposta 

de reestruturação da comissão. Considerando a proposta e discussões posteriores da 

comissão, atualmente, sua composição é regida pela Resolução CNS nº 491, de 7 de 

agosto de 2013, a qual aprova a reestruturação da comissão para o exercício do mandato 

de 2013 a 2015, com a composição de doze titulares e dez suplentes, sendo estes:

i. titulares:

Coordenador – Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN)

1. Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO

2. Conselho Federal de Nutricionistas (CFN)

3. Confederação Nacional da Indústria (CNI)

4. Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)

5. Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (FENACELBRA)

6. Federação Nacional dos Médicos Veterinários (FENAMEV)

7. Fórum Nacional de Mulheres Negras (FNMN) 

8. Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI)

9. Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/MS)

10. Pastoral da Criança - organismo de ação social da CNBB

ii. suplentes:

1. Associação Brasileira de Odontologia (ABO)

2. Federação Nacional dos Psicólogos (FENAPSI)

3. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

4. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

5. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

6. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

7. Força Sindical (FS)

8. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)

9. Ministério da Saúde

10. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
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Com a nova composição, em 2014, foram realizadas duas reuniões, que tiveram as 

seguintes pautas: histórico da CIAN, balanço das ações de alimentação e nutrição no SUS, 

necessidades alimentares especiais, financiamento do SUS, monitoramento e avaliação 

das propostas aprovadas na 14ª e levantamento de ações para a 15ª Conferência Nacional 

de Saúde, programas de suplementação de micronutrientes, fortificação de ácido fólico 

em farinhas de trigo e milho, análise das ações do Ministério da Saúde relacionadas à 

alimentação e nutrição no relatório anual de gestão, alimentação e nutrição no legislativo 

e redefinição da missão e competências da CIAN.

Em ambas as reuniões, a CGAN teve importante participação, principalmente na apresen-

tação aos novos membros de panorama geral das ações de alimentação e nutrição no SUS 

durante a 63ª reunião, realizada em 13 e 14 de agosto, que culminou na definição de 

pautas prioritárias para discussão das reuniões seguintes (programas prevenção e controle 

de carências nutricionais, especialmente, a nova estratégia de fortificação da alimen-

tação infantil com micronutrientes em pó (NutriSUS); fortificação de farinhas de milho 

e trigo com ácido fólico; linha de cuidado para prevenção e tratamento do sobrepeso e 

obesidade; e Programa Saúde na Escola) e na recomendação para que a CGAN elaborasse 

um sumário-executivo contendo suas ações.

Nesta reunião, também foi realizada avaliação histórica da CIAN e, apesar do reconheci-

mento de esforço da gestão anterior, o grupo concluiu que houve pouca atuação política 

e que grande parte das discussões e demandas realizadas estava relacionada a ações de 

alimentação e nutrição fora da governabilidade do Ministério da Saúde. Isso pode ser 

explicado em função da agenda de alimentação e nutrição ter sido construída e fortalecida 

intersetorialmente, tendo o setor saúde como referência para sua coordenação, o que 

justificava uma comissão dentro do Conselho Nacional de Saúde com a responsabilidade 

de realizar controle social das ações intersetoriais de alimentação e nutrição. 

Contudo, com a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o qual 

tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e 

nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem  

como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança 

alimentar e nutricional no país, e tem espaço de participação e controle social próprio 

(CONSEA), o CNS não precisava mais desempenhar esse papel, podendo ter a política de 

alimentação e nutrição setorial com espaço de controle social próprio. Nesse sentido,  

o grupo identificou necessidade de redefinição da missão e competências da CIAN, de 

forma a resgatar seu papel de controle social específico das ações de alimentação e 

nutrição no SUS, tendo a PNAN como política de referência.
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Na última reunião do ano, a 64ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de outubro, a  

CGAN realizou apresentação sobre os programas de prevenção e controle da anemia no 

Brasil, em que foram destacados a fortificação das farinhas com ferro e ácido fólico, o 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro, as ações de promoção da alimentação 

adequada e saudável, como a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, e a Estratégia de 

Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó.

Como desafios e perspectivas relacionados à CIAN para a próxima gestão, destacam-se:

 – apoiar a comissão na revisão de sua missão e suas competências;

 – auxiliar o empoderamento os membros da comissão sobre as ações de alimentação e 

nutrição do sus;

 – atualizar a comissão sobre o andamento das ações e programas e sobre execução 

orçamentária;

 – auxiliar a aproximação da CiaN com o CoNsea.

 
 
6.5.2 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão de assesso-

ramento 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, a implementação e a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano 

Nacional de SAN.

O CONSEA é um conselho de natureza consultiva, que se organiza em plenárias, secretaria 

geral, secretaria executiva e comissões permanentes temáticas. São realizadas cerca de 

seis reuniões ordinárias anualmente, os temas são definidos previamente e discutidos 

antes das plenárias pelas comissões permanentes, que elaboram propostas e pareceres. 

Ainda, após a plenária, as propostas, expressas por Recomendações (Exposições de 

Motivo) e Resoluções, são encaminhadas à Presidência da República e à CAISAN, a qual 

encaminha aos setores responsáveis.

O ministro da saúde é representante titular no CONSEA e o(a) coordenador(a)-geral de ali- 

mentação e nutrição em exercício, seu suplente. Entre 2011 e 2014, a CGAN esteve presente 
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na maioria das plenárias realizadas, com destaque para XXIV e XXVI de 2011; IV e VI de 

2012, XII de 2013 e XVI de 2014, nas quais houve discussões das agendas de alimentação 

e nutrição no SUS, com maior participação da CGAN na organização da reunião e/ou 

apresentação de informes. Além disso, neste período, a CGAN participou da Comissão 

Permanente 7 (CP7) - Consumo, Nutrição e Educação, da Comissão de Monitoramento e, 

nos anos de realização de conferências nacionais, esteve presente nas comissões de sua 

organização. Abaixo as plenárias mencionadas, a CP7 e as conferências serão detalhadas.

XXvi reunião ordinária do conseA: 3 de agosto de 2011 ›

Na XXIV Plenária do CONSEA, realizada no dia 3 de agosto de 2011, o ministro da saúde, 

Alexandre Padilha, participou da mesa “Papel da Saúde no alcance da Segurança Alimentar 

e Nutricional”, na qual destacou que o tema da SAN tinha grande força política, auxiliando 

na articulação de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e que o MS é 

o primeiro interessado em enfrentar e dar prioridade às questões relacionadas à SAN. 

Nesse sentido, mencionou que o MS ficou três meses discutindo com a sociedade o Plano 

Nacional de Doenças Crônicas Não Transmissíveis para o Brasil e que seria apresentado na 

Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU). Também citou as redes temáticas do 

MS, em que as ações de alimentação e nutrição estavam inseridas, ressaltou o esforço do MS 

para pactuar a PNAN na CIT até o fim de 2011 e a importância de ter o CONSEA próximo no 

processo de monitoramento e acompanhamento dos compromissos assumidos pelo MS. 

A discussão culminou na elaboração de uma Exposição de Motivos CONSEA nº 011/2011, 

em que o CONSEA ressaltou a indivisível vinculação entre a saúde e a alimentação, para 

a promoção da saúde em geral e para a prevenção e controle das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) em particular; reconheceu os importantes esforços feitos pelo MS 

para atualizar a PNAN, destacando a expectativa de que a PNAN fosse aprovada ainda 

em 2011, antes da realização da IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CNSAN); e avaliou que, ao longo dos últimos anos, a PNAN foi implementada 

num contexto de fragilidades institucionais e orçamentárias, sendo que, em cenário 

ideal, poderia ser responsável pela universalização das ações de alimentação e nutrição 

em todos os pontos de atenção à saúde, tanto na esfera federal, quanto nos estados e 

municípios. Também ressaltou que a PNAN é a principal política pública do campo da 

saúde no contexto do SISAN, considerou exemplar a formulação feita pelo MS para o 

tema Alimentação e Nutrição do Programa Temático da Segurança Alimentar Nutricional 

no PPA 2012-2015, tendo este como um exemplo do exercício da intersetorialidade, e 

reconheceu o relevante aumento de recursos previstos para alimentação e nutrição no 

SUS no Programa Temático da Saúde.
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Além disso, o CONSEA destacou a necessidade de garantir a vigilância nutricional como 

atividade incorporada ao trabalho das equipes de saúde e orientadora da atenção 

nutricional no SUS, de adequação dos programas de atenção à saúde às especificidades 

da população negra, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e população 

rural e de fortalecer a ANVISA em relação à rotulagem e regulamentação da publicidade 

e propaganda. Ainda reconheceu e parabenizou o MS pela criação da SESAI, destacando 

a importância de fortalecer a estrutura institucional da secretaria, por meio da ampliação 

de recursos financeiros e humanos.

Nesse sentido, foram realizadas proposições referentes ao papel do setor saúde para o 

alcance da segurança alimentar e nutricional:

I. Pactuação nas instâncias do SUS e publicação da versão atualizada da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) até outubro de 2011;

II. Reconhecimento do papel estratégico do Ministério da Saúde no Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), na Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) e no CONSEA, e fortalecimento das 

ações de saúde e nutrição previstas no Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional;

III. Fortalecimento da área de alimentos da ANVISA viabilizando a ampliação e 

qualificação da regulação de alimentos e agrotóxicos;

IV. Instituição, de maneira participativa, de um código de ética e conduta para a 

relação público-privado nas ações de promoção da saúde em geral e de promoção 

da alimentação saudável; 

V. Fortalecimento da SESAI do Ministério da Saúde e do controle social na Saúde 

Indígena.

VI. Adequação dos programas de atenção à saúde às especificidades da população 

negra, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e população rural.

 

A ata completa da plenária está disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/consea/

eventos/plenarias/atas/2011/24-plenaria-03-08-11> e a Exposição de Motivos, em: 

<http://www4.planalto.gov.br/consea/exposicao-de-motivos/2011/e.-m.-no-011-2011>. 

http://www4.planalto.gov.br/consea/exposicao-de-motivos/2011/e.-m.-no-011-2011
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XXvi reunião ordinária do conseA – 7 de dezembro de 2011 ›

No dia 7 de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde, representado pela CGAN, participou 

da XXVI Reunião Ordinária do CONSEA, com vistas a apresentar a recém-lançada Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição. Além da explicação sobre organização e conteúdo da 

PNAN, foram apresentados os seguintes desafios para sua implementação no setor saúde 

e no contexto intersetorial:

I. Inserção da agenda da PNAN em toda a rede de atenção do SUS; 

II. Institucionalização e fortalecimento da gestão em alimentação e nutrição em 

todas as esferas de gestão do SUS;

III. Garantia da operacionalização das diretrizes da PNAN por pactuação de 

financiamento tripartite; 

IV. Qualificação da Força de Trabalho.

V. Ampliar diálogo, pactuação e integração entre os diferentes setores 

governamentais e da sociedade em torno do processo de implementação da 

PNAN; 

VI. Consolidar a PNAN como política articuladora do setor saúde no campo da 

Segurança Alimentar e Nutricional.

 

O Ministério da Saúde foi parabenizado pela atualização da PNAN e não houve nenhuma 

exposição de motivos relacionada ao tema aprovado nesta plenária. 

A ata pode ser acessada por meio do link: <http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/

plenarias/atas/2011/26-plenaria-07-12-12>.

iv reunião ordinária do conseA: 27 de junho de 2012 ›

Na IV Plenária do CONSEA, o Ministério da Saúde, representado pela CGAN, apresentou 

informe sobre as Iniciativas de Prevenção e Controle das Deficiências Nutricionais da  

Ação Brasil Carinhoso/Brasil Sem Miséria. Foi destacado que as ações do SUS estão inse-

ridas no eixo Saúde da Ação Brasil Carinhoso, sendo elas a ampliação e maior cobertura  

do Programa Saúde na Escola para creches e pré-escolas, inclusão de medicamentos 

gratuitos para asma no Programa Aqui Tem Farmácia Popular e ampliação do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A e do Programa Nacional de Suplementação 

http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/atas/2011/26-plenaria-07-12-12
http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/atas/2011/26-plenaria-07-12-12
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de Ferro. Por fim, foi informado que houve retomada de discussão, de forma articulada 

internamente no setor saúde, para prevenção e controle do beribéri, com objetivo 

de erradicação, conforme deliberado na Conferência Nacional de SAN. A ata desta 

plenária está disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/

atas/2012/4-plenaria-27-06-12>.

vi reunião ordinária do conseA: 10 de outubro de 2012 ›

Em 10 de outubro de 2012, o Ministério da Saúde participou da VI Reunião Ordinária do 

CONSEA, cujo objetivo era debater sobre os determinantes do consumo e desafios na 

prevenção e controle da obesidade no Brasil. Na reunião, o secretário de atenção à saúde 

do MS participou da mesa Determinantes do Consumo e Desafios na Prevenção e Controle 

da Obesidade no Brasil, realizando apresentação intitulada Ações de Saúde voltadas 

para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. Em sua fala foram destacados o 

sucesso do Programa e da Semana Saúde na Escola, a revisão do Guia Alimentar para a 

População Brasileira, a consulta pública sobre a organização da rede de atenção integral às  

doenças crônicas não transmissíveis que estava disponível e o Programa de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, o qual possui indicadores relacionados à 

alimentação e nutrição.

Para subsidiar o debate, a CAISAN elaborou um documento com informações sobre as 

ações que vêm sendo realizadas pelos diferentes setores do governo em relação a esta 

temática.

Com base nas discussões da plenária, foi elaborada Exposição de Motivos nº 008/2012/

CONSEA, ressaltando a preocupação com a evolução da prevalência deste problema nas 

últimas décadas no país, impondo significativos desafios ao Estado e à sociedade, visto 

que a obesidade e suas consequências incidem negativamente sobre a qualidade de vida 

dos indivíduos e gera altos gastos ao setor saúde. 

O Conselho compreendeu que o atual quadro deve ser entendido como consequência 

de múltiplos fatores, entre os quais destaca: a deterioração dos hábitos alimentares; 

dificuldades de acesso, tanto físico como econômico, a alimentos saudáveis; o sedentarismo; 

a baixa escolaridade; a influência da mídia na formação de hábitos das crianças; e ausência 

de políticas públicas voltadas, especificamente, à prevenção e controle da obesidade. 

Diante dessa complexidade, parabenizou a iniciativa governamental, liderada pela CAISAN, 

de lançar o “Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: Promovendo 

Modos de Vida e Alimentação Adequada e Saudável” para a População Brasileira.

http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/atas/2012/4-plenaria-27-06-12
http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/atas/2012/4-plenaria-27-06-12
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O CONSEA propôs as seguintes medidas para realizar a prevenção e controle da obesi-

dade no país, tendo como referência os eixos de ação do Plano de Prevenção e Controle 

da Obesidade:

1. Definir o mecanismo de articulação entre as diferentes esferas de governo para 

a implementação do Plano; 

2. Aprofundar as discussões técnicas e políticas em torno do Plano no sentido de 

detalhar as medidas concretas que serão implementadas, bem como as fontes  

de financiamento e responsabilidades;

3. Estruturar as ações e estratégias de implementação do Plano em conformidade 

com o contexto dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais;

4. Considerar no Plano as atribuições e o papel da mulher em relação à alimentação 

no âmbito da família;

5. Ampliar a pesquisa e o conhecimento sobre a multideterminação da obesidade, 

valorizando os diferentes entendimentos, valores, abordagens do problema.
 

 

Para o setor saúde, foram encaminhadas as seguintes recomendações e considerações:

1. Necessidade de desenvolver ações consistentes e continuadas de educação 

alimentar e nutricional de maneira articulada a ações estruturais que combatam 

os determinantes dos hábitos não saudáveis;

2. Importância da escuta e participação de amplos setores tanto do governo como 

da sociedade civil no processo de revisão do Guia Alimentar;

3. Ampliação de espaços para realização de atividade física;

4. Quanto aos sistemas de informação, inclusão do quesito raça/cor no SISVAN e 

vinculação explícita à causa mortis com a obesidade nas declarações de óbito;

5. Envolvimento de todos os setores do Ministério da Saúde com as ações do Plano;

6. Universalização e qualificação da atenção nutricional nas equipes de Atenção 

Básica, incluindo os Núcleos de Apoio à Saúde da Família;
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7. Elaboração e implementação de um código de ética nas relações público-privado 

que envolvam todas as ações de promoção da alimentação saudável.

8. Elaboração de estratégia articulada para aprovação das medidas de regulação  

da propaganda de alimentos, especialmente voltada ao público infantil;

9. Ampliação das ações que visem a redução do teor de açúcar, gordura e sal nos 

alimentos. 
 

A ata da reunião e a exposição de motivos estão disponíveis nos seguintes links: 

 › ata: 

<http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/atas/2012/6a-plenaria- 

10-10-2012> 

 › exposição de Motivos:

<http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/exposicoes-de-

motivos/2012/sobre-o-plano-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-

obesidade>

Xii reunião ordinária do conseA: 02 de outubro de 2013 ›

A CP7, da qual a CGAN/MS faz parte, organizou a XII Plenária do CONSEA que aconteceu 

em 02 de outubro de 2013 e tratou do tema: Consumo Alimentar Adequado, Saudável e 

Sustentável: proposições e desafios. 

Para subsidiar as discussões, a CAISAN elaborou documento com informações sobre as 

ações desenvolvidas pelo governo federal em relação à temática. Além disso, o secretário 

executivo da CAISAN e a coordenadora-geral de alimentação e nutrição apresentaram o 

balanço do governo relacionado às ações de consumo alimentar durante a plenária.

Como contextualização, foram apresentadas a evolução dos indicadores do SISAN, 

principalmente, aumento do poder aquisitivo da população e do acesso à alimentação 

e a drástica redução da mortalidade infantil, decorrentes do investimento em políticas 

sociais e econômicas, como a transferência de renda, valorização do salário mínimo e 

acesso a serviços de saúde. Ainda, foi referido que há um conjunto de problemas nos 

quais a CAISAN está debruçada, especialmente os ministérios da Saúde, Educação e 

Desenvolvimento Social, para compreender as dinâmicas alimentares da população e os 

fenômenos relacionados e definir iniciativas necessárias à atuação do governo. 
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7. Elaboração e implementação de um código de ética nas relações público-privado 

que envolvam todas as ações de promoção da alimentação saudável.

8. Elaboração de estratégia articulada para aprovação das medidas de regulação  

da propaganda de alimentos, especialmente voltada ao público infantil;

9. Ampliação das ações que visem a redução do teor de açúcar, gordura e sal nos 

alimentos. 
 

A ata da reunião e a exposição de motivos estão disponíveis nos seguintes links: 

 › ata: 

<http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/atas/2012/6a-plenaria- 

10-10-2012> 

 › exposição de Motivos:

<http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/exposicoes-de-

motivos/2012/sobre-o-plano-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-

obesidade>

Xii reunião ordinária do conseA: 02 de outubro de 2013 ›

A CP7, da qual a CGAN/MS faz parte, organizou a XII Plenária do CONSEA que aconteceu 

em 02 de outubro de 2013 e tratou do tema: Consumo Alimentar Adequado, Saudável e 

Sustentável: proposições e desafios. 

Para subsidiar as discussões, a CAISAN elaborou documento com informações sobre as 

ações desenvolvidas pelo governo federal em relação à temática. Além disso, o secretário 

executivo da CAISAN e a coordenadora-geral de alimentação e nutrição apresentaram o 

balanço do governo relacionado às ações de consumo alimentar durante a plenária.

Como contextualização, foram apresentadas a evolução dos indicadores do SISAN, 

principalmente, aumento do poder aquisitivo da população e do acesso à alimentação 

e a drástica redução da mortalidade infantil, decorrentes do investimento em políticas 

sociais e econômicas, como a transferência de renda, valorização do salário mínimo e 

acesso a serviços de saúde. Ainda, foi referido que há um conjunto de problemas nos 

quais a CAISAN está debruçada, especialmente os ministérios da Saúde, Educação e 

Desenvolvimento Social, para compreender as dinâmicas alimentares da população e os 

fenômenos relacionados e definir iniciativas necessárias à atuação do governo. 

 

No balanço das ações do governo sobre o tema, foram destacados: a agenda de prevenção 

e controle de agravos relacionados à alimentação e nutrição; o controle e regulação dos 

alimentos e as ações desenvolvidas junto à sociedade civil, com o objetivo de promover 

o consumo alimentar adequado, saudável e sustentável; a comercialização, publicidade 

e difusão do consumo de alimentos agroecológicos, com destaque para a elaboração 

do Marco de Referência da Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas; a 

revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, em que seriam incorporados novos 

paradigmas do consumo e educação alimentar e nutricional, como os diferentes saberes e 

as novas práticas alimentares, com abordagens necessárias de orientação e comunicação 

ao consumidor em relação à alimentação, e da publicação Alimentos Regionais Brasileiros; 

ações de educação alimentar e nutricional direcionadas aos beneficiários do Programa 

Bolsa Família; o Programa Saúde na Escola; a promoção do aleitamento materno e 

alimentação complementar saudável; superação da pobreza e da extrema pobreza na 

primeira infância, por meio da Ação Brasil Carinhoso; a parceria com as indústrias de 

alimentos para melhoria do perfil nutricional dos alimentos processados; a Estratégia 

Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade; entre outras ações.

A discussão pós-apresentações centraram-se nos desafios de um sistema alimentar que 

contribua com o consumo saudável, na necessidade de aprimorar as normas de rotulagem 

e na necessidade de regulamentar a publicidade de alimentos e não foi elaborada 

Exposição de Motivos sobre o tema. 
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A ata da reunião está disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/

plenarias/atas/2013/12a-plenaria-02.10.2013>. 

Xvi reunião ordinária do conseA: 4 de setembro de 2014 ›

O Ministério da Saúde participou da XVI Reunião Ordinária do CONSEA, em setembro 

de 2014, que teve como objetivo discutir a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

na Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. Para subsidiar o debate, a CAISAN 

elaborou um documento com informações sobre as ações que vêm sendo realizadas pelos 

diferentes setores do governo em relação a esta temática.

Baseado no documento de subsídio da CAISAN, o secretário-executivo da CAISAN realizou 

apresentação intitulada Políticas Públicas de Educação Alimentar e Nutricional, em que 

destacou as principais ações do governo federal relacionadas à EAN. Além disso, foi 

realizada apresentação de experiência exitosa de Tomar do Geru (SE) na realização de 

ações de EAN no Programa Saúde na Escola. 

Após a realização da plenária, o documento Exposição de Motivos nº 007 – 2014, elabo-

rado pelo CONSEA, identificaram como questões fundamentais:

 › A contribuição da EAN para a segurança alimentar e nutricional, garantindo uma 

formação cidadã que assegure a efetivação do direito humano à alimentação 

adequada tanto por parte do coletivo quanto do indivíduo;

 › O avanço representado pela elaboração do Marco de Referência em Educação 

Alimentar e Nutrição para as Políticas Públicas, constituindo uma das metas 

alcançadas do PLANSAN2012/2015 para atingir os objetivos estabelecidos  

no PPA;

 › O desafio das ações educativas e de formação em EAN envolverem mais institui-

ções, movimentos sociais e profissionais, além de ampliarem o seu alcance na 

direção da população em geral;

 › A necessidade de articulação entre os materiais educativos, garantindo que os 

mesmos cheguem aos seus destinatários, além do desenvolvimento de materiais 

específicos de estratégias de EAN que considerem e respeitem as especificidades 

dos diferentes grupos que compõe a população brasileira;
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 › O monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas sobre os resultados e 

impacto das mesmas.

 

Por fim, o documento indicou as ações a serem iniciadas, fortalecidas ou expandidas 

nos diferentes setores de governo para a Educação Alimentar e Nutricional atingir a 

dimensão e os objetivos defendidos. Cabe destacar as seguintes ações para o setor  

saúde: requalificação das estratégias e abordagens de EAN desenvolvidas na atenção 

à saúde, em particular, na atenção básica; ampliação do investimento na educação 

permanente em Alimentação Adequada e Saudável e Educação Alimentar e Nutricional 

dos profissionais de saúde, em particular os da atenção básica; fortalecimento do 

componente de EAN nas ações e programas da atenção básica em saúde; mobilização 

dos conselhos estaduais e municipais de saúde, através das comissões intersetoriais de 

alimentação e nutrição para essa temática.

A ata e a exposição de motivos podem ser acessadas no site do CONSEA: <http://www.

planalto.gov.br/consea/>. 

Xvii reunião ordinária do conseA: 26 de novembro de 2014 ›

Na XVII Plenária do CONSEA, realizada no dia 26 de novembro de 2014, o Ministério 

da Saúde, representado pela CGAN, apresentou informe sobre o lançamento do Guia 

Alimentar para a População Brasileira, sendo ressaltadas as valiosas contribuições da 

sociedade civil e o importante apoio do CONSEA na revisão e publicação do guia.

 

comissão permanente número 7: consumo, nutrição e educação ›

A CGAN participa das reuniões da CP7 do CONSEA, que conta com representantes da 

sociedade civil e governo, para discutir assuntos relacionados ao consumo alimentar e à 

nutrição da população brasileira, bem como ações de educação. 

Nos últimos quatro anos, diversas pautas, relacionadas às plenárias, de diferentes setores 

relacionados à segurança alimentar e nutricional, foram debatidas pelos membros, sendo 

que a comissão contribuiu com a organização das plenárias VI de 2012, XII de 2013 e 

XVI de 2014 acima descritas. Além disso, a CP7, no segundo semestre de 2014, criou 

uma subcomissão sobre biofortificação, que conta com a participação da CGAN e será 

detalhada neste tópico.

 

http://www.planalto.gov.br/consea/
http://www.planalto.gov.br/consea/
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› gt biofortificação 

O GT sobre Biofortificação, no âmbito da CP7 do CONSEA Nacional, foi instituído no 

segundo semestre de 2014 e objetiva desenvolver um processo de estudo e diálogo sobre 

o tema, de forma a culminar em uma atividade ampliada, planejada para ocorrer em 2015.

Até o final de 2014, foram realizadas duas reuniões e participaram das discussões 

representantes da CGAN/MS, da Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional 

(CGEAN/MDS), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), do 

Instituto Alana, da Associação Nacional de Assistência ao Diabético, do Conselho Federal 

de Nutrição, da OPAS, da Universidade de Brasília, do Fórum Brasileiro de Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional, entre outros.

O debate centrou-se no projeto de biofortificação (BIOFORT), que tem sido conduzido 

pela empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária (EMBRAPA), e nas preocupações de 

diversos setores sobre as possíveis consequências, embasadas em mapeamento de sites, 

financiamento, atores, pesquisas e produtos desenvolvidos e em desenvolvimento no 

país. Contudo, foi avaliada a necessidade de maior esclarecimento sobre o projeto para o 

GT. Nesse sentido, o GT manifestou interesse na articulação de ações que possibilitem o 

empoderamento do CONSEA para posterior posicionamento sobre o tema. 

Assim, como perspectiva para as próximas reuniões, está a participação de algum ator 

que tenha mais conhecimento sobre o referido projeto, como a CTNBio (Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança), o FBSSAN ou a Cooperativa de Trabalho Educação, Informação 

e Tecnologia para Autogestão (EITA). 

grupo técnico de indicadores e monitoramento ›

O Grupo Técnico de Indicadores e Monitoramento foi estabelecido no âmbito do CONSEA 

em 2006 e teve como principais resultados o desenvolvimento da matriz de indicadores  

e de metodologia de monitoramento de políticas públicas com impacto sobre os indica-

dores selecionados.

A Resolução nº 1, de 4 de maio de 2010, que criou a comissão responsável por elaborar 

o relatório sobre a realização do direito humano à alimentação adequada e a Segurança 

Alimentar e Nutricional no Brasil, cujo produto tem servido como base para o monitora-

mento de indicadores sociais, marca a construção progressiva da lógica de monitoramento 

de políticas públicas.

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAK&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FEmpresa_Brasileira_de_Pesquisa_Agropecu%25C3%25A1ria&ei=CezIVPCeFOHLsASJvIG4CA&usg=AFQjCNHCjMEwZMt23Pgr2o7awqQvxe4MUQ&sig2=Mt62FWiqc1a1Jp4WGPwpJA


311

As atividades desenvolvidas nos últimos anos contaram com a participação de conselheiros 

do CONSEA representantes das comissões permanentes, pela Secretaria Executiva do 

CONSEA e pelas seguintes Instituições:

a. Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH);

b. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

c. Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB);

d. Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde;

e. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA);

f. Fundação Nacional de Saúde Indígena (FUNASA);

g. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

h. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

i. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);

j. Ministério do Planejamento;

k. Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de 

Brasília (OPSAN);

l. Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e Secretaria de Avaliação e Gestão 

da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Outras informações sobre este grupo técnico estão descritas no Item 6.3.5.

iv conferência nacional de segurança Alimentar e nutricional ›

As Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) representam um momento 

importante de mobilização da sociedade civil e articulação intersetorial das áreas 

envolvidas na construção da Política e do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. A 

participação social é capaz de influenciar e definir os rumos das ações públicas voltadas 

para garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da SAN. 

A IV Conferência Nacional de SAN (IV CNSAN) foi realizada em novembro de 2011 em 

Salvador(BA) e reuniu aproximadamente duas mil pessoas. Teve como lema: “Por um 

Desenvolvimento Sustentável com Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional” e seu 
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objetivo geral foi a construção do SISAN. Os eixos temáticos dessa conferência foram: 

Segurança Alimentar e Nutricional nas Estratégias de Desenvolvimento; Política Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional; e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e  

Nutricional.

A CGAN teve forte participação nas etapas que antecederam a Conferência Nacional e 

também durante sua realização. Enquanto representante do Ministério da Saúde na  

CAISAN, participou do Grupo Executivo, responsável por coordenar a organização da 

conferência, e do Comitê Técnico da CAISAN, que teve as atribuições de definir critérios 

e processo para a escolha de delegados no Governo Federal para participação na  

conferência; definir metodologia, programação e cronograma de atividades mobiliza-

doras e de preparação dos delegados; definir proposta de metodologia, temário e 

conteúdos para a Oficina dos Gestores Públicos prevista na programação da conferência, 

entre outras.

A Coordenação promoveu a divulgação e mobilização de atores do SUS para participação 

nas etapas da conferência e esteve presente conferências estaduais de todas as regiões 

do país, onde foram expressas as realidades locais e analisados os avanços, ameaças e 

perspectivas para efetivação do DHAA, além de eleitos os delegados representantes dos 

estados e do Distrito Federal para a etapa nacional. 

Alguns temas relacionados ao setor saúde foram tratados nas etapas estaduais, dentre 

eles: o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), a vigilância sanitária, o 

Programa Bolsa Família, a educação alimentar e nutricional, a Estratégia Nacional para 

Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), os programas de suplementação de 

micronutrientes, os alimentos para fins especiais, a inserção do nutricionista na atenção 

básica e o fortalecimento das equipes de Saúde da Família.

Para a etapa nacional, a CGAN também articulou e apoiou a participação dos delegados 

do Ministério da Saúde, gestores e técnicos da CGAN, da CGGAB/DAB, ANVISA, FUNASA e 

SESAI. Além dos delegados, alguns técnicos da CGAN também participaram da conferência, 

apoiando a organização da parte logística e a Equipe de Sistematização e Relatoria e da 

elaboração da Carta Política. 

A Coordenação também articulou e promoveu a participação dos seguintes convidados: 

coordenadora da CIAN/CNS, representante do CONASEMS e gestores da área de 

alimentação e nutrição dos Ministérios da Saúde da Argentina e do Uruguai, sendo estes 

últimos representantes do Grupo de Trabalho de SAN do MERCOSUL. 
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Ainda durante a IV CNSAN, a CGAN apoiou a organização e participou das atividades 

integradoras sobre: 1. Educação Alimentar e Nutricional nas Políticas Públicas, promovida 

pela CGEAN/SESAN/MDS, que consistiu na segunda etapa presencial de organização do 

marco teórico da Educação Alimentar e Nutricional no âmbito das Políticas Públicas; 2. 

Apresentação de políticas brasileiras no campo da SAN para convidados internacionais, 

promovida pela CAISAN.

Os documentos referentes à IV CNSAN podem ser acessados em: <http://www4.planalto.

gov.br/consea/conferencia/documentos>.

 
encontro nacional: iv conferência nacional de segurança Alimentar e nutricional + 2 ›

O encontro, promovido pelo CONSEA, ocorreu em Brasília (DF) em março de 2014, como 

parte da agenda do Ano Internacional da Agricultura Familiar, Indígena e Camponesa, 

e estiveram presentes 357 participantes, sendo conselheiros representantes de 

organizações sociais e integrantes de governos (municipais, estaduais e federal) e 

convidados. Seus objetivos foram realizar o balanço da implementação das proposições 

da IV CNSAN, identificando tendências, cenários e desafios futuros para a Segurança 

Alimentar e Nutricional, e elaborar propostas para a revisão do I PLANSAN. 

 

Na etapa prévia ao encontro, a CGAN participou da elaboração dos documentos de  

Balanço das Ações do PLANSAN 2012/2015 (descrito no item 6.4.5 – Articulação 

Intersetorial), como integrante do Comitê Técnico de Monitoramento da CAISAN, e de 

Análise dos Indicadores de SAN, que foram apresentados aos participantes e serviram de 

subsídios para as discussões.

A análise dos indicadores de SAN é uma produção do Grupo Técnico de Indicadores e Moni-

toramento do CONSEA, do qual a CGAN faz parte. A contribuição da Coordenação se deu 

na elaboração do capítulo sobre “Saúde e Acesso aos Serviços de Saúde” que apresenta 

a evolução do perfil alimentar e nutricional da população brasileira e os desafios para 

o sistema de saúde na organização e oferta de ações de promoção da saúde, prevenção 

e tratamento dos agravos relacionados à insegurança alimentar, com destaque para a 

contribuição dos serviços de atenção básica à saúde para a SAN. Além disso, ressalta a 

importância da promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno e a problemática em 

torno da questão do uso abusivo de agrotóxicos e seus impactos sobre a saúde e a SAN.

Durante o encontro, a coordenadora da CGAN realizou apresentação do balanço da  

Diretriz 5 do PLANSAN ao Grupo de Trabalho responsável por analisar a implementação 

http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/documentos
http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/documentos


314

das iniciativas constantes nessa diretriz e apontar as prioridades para a revisão do 

PLANSAN. Os resultados da discussão constam no relato disponível no Anexo B. Além 

disso, no Grupo de Trabalho sobre a Diretriz 3, em que há metas relacionadas à revisão 

de guias alimentares, a CGAN participou da relatoria, e no grupo que discutiu a Diretriz 7, 

sobre iniciativas em âmbito internacional, a CGAN também esteve presente. 

Representantes da CGAN também participaram da atividade integradora sobre Saúde e 

Segurança Alimentar e Nutricional: desafios para a convergência e a integração de agen- 

das e práticas, promovida pela Comissão 

Permanente sobre Consumo, Nutrição e 

Educação (CP7) do CONSEA, em parceria 

com o grupo temático de alimentação e 

nutrição em saúde coletiva da ABRASCO e 

Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional. A atividade teve 

como objetivo identificar desafios para 

o fortalecimento e a ampliação: (i) das 

práticas do SUS (Sistema Único de Saúde) 

que contribuem para o SISAN (Sistema de 

Segurança Alimentar e Nutricional) e, ao 

mesmo tempo, (ii) para a tradução dos 

princípios e a concretização das diretrizes  

do SISAN no SUS.

Ainda, como resultado do encontro, foi elaborada uma declaração-política, em que 

foram identificados diversos avanços desde a realização da IV CNSAN, destacando-se os 

diretamente relacionados ao setor saúde:

 › Diminuição significativa da insegurança alimentar moderada e grave, da morta-

lidade infantil e da desnutrição, como parte da redução da desigualdade social, 

frutos das diferentes estratégias de transferência de renda e dos programas de 

saúde, alimentação e nutrição;

 › Aumento do financiamento da atenção básica em saúde, da organização e 

da cobertura da vigilância alimentar e nutricional e dos programas e ações 

de promoção da saúde e de prevenção e controle dos agravos decorrentes da 

insegurança alimentar e nutricional, com fortalecimento da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN); e
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 › Fortalecimento de estratégicas intersetoriais de promoção da alimentação 

adequada e saudável, a exemplo da universalização do Programa Saúde na Escola 

(parceria entre saúde e educação) para todos os municípios brasileiros.

 

Também foram identificados como desafios estruturantes da insegurança alimentar 

e nutricional que ainda devem ser enfrentados para garantia do direito humano à 

alimentação adequada e da soberania alimentar, sendo os de responsabilidade do setor 

saúde, em parceria com outros setores:

 › Avançar nas estratégias públicas para a garantia da alimentação adequada e 

saudável se constitui em um desafio que requer que o Estado, em consonância  

com os princípios da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN), assuma papel regulador nas esferas da produção, abastecimento, 

distribuição, comercialização e consumo de alimentos. São necessárias ações 

regulatórias que: controlem a expansão das monoculturas e a ação das transna-

cionais; mantenham a moratória ao uso de sementes “terminator” (à tecnologia 

Gurt); garantam a observação do princípio da precaução no controle sobre 

liberação e comercialização de transgênicos; assegurem a imediata implantação 

de um plano de redução de uso de agrotóxicos; adotem áreas livres de transgê-

nicos e agrotóxicos; que regulem a rotulagem, a publicidade e demais práticas  

de mercado dos alimentos, visando em especial a proteção à infância; regula-

mentem a Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes 

de Primeira Infância (NBCAL); e readéquem a legislação sanitária de alimentos de 

origem animal e bebidas à produção artesanal, tradicional e familiar;

 › Destinação de 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde, para 

minorar o subfinanciamento crônico do SUS, devendo ser fortalecidas e ampliadas 

às ações de saúde e nutrição no nível local;

 › Implementação da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle do sobrepeso 

e obesidade, nas três esferas de gestão do SISAN. A estratégia, elaborada pela 

CAISAN e apoiada pelo CONSEA, pressupõe o fortalecimento de um sistema 

alimentar sustentável e promotor da alimentação adequada e saudável.
 

 

A Declaração-Política, bem como o relatório final e os documentos referentes ao Encontro 

estão disponíveis em: <http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/copy_ 

of_encontro-nacional-4a-conferencia-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-2>.

http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/copy_of_encontro-nacional-4a-conferencia-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-2
http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/copy_of_encontro-nacional-4a-conferencia-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-2
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v conferência nacional de segurança Alimentar e nutricional ›
Entre os dias 03 e 06 de novembro de 2015 será realizada, em Brasília (DF), a V Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Como ocorrido na conferência anterior, 

foi composta uma Comissão Organizadora, a qual conta com um Grupo Executivo e duas 

 Subcomissões: (1) Conteúdo e Metodologia e (2) Infraestrutura, Mobilização e Comuni-

cação, sendo que, para a 5ª CNSAN, foram definidas as seguintes atribuições:

Grupo executivo:

 › Coordenar, supervisionar, dirigir e promover a realização da 5ª CNSAN, 

atendendo aos aspectos técnicos, políticos, administrativos e financeiros;

 › Apreciar e deliberar sobre as propostas das subcomissões;

 › Submeter ao CONSEA as seguintes decisões sobre a 5ª CNSAN: metodologia, 

número de delegados(as) e critérios para sua escolha, regimento interno, 

texto-base, programação e regulamento;

 ›  Articular a interlocução com as demais Conferências Nacionais de outras áreas, 

para que pautem o tema da Segurança Alimentar e Nutricional e as interfaces 

que o tema requer;

 › Definir e acompanhar a disponibilidade e organização da infraestrutura, 

inclusive orçamento para a etapa nacional;

 › Encaminhar o Relatório Final da 5ª Conferência Nacional para a publicação;

 › Discutir e deliberar sobre todas as questões julgadas pertinentes sobre a 5ª 

Conferência Nacional e não previstas nos itens anteriores;

 › Analisar e validar os processos preparatórios à 5ª Conferência Nacional e 

Conferências Estaduais e do Distrito Federal, assim como as inscrições das 

delegações estaduais.

subcomissão de Conteúdo e Metodologia:

 › Orientar, coordenar e supervisionar a elaboração do documento-base a ser 

discutido na 5ª Conferência Nacional;

 › Propor a programação da etapa nacional;

 › Elaborar orientações para dinâmica da Conferência Nacional;
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 › Elaborar proposta de número e distribuição por estado/DF dos(as) dele-

gados(as) à Conferência, bem como dos mecanismos e procedimentos para 

sua escolha e orientações para preenchimento das cotas de delegados(as);

 › Elaborar orientações para as discussões a serem realizadas nas Conferências 

Municipais e/ou territoriais e Estaduais/Distrital preparatórias à etapa 

nacional;

 › Propor critérios para a composição da equipe de relatoria, bem como definir 

suas estratégias de trabalho;

 › Elaborar proposta de metodologia para consolidação dos relatórios;

 › Responsabilizar-se pela elaboração do relatório consolidado e de outros 

documentos afins.

subcomissão de infraestrutura, Mobilização e Comunicação:

 › Propor condições de infraestrutura necessárias à realização da Conferência 

Nacional, referentes ao local, equipamentos e instalações, audiovisuais, repro-

grafia, comunicações, hospedagem, transporte, alimentação e outras;

 › Elaborar e encaminhar propostas e projetos para viabilização da infraestru-

tura da Conferência Nacional, procedendo às negociações com os potenciais 

financiadores e patrocinadores do evento;

 › Orientar e supervisionar a atuação do Grupo Operacional, definindo critérios 

para a alocação e gestão dos recursos destinados à Conferência Nacional;

 › Avaliar, juntamente com a Comissão Organizadora, a prestação de contas de 

todos os recursos destinados à realização da Conferência;

 › Manter a interlocução permanente com a Subcomissão Local;

 › Estimular a organização e realização de Conferências de Segurança Alimentar 

e Nutricional no âmbito Municipal, Estadual/Distrital e Territorial, como eta-

pas importantes da Conferência Nacional e encontros temáticos

 › Estimular o encaminhamento, em tempo hábil, dos relatórios das Conferên-

cias Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional à Comissão Organizadora 

da 4ª Conferência Nacional;

 › Elaborar plano de comunicação para a 5ª CNSAN.
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Como integrante da CAISAN e por entender a importância da realização da 5ª CNSAN, 

a CGAN indicou representantes para participarem das duas subcomissões e do Grupo 

Executivo.

A Comissão Organizadora foi definida em outubro de 2014 e até o final do ano foram 

realizadas duas reuniões de cada subcomissão e do Grupo Executivo, sendo uma anterior à 

XVII Reunião Ordinária do CONSEA para definição prévia das propostas de lemas, objetivos, 

perguntas norteadoras, número de delegados, quais seriam os documentos preparatórios 

(Manual Orientador e Documento de Referência), produtos finais (Relatório Final e Carta 

Política) e encontros temáticos, os quais, conforme descrito nas atribuições deveriam ser 

submetidos à aprovação do pleno do CONSEA. 

Assim, foi definido que a V CNSAN terá como lema “Comida de Verdade no Campo e na 

Cidade: por Direitos e Soberania” e será realizada com objetivo de ampliar e fortalecer os 

compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todas e 

todos o direito humano à alimentação adequada e saudável, assegurando a participação 

social e a gestão Intersetorial no Sistema, na Política e no Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, contando com a participação de cerca de 2.000 pessoas. 

 

Além disso, terá um Manual Orientador e um Documento de Referência, como documentos 

preparatórios, e um Relatório Final e a Carta Política, como produtos finais da Conferência. 

Ainda, serão realizados quatro Encontros Temáticos: Soberania e SAN na Amazônia; 2º 

Encontro Temático de SAN das Populações Negras e Povos e Comunidades Tradicionais; 

Água para Consumo e Produção de Alimentos; e Atuação das Mulheres na Construção da 

Soberania e SAN.

Cabe destacar que a V CNSAN, assim como a IV CNSAN, exigirá grande participação dos 

técnicos da CGAN para sua organização, realização e mobilização de atores envolvidos 

com o tema de SAN, em especial, do setor saúde. Com a realização da 15ª Conferência 
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Nacional de Saúde também neste ano e por sua capacidade de articulação dos dois 

sistemas (SUS e SISAN), a CGAN terá o importante papel de promover a integração dos 

participantes de ambas as conferências.

 
 

6.5.3 Conselho Nacional de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República

 

O Conselho Nacional de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos (CNDH/SDH) 

da Presidência da República (antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – 

CDDPH) 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, em que são investigadas as denúncias de 

violação do DHAA, particularmente em grupos vulneráveis como indígenas, quilombolas 

e povos e comunidades tradicionais. A atuação desta comissão inclui reuniões ordinárias 

(normalmente bimestrais), reuniões extraordinárias e missões às comunidades afetadas 

pelas violações ao DHAA e, no sentido de buscar a resolução de suas questões, são 

trabalhados compromissos de atores envolvidos nas três esferas de governo.

 
6.6 qualificação da Força de trabalho

 

Esta diretriz aponta para a necessidade de ordenamento da formação dos trabalhadores do 

setor saúde que atuam na agenda de alimentação e nutrição do SUS com as necessidades 

de saúde, alimentação e nutrição da população, sendo estratégico considerar o processo 

de trabalho em saúde como eixo estruturante para a organização da formação da força 

de trabalho. Nesse sentido, têm sido desenvolvidas estratégias que contribuam para a 

educação continuada e permanente em saúde a partir de temas que são apresentados 

como desafios para a prática cotidiana dos cuidados em alimentação e nutrição no SUS.

Desta forma, é preconizada pela PNAN, a qualificação da força de trabalho tanto no âmbito 

da atenção nutricional, envolvendo os trabalhadores que atuam diretamente com o 
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cuidado em saúde, quanto aos gestores, compatibilizando as necessidades de formulação, 

planejamento, monitoramento e avaliação das políticas, programas e ações de alimentação 

e nutrição aos principais desafios encontrados no campo alimentar e nutricionais atuais.

Neste sentido, a seguir serão destacadas as ações desenvolvidas pela CGAN para fortaleci-

mento desta Diretriz.

 
 
6.6.1 Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde - REDENUtRI

 

A Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde (RedeNutri) é composta por 

mais de 23 mil profissionais atuantes em diferentes áreas, como gestores, trabalhadores 

do SUS de diferentes pontos de atenção à saúde, além de docentes, pesquisadores, 

estudantes e interessados na temática que atuam em instituições públicas ou privadas 

e organizações não governamentais. Destaca-se que até o final de 2014, a página havia 

aproximadamente 10 milhões de visualizações, com média diária de 7,6 mil acessos.

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 de seus objetivos principais, juntamente com a contribuição da 

expansão e qualificação das ações de alimentação e nutrição nos diferentes pontos de 

atenção à saúde no SUS. Estão entre seus objetivos:

I. Contribuir com o processo de expansão e qualificação das ações de alimentação 

e nutrição nos diferentes níveis de atenção à saúde no SUS;

II. Discutir os desafios para o aprimoramento dos programas e ações relacionados 

às diretrizes da PNAN;

III. Estimular o planejamento e a ação em alimentação e nutrição baseada em evi-

dências;

IV. Promover e valorizar a ação do controle social em todas as etapas de planeja-

mento e implementação das ações de alimentação e nutrição;

V. Contribuir para a inserção ativa do setor saúde nas estratégias para realização 

do Direito Humano à Alimentação Adequada e garantia da Segurança Alimentar 

e Nutricional;
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VI. Contribuir para a postura pró-ativa e de liderança dos gestores de alimentação 

em nutrição em todas as esferas de governo;

VII. Trocar experiências sobre a organização das ações de Alimentação e Nutrição nas 

esferas municipal, estadual e federal;

VIII. Contribuir para a educação continuada de profissionais envolvidos na realização 

de ações de alimentação e nutrição.

 

O formato atual da rede foi idealizado considerando a necessidade de propiciar o 

intercâmbio ágil e oportuno de informações, conhecimentos e práticas entre os diversos 

sujeitos das três esferas de governo no SUS envolvidos nas diferentes dimensões 

(formulação, gestão e ação) da implementação das diretrizes da PNAN. Desde seu 

lançamento, em novembro de 2009, a RedeNutri vem se consolidando paulatinamente 

como uma comunidade de boas práticas em nutrição no SUS (REDENUTRI, 2014).

Até 2011, a RedeNutri utilizava uma plataforma chamada Listserv, que propiciava o envio 

de mensagens de texto para todos os integrantes cadastrados a partir do envio de uma 

mensagem para o usuário RedeNutri. No entanto, esta ferramenta apresentava várias 

limitações, como não permitir o envio de anexos, desconfigurar algumas mensagens 

enviadas para a rede, entre outros inconvenientes.

Visando superar esses problemas, a Rede passou por um processo de atualização e,  

a partir de maio de 2011, passou a ser gerenciada por meio do espaço colaborativo Eco 

RedeNutri. O Eco é uma denominação do Centro Latino Americano de Informação em 

Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS) da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).

O ambiente do Eco é construído sobre o software livre Tiki-Wiki. Desta forma, seus 

integrantes podem acessar diretamente o espaço virtual, que apresenta diferentes 

ferramentas tecnológicas. Estão disponíveis distintos recursos de interação que ampliam 

o processo e dinamizam as discussões do grupo. Entre eles, podem-se destacar: fórum 

de discussão, textos de opinião, casoteca, elaboração de documentos colaborativos, 

postagem de imagens e vídeos, notícias, armazenamento de arquivos, montagem de 

coleção de links, sessão de perguntas e respostas, calendário de eventos, entre outros.

O objetivo desta nova etapa é promover a consolidação da RedeNutri como um espaço de 

reflexão e proposição de estratégias para a implementação das ações de alimentação e 

nutrição no SUS. 
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Visando uma maior interatividade com as redes sociais, foram criados perfis da RedeNutri 

no Twitter e Facebook. Essa incorporação proporcionou a ampliação do número de 

usuários cadastrados na rede e uma maior publicização das atividades desenvolvidas. 

Nesse sentido, até 2014, a página do Twitter possuía 238 seguidores e a do Facebook 

contava com 9.617 curtidas.

No entanto, a convergência em si e a possibilidade de trocar mais informações por um 

número maior de pessoas, não garante valor informativo às noticias divulgadas e uma 

participação mais ativa dos integrantes nas discussões levantadas, sendo necessário o 

investimento em estratégias que estimulem esse compartilhamento.

Em 2013, a RedeNutri passou ainda, pela construção de uma nova identidade visual, com 

vistas a um melhor impacto na comunicação visual e incorporação de um conceito que 

fosse representativo para a Rede. Assim, foi incorporado o elemento gráfico do pictograma, 

que representa figuras humanas dinâmicas que compõem uma rede de pessoas unidas. 

Estes foram sobrepostos e passaram a fazer parte da logomarca da RedeNutri, trazendo 

uma ideia de integração (Figura 15).

Figura 15 — Pictogramas incorporados à nova identidade visual da RedeNutri. Brasil, 2013

Fonte: okalab. Manual de identidade Visual: RedeNutri. Brasília, dF: okalab ltda, 2013.
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A palavra RedeNutri foi composta em duas alturas diferentes para reforçar a palavra  

“Rede” e ressaltar o “Nutri”, deixando em evidência dois conceitos fundamentais para 

a instituição: a Rede e a Alimentação e Nutrição. A nova paleta de cores também foi 

ressignificada, com vistas a dar uma ideia de energia, dispersão, irradiação, sendo 

composta por seis cores cálidas que variam do amarelo ao marrom. Como complemento, 

também optou-se pelo cinza escuro, preto e branco para textos e outras aplicações. 

Figura 16 — Paleta de cores da identidade visual da Redenutri. 2013 

Fonte: okalab. Manual de identidade Visual: RedeNutri. Brasília, dF: okalab ltda, 2013.

 

A logomarca, tipografia, texturas, bem como diferentes aplicações gráficas foram padroni-

zadas e harmonizadas a esta nova identidade visual. 

 › antes:

 › depois:
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Quanto ao objetivo de discutir os desafios para o aprimoramento dos programas e ações 

relacionados às diretrizes da PNAN, foi levantada a questão sobre como se dão as relações 

de poder entre os entes federativos, que tradicionalmente são operadas dentro de um 

organograma verticalizado. Desta forma, as ações estratégicas e programas são planejados 

no nível federal e reproduzidos aos estados e municípios por meio de decretos, podendo 

ou não estar de acordo com as realidades por estes vivenciadas.

A utilização de ferramentas que possibilitem a cogestão das ações estratégicas dentro de 

uma política leva à superação de limites e à experimentação de novos modos de organi-

zação dos serviços, de produção e circulação de poder, de construção e fortalecimento 

das redes de saúde, e da clínica ampliada (GUEDES, 2012).

Neste sentido, a RedeNutri constitui-se como ferramenta que permite a troca de experi-

ências sobre a organização da atenção nutricional nas três esferas de gestão do SUS, abre 

espaço para discussão sobre os desafios relacionados a essa implementação, bem como 

promove e valoriza a ação do controle social em todas as etapas da implementação da 

PNAN. Esta converge, ainda, com a Diretriz de Pesquisa, Inovação e Conhecimento em 

Alimentação e Nutrição da PNAN, posto que contribui com o processo de expansão 

e qualificação das ações de alimentação e nutrição e com a educação continuada de 

profissionais envolvidos na realização dessas.

As ferramentas colaborativas online constituem-se como importantes meios para divulgar e 

compartilhar conhecimentos e práticas, especialmente o conhecimento tácito, a fim de pro- 

mover a sua partilha e gerar inovação. Apesar de, na RedeNutri, predominar o compartilha- 

mento de produtos mais acabados, previamente sistematizados e com linguagem formal. 

 

Disponibilizadas numa plataforma apropriada, essa metodologia proporciona uma melhor 

gestão da informação, já que evita que esta permaneça sem movimentação em contas de 

e-mail, além de reduzir a necessidade de reuniões presenciais ou videoconferências com 

horários pré-estabelecidos. A comunicação estabelecida nestes ambientes colaborativos 

ocorre de maneira assíncrona, que tem como característica não ter limite de tempo e lugar 

(BIREME, 2014).

No meio científico e pedagógico, embora não haja nenhuma definição comum para o 

compartilhamento de conhecimentos, este é amplamente reconhecido por envolver 

esforços de colaboração por parte dos consumidores e produtores de conhecimento para 

trocar ideias e experiências. Colaboração baseada em postagens é uma forma importante 

de facilitar o compartilhamento de conhecimento (YANG et al., 2011).
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Quanto às ferramentas presentes na RedeNutri, destacam-se: 

 
cursos de Autoaprendizado ›

Configuram-se como ferramentas para aproximação e qualificação sobre temáticas e 

programas estratégicos da área de alimentação e nutrição. Estes não têm como pretensão 

a conferência de títulos, posto que não possuem finalidade acadêmica, no entanto, 

configuram-se com uma importante estratégia de alinhamento e aperfeiçoamento aos 

diferentes atores que compõe a Rede. Até o momento já foram disponibilizados os 

seguintes cursos:

 › Dialogando sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, no contexto da 

Atenção Básica à Saúde;

 › Redes de Atenção à Saúde;

 › Programa Nacional de Melhoria da Qualidade e Acesso na Atenção Básica;

 › Matriz de Interfaces do Programa Bolsa Família;

 › Cantinas Escolares Saudáveis;

 › Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil – ANDI;

 › Estratégia de Fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitami-

nas e minerais) em pó – NutriSUS;

 › Estratégias para prevenção de carências de micronutrientes no Brasil: ferro, vita-

mina A e vitamina B1.

casoteca ›

Constitui-se de um acervo virtual de casos didáticos sobre diferentes temas ligados à 

implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no Sistema 

Único de Saúde. Os casos didáticos são narrativas que apresentam uma história baseada 

em experiências reais que conduzem o leitor a um conjunto de questões, informações, 

desafios, escolhas e decisões que o estimulam a refletir sobre seu próprio contexto, 

fazendo-o interrogar-se, o que faria se estivesse diante das circunstâncias apresentadas. 

Os casos são acompanhados por notas pedagógicas que visam facilitar a articulação 

de informações e fixação de conceitos. Nestas são apresentadas indicações possíveis 

de utilização em atividades de capacitação, além de citar referências de materiais 

complementares para quem desejar aprofundar seus conhecimentos. 
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Atualmente estão disponíveis os casos sobre: 

 › Financiamento − Planejamento e financiamento para a qualificação das ações de 

alimentação e nutrição na Atenção Básica à Saúde. Disponível em: <http://ecos-

redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_financiamento>.

 › Força de trabalho − Diálogo e formação em prol do acompanhamento em saúde 

das famílias do Programa Bolsa Família. Disponível em: <http://ecos-redenutri.

bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_acompanhamentosaude>. 

 › intrassetorialidade − A Organização da força de trabalho e intrasetorialidade para 

a atenção à saúde no Conjunto Habitacional “Jardim”. Disponível em: <http://

ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_forcadetrabalho>.

 › organização da atenção nutricional − A Organização da Atenção Nutricional: 

enfrentando a obesidade. Disponível em: <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.

php?page=casoteca_organizacao_atencao_nutricional_caso1>; e A organização da 

atenção nutricional em um município brasileiro. Disponível em: <http://ecos-

redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_gestaodocuidado>. 

 
biblioteca ›

A biblioteca virtual da RedeNutri reúne um acervo de 709 materiais técnicos e 

apresentações sobre temas de relevância na área de alimentação e nutrição. Encontram-se 

disponíveis conteúdos sobre Nutrição e Saúde Coletiva, Aleitamento Materno, Programa 

Bolsa Família, pactuação com setor produtivo de alimentos para melhoria do perfil de 

produtos industrializados, entre outras temáticas.

Destaca-se que as visitas à galeria de arquivos totalizou 67.631 desde 2011, sendo 

que, somente em 2014, o número de acessos foi de 32.240. Foram realizados 1.526.377 

downloads de arquivos.

blog da cgAn ›

Configura-se como espaço para divulgação sobre as principais ações estratégicas 

desenvolvidas pela CGAN no âmbito federal para implementação da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição. O Blog da CGAN passou a ser uma nova ferramenta da RedeNutri a 

partir de 2011, tendo como propósito estabelecer um espaço para comunicação, reflexão 

e debate sobre temas diversos da agenda programática da CGAN. 

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_financiamento
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_financiamento
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_acompanhamentosaude
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_acompanhamentosaude
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_organizacao_atencao_nutricional_caso1
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=casoteca_organizacao_atencao_nutricional_caso1
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Inicialmente, eram realizadas postagens sobre as atividades desenvolvidas por esta 

Coordenação numa periodicidade semanal, sendo registrado um número de 24 

postagens durante o ano de 2011. Durante os anos de 2012 e 2013, estas passaram a 

ser mais esporádicas, em virtude da priorização de outras formas de comunicação para 

publicização das notícias retratadas e pela dificuldade, devido à dinâmica das equipes, 

em manter a regularidade na escrita dos ‘posts’, com oito postagens em 2012 e dez em 

2013. No entanto, após avaliação da relevância que a RedeNutri tem representado, além 

do constante crescimento do número de usuários integrantes, o blog passou a ter uma 

maior movimentação, fechando o ano de 2014 com um significativo aumento no número 

de postagens (20). Assim, até o final de 2014, foram realizados 62 postagens, que tiveram 

34.025 acessos.

No quadro abaixo estão descritos os temas das matérias divulgadas no Blog. 

quadro 8 – postagens realizadas no Blog da cgAn. brasil, 2011 –2014

2011

algumas prioridades da Coordenação Geral de alimentação e Nutrição para os  

próximos anos

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=61> 

o enfrentamento da obesidade no Brasil

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=60> 

indução para a reformulação do perfil de alimentos processados

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=59> 

a contribuição da alimentação e nutrição para o Plano Brasil sem Miséria –  

o Programa Bolsa Família na saúde

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=58> 

indução para a reformulação do perfil de alimentos processados

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=59>

continua

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=61
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=60
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=59
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=58
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por uma gestão orientada pelas evidências cientificas

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=57>

lançamento dos dados inéditos de consumo alimentar pessoal da população 

brasileira (PoF 2008-09)

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=56> 

anvisa divulga Consulta pública nº 35 sobre a redução da faixa de iodação do 

sal destinado ao consumo humano

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=55> 

Plano Nacional de segurança alimentar e Nutricional

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=54> 

Promoção da alimentação saudável na infância

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=53> 

Parabéns, nutricionistas!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=52> 

academias da saúde − um novo espaço para promoção da saúde nos territórios

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=51> 

seminários Regionais do Programa Bolsa Família na saúde

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=50> 

o Financiamento do sus em questão

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=49> 

oficina de trabalho sobre a Estratégia de Fortificação caseira no Brasil

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=48>

Rumo à 4ª Conferência Nacional de segurança alimentar e Nutricional

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=47>

continua

continuação

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=56
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=55
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=54
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=53
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=52
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=51
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=50
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=49
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aprovação do novo texto da Política Nacional de alimentação e Nutrição

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=46> 

Qualificando a agenda do programa Bolsa Família na saúde

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=45> 

4ª Conferência Nacional de segurança alimentar e Nutricional

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=44> 

xi encontro Nacional da Rede de alimentação e Nutrição do sus

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=43> 

Publicação da Portaria nº 2685, de 16 de novembro de 2011, sobre Financia-

mento das ações de alimentação e Nutrição

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=42> 

Publicada a Portaria que atualiza a Política Nacional de alimentação e 

Nutrição

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=41> 

CGaN convoca as Comissões interinstitucionais para Prevenção e Controle  

dos distúrbios por deficiência de iodo e a de implementação, acompanha-

mento e monitoramento das ações de Fortificação de Farinhas de trigo, de 

Milho e de seus subprodutos

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=40> 

oficina de Escuta sobre o guia alimentar

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=39>

Finalizando 2011 com importantes Conquistas e avanços

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=38>

continua

continuação

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=46
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=45
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=44
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=43
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=42
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=41
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=40
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=39


330

2012

iniciando o acompanhamento das Condicionalidades de saúde do Programa 

Bolsa Família em 2012

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=37> 

semana de Mobilização da saúde na escola tem como tema principal a 

“Prevenção da obesidade na infância e na adolescência”

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=36> 

Continuidade das Medidas para a Redução do Consumo de sódio no Brasil.

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=35> 

eNPaCs agora é a estratégia amamenta e alimenta Brasil

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=34> 

iii Mostra de experiências de alimentação e Nutrição no sistema Único de 

saúde

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=33> 

inscrições abertas para Cursos de especialização à distância

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=32> 

iniciamos os Primeiros Passos da estratégia amamenta e alimenta Brasil!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=31> 

Cursos e especialização oferecidos pelo Programa de Formação em 

alimentação e Nutrição da ead/eNsP/FioCRuZ

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=30> 

2013

apoio à implementação da agenda de intensificação da atenção nutricional à  

desnutrição infantil (aNdi)

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=29>

continua

continuação

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=37
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=36
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=35
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=34
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=33
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=32
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=31
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=30
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Curso de educação a distância do PBF na saúde - turmas 2013

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=28> 

xii encontro Nacional da Rede de alimentação e Nutrição do sus

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=27> 

passos firmes na implementação da Estratégia amamenta e alimenta Brasil

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=26> 

o que o nutricionista está fazendo no sus? Mostre no i Concurso Cultural da 

RedeNutri!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=25> 

atenção: informações sobre programas e ações da CGaN deverão ser 

acessadas pelo novo portal do departamento de atenção Básica

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=24> 

site do laboratório de inovação em Manejo da obesidade está no ar

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=23> 

Venha se amostrar na iV Mostra Nacional de experiências em atenção Básica/

saúde da Família

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=22> 

Relação sisVaN e e-sus aB

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=21> 

i encontro Nacional de tutores da estratégia amamenta e alimenta Brasil

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=20>

2014

alimentos da agricultura familiar para hospitais do sistema Único de saúde

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=19>

continua

continuação

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=28
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=27
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=26
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=25
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=24
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=23
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=22
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=21
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oficinas e apresentações estaduais sobre o novo guia alimentar para a 

População Brasileira

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=18 

Chegou a hora! iV Mostra Nacional de experiências em atenção Básica/saúde 

da Família!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=17 

demetra aceita artigos sobre “atenção às Necessidades alimentares especiais 

no sus” até dia 7/04

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=16 

site “Cantina saudável” já está no ar!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=15 

oficinas do guia alimentar para a população Brasileira

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=14 

estratégia intersetorial de Prevenção e Controle da obesidade: 

recomendações para estados e Municípios

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=13 

desnutrição crônica diminui 51,4% entre crianças do Bolsa Família

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=12 

atenção à saúde no sistema prisional - chamada de profissionais para o 

debate

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=11 

aberta Consulta Pública sobre Portarias que organizam a terapia Nutricional 

no sus!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=10 

Planejamento dietético no sistema Único de saúde - chamada de materiais 

de apoio

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=9

continua

continuação

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=18
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=17
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=16
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=15
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=14
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=13
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=12
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=11


333

Caderno de estudos desenvolvimento social em debate: Resultados, avanços 

e desafios nas condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=8 

confira a programação do ministério da saúde no xxiii conBran!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=7 

CGaN promove Feira de Produtos orgânicos no Ministério da saúde

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=6 

a promoção da alimentação adequada e saudável no sus

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=5 

está chegando o lançamento da nova edição do Guia alimentar para a 

População Brasileira!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=4 

lançada a nova edição do Guia alimentar para a População Brasileira!

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=3 

relatório final da consulta pública do guia alimentar

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=2 

Planejamento dietético no sistema Único de saúde - levantamento de 

informações e opiniões

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=1 

Guia alimentar para a População Brasileira é apresentado em simpósio sobre 

alimentação sustentável realizado pela universidade de londres.

› <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=0 

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
 

conclusão

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=8
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=7
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=6
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=5
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=4
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=3
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=2
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=1
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_blog.php?blogId=1&offset=0
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ciclos de discussão ›

São discussões transmitidas ao vivo a partir da RedeNutri, em que são debatidas temáticas 

estratégicas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ao final das sessões, estes 

também são disponibilizados na biblioteca da RedeNutri. 

Em suas primeiras versões, o 

objetivo dos ciclos era debater 

sobre as temáticas trazidas pelos 

textos de opinião produzidos em 

comemoração aos 10 anos da Polí-

tica Nacional de Alimentação e 

Nutrição, ocasião em que vários 

especialistas foram convidados a 

realizarem análises e escreverem 

sobre as principais temáticas 

estratégicas afetas à PNAN. Após 

a exibição de alguns ciclos, 

identificou-se a necessidade de 

incluir outras temáticas para serem 

debatidas, de forma a constituir-se 

como uma ferramenta para discutir 

os assuntos em maior evidência no 

campo da alimentação e nutrição. 

Desta forma, atualmente, os ciclos 

de discussão compõe-se de dois 

ou três convidados que realizam 

uma exposição sobre determinado 

assunto com duração de 20 minutos, 

e em seguida, é aberto ao público 

para realização de perguntas pelo 

chat online, facebook ou e-mail. A 

depender do número de interessados 

ou de perguntas realizadas, é aberto 

um fórum para que os interlocutores 

exponham suas opiniões e dúvidas 

e para que estas sejam respondidas 

posteriormente pelos convidados.
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Esta ferramenta foi inaugurada no dia 

02 de abril de 2012, tendo como tema  

“A institucionalidade das ações de 

alimen-tação e nutrição nas esferas de 

gestão do Sistema Único de Saúde”. 

No início, a ferramenta utilizada para 

a realização do ciclo era o elluminate. 

Este software não era público, no 

entanto, a cada exibição era disponi-

bilizado um link que possibilitava o 

acesso público ao debate transmitido 

e era necessário o preenchimento do 

nome e e-mail para que seja realizado 

o download do vídeo. No entanto, com 

o surgimento de novos softwares com 

maior disponibilidade e facilidade 

no manuseio, a partir do 6o ciclo de 

discussões passou a ser transmitido a 

partir da ferramenta Hangout on air, do 

Google plus®.

Até o final de 2014 foram realizados 

quinze ciclos de discussão, relacionados 

a seguir:
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— 

a institucionalidade das ações de alimentação e nutrição nas esferas de gestão 

do sistema Único de saúde. Realizado no dia 02 de abril de 2012, via Elluminate.

Convidada: Juliana Rochet. 

 › Disponível em : <https://sas.elluminate.com/site/external/launch/nativeplayback. 

jnlp?sid=1110&psid=2012-04-20.1111.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB 

81A.vcr>.

— 

Redes de atenção à saúde – a Nutrição dos serviços de saúde. Realizado no dia 

17 de maio de 2012, via Elluminate. 

Convidados: Patrícia Jaime (CGAN/MS) e Newton Lemos (OPAS/OMS). 

 › Disponível em : <https://sas.elluminate.com/site/external/launch/play.jnlp?sid=1 

110&psid=2012-05-17.0448.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr>. 

—

expansão do Programa Nacional de Vitamina a. Realizado no dia 15 de agosto 

de 2012. 

Convidada: Ana Maria Cavalcante de Lima. (CGAN/MS). 

 › Disponível em: <https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplay 

back.jnlp?sid=1110&psid=2012-08-15.1050.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8 

EAB81A.vcr>. 

—

a saúde no PBF: ações e novidades no sistema de acompanhamento das 

condicionalidades. Realizado em 22 de Março de 2013. 

Convidados: Ana Maria Cavalcante (CGAN/DAB/SAS/MS/SENARC/MDS), Marcos 

Maia (MDS), Hellen Socorro Vieira – SES/Pará, Maria Janaína Cavalcante Nunes – 

SES/Goiás, Ester Mourão – SES/Amazonas e Lilian Poli – SES/Paraná. 

 › Disponível em: <https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplay 

back.jnlp?sid=1110&psid=2013-03-22.0442.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8 

EAB81A.vcr>.

https://sas.elluminate.com/site/external/launch/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2012-04-20.1111.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/launch/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2012-04-20.1111.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/launch/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2012-04-20.1111.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/launch/play.jnlp?sid=1110&psid=2012-05-17.0448.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/launch/play.jnlp?sid=1110&psid=2012-05-17.0448.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2012-08-15.1050.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2012-08-15.1050.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2012-08-15.1050.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2013-03-22.0442.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2013-03-22.0442.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2013-03-22.0442.M.4561C4EAFE34A3613865C7A8EAB81A.vcr
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— 

Estratégia amamenta e alimenta Brasil. Realizada no dia 23 de maio. 

Convidados: Rosana Di Divitiis, coordenadora nacional da IBFAN/BRASI, Jeanine 

Salve (IBFAN), Ana Carolina Feldenheimer (MS) e Maria Amália Alencar (SES-AL). 

 › Disponível em: <https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplay 

back.jnlp?sid=1110&psid=2013-05-23.1045.M.00A5590C669754FB4705244

D7BC914.vcr>. 

— 

acordos bilaterais governo-setor privado para melhoria do perfil alimentar de 

alimentos industrializados. Transmitido ao vivo em 03 de julho de 2013. 

Convidados: Eduardo Augusto Fernandes Nilson (MS) e Rosely Sichieri (UERJ). 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dcdRuDlfloo&list=UUGcMl

jgzO3Yfw4WYUPnFz5w>.

(Com o surgimento de novos softwares com maior disponibilidade e facilidade no 

manuseio, a partir desta data os ciclos de discussões passaram a ser transmitidos 

a partir da ferramenta Hang out on air, do Google plus.)

—

agenda de atenção Nutricional à desnutrição infantil – aNdi. Transmitido ao 

vivo em 11 de setembro de 2013. 

Convidados: Mayara Kelly Pereira Ramos (MS), Gilvani Pereira (MS), Rubens Bias 

(MS) e Ciliane Ferrazzo (Secretaria de saúde do município de Xavantina –SC). 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5YXDTL0tijw&list=UUGcM

ljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>. 

—

Vigilância alimentar e Nutricional. Transmitido ao vivo em 30 de outubro de 

2013.

Convidados: Sara Araújo (MS) e Maísa Pedroso, da Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio Grande do Sul. 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n1lbkSJgxPM&list=UUGcM

ljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>. 

https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2013-05-23.1045.M.00A5590C669754FB4705244D7BC914.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2013-05-23.1045.M.00A5590C669754FB4705244D7BC914.vcr
https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/nativeplayback.jnlp?sid=1110&psid=2013-05-23.1045.M.00A5590C669754FB4705244D7BC914.vcr
https://www.youtube.com/watch?v=dcdRuDlfloo&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=dcdRuDlfloo&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=5YXDTL0tijw&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=5YXDTL0tijw&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=n1lbkSJgxPM&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=n1lbkSJgxPM&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
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—

Revisão do Guia alimentar para a População Brasileira. Transmitido ao vivo em 

18 de fevereiro de 2014. 

Convidados: Patrícia Jaime, Coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação 

e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/DAB/SAS/MS) e Caroline Morgado do 

Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS) do 

município de Duque de Caxias do Rio de Janeiro (RJ). 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jMID0Y8vUKI&list=UUGcM

ljgzO3Yfw4WYUPnFz5z>. 

—

Casoteca RedeNutri. Transmitido ao vivo em 18 de fevereiro de 2014. 

Convidados: Carolina da Cunha Rocha, Escola Nacional de Administração Públi-

ca (ENAP) e a professora da Universidade de Brasília, Elisabetta Recine, também 

coordenadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição 

(OPSAN/UnB). 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xEg4xTFi3uI&list=UUGcMl

jgzO3Yfw4WYUPnFz5w>. 

— 

Estratégia de Fortificação de alimentação infantil com micronutrientes em pó – 

Nutrisus. Transmitido ao vivo em 09 de junho de 2014. 

Convidados: Ana Maria Cavalcante (CGAN/DAB/SAS/MS), Teresa Borges Frota, 

Coordenadora de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do 

Maranhão e Márcia Maria Lima Borges, responsável pelo Programa Saúde na 

Escola, também da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2-rnsiy_XjM&index=8&list

=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>. 

—

cadsisVan − avaliação da evolução temporal do estado nutricional de crianças 

de 0 a 5 anos atendidas pelo Programa Bolsa Família. Transmitido ao vivo em 2 

de julho de 2014. 

Convidados: Patricia Jaime, coordenadora da Coordenação Geral de Alimen-

tação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/DAB/SAS/MS), Michelle Lessa, 

https://www.youtube.com/watch?v=jMID0Y8vUKI&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=jMID0Y8vUKI&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=xEg4xTFi3uI&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=xEg4xTFi3uI&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=2-rnsiy_XjM&index=8&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=2-rnsiy_XjM&index=8&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
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representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) e Amanda Faria, Coordenadora de Alimentação e Nutrição de Aparecida de 

Goiânia – GO. 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Sz8UtyziOtU&list=UUGcM

ljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>. 

—

a atuação do nutricionista: um enfoque na saúde coletiva. Transmitido ao vivo 

em 29 de setembro de 2014. 

Convidados: Mariana Martins (Núcleo de Nutrição na Atenção Básica/GENUT/SAS/

SES/DF), Andhressa Fagundes (Professora Adjunta do Departamento de Nutrição 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e Flávia Francischinelli (Nutricionista 

ganhadora do Concurso de Frases da RedeNutri. 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=M_RbA-cRVWM&list=UUG

cMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>. 

—

estratégia Nutrisus – articulação entre saúde e educação. Transmitido ao vivo 

em: 23 de outubro de 2014. 

Convidados: Patricia Jaime (Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição 

do Ministério da Saúde); Eliene Sousa (Coordenadora de Segurança Alimentar 

e Nutricional da Coordenação Geral do Programa de Alimentação do Escolar – 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o82oGRP91SU&list=UUGc

MljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>.

—

divulgação dos resultados do Programa Nacional de suplementação de Vitami-

na a. Transmitido ao vivo no dia: 06 de Novembro de 2014.

Convidada: Maria Fernanda Moratori (MS) 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=32Y_5hawOqo&list=UUGc

MljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz8UtyziOtU&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=Sz8UtyziOtU&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=M_RbA-cRVWM&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=M_RbA-cRVWM&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=o82oGRP91SU&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=o82oGRP91SU&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
Https://www.youtube.com/watch?v=32Y_5hawOqo&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
Https://www.youtube.com/watch?v=32Y_5hawOqo&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
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—

Nova edição do Guia alimentar para a População Brasileira. Transmitido em 02 

de dezembro de 2014. 

Convidados: Patrícia Constante Jaime (MS) e Carlos Monteiro (USP). 

 › Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IqRIj4Td7aM&list=UUGcM

ljgzO3Yfw4WYUPnFz5w>.

 

entrevistas ›

Espaço que disponibiliza entrevistas com profissionais de saúde de diferentes expertises, 

abordando temáticas de relevância para a área de alimentação e nutrição. Foram realizadas 

as seguintes entrevistas ao longo dos quatro anos de gestão:

 › Experiência da cidade do Rio de Janeiro com a iniciativa dos centros de referência 

em obesidade; 

 › Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais - Ana Marlúcia de Oliveira 

Assis e Sandra Chaves da Universidade Federal da Bahia;

 › Comensalidade e Saúde – Denise Oliveira e Silva;

 › Pesquisa de Orçamento Familiar (2008-2009): Consumo alimentar – Rosely 

Sichieri do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro; 

 › A experiência da formulação da Política Municipal de Alimentação e Nutrição 

(PMAN) no Rio de Janeiro – Jorginete Damião, Cláudia Bocca e Thiago Barreto – 

responsáveis pela formulação da PMAN no Rio de Janeiro; 

 › A Rede de Evidências para Políticas de Alimentação e Nutrição em Saúde – Denise 

Gigante da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); 

 › Desenvolvimento de capacidades em Alimentação e Nutrição – Roger Hughes, 

professor da Bond University (Austrália);

 › A indústria de alimentos e a transição nutricional – Barry Popkin, professor da 

Universidade da Carolina do Norte (UNC Chapel Hill);

https://www.youtube.com/watch?v=IqRIj4Td7aM&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
https://www.youtube.com/watch?v=IqRIj4Td7aM&list=UUGcMljgzO3Yfw4WYUPnFz5w
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 › Cursos de Especialização à Distância em Alimentação e Nutrição – Denise Barros 

(ENSP/FIOCRUZ) e Denise Oliveira (FIOCRUZ/Brasília);

 › III Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição no SUS – Janaína Lúcio 

Dantas, nutricionista do Programa de Alimentação Escolar do município de 

Senador Pompeu, no Ceará. 

 › Entrevista com Marion Nestle – Marion Nestlé, professora e pesquisadora em 

Alimentação e Nutrição em Saúde Pública da Universidade de Nova Iorque, 

Estados Unidos.

 › Direito Humano à Alimentação Adequada no contexto da Atenção Básica à  

Saúde – Marília Leão, presidente da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos 

Humanos (ABRANDH);

 › Custo da Obesidade ao Sistema Único de Saúde – Michele Lessa de Oliveira, 

Diretora do Departamento de Estruturação e Integração de Sistemas Públicos 

Agroalimentares da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

 › Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) no contexto de 

Alimentação e Nutrição – Allan Nuno, Coordenador Geral de Acompanhamento e 

Avaliação da Atenção Básica do Departamento de Atenção Básica do Ministério 

da Saúde;

 › e-SUS Atenção Básica – Sara Araújo, consultora técnica da Coordenação Geral de 

Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/DAB/SAS/MS).

 › Redução do Consumo de Açúcar – Rafael Moreira Claro, professor adjunto do 

Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG);

 › XIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Denise Rinehart, 

assessora do CONASEMS e Coordenadora Técnica do Núcleo de Participação da 

Comunidade na Saúde;

 › Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil. Mayara 

Ramos, consultora técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do 

Ministério da Saúde.
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 › I Concurso Cultural da RedeNutri – Cristyane Nathália Gomes Mendonça, Rita 

Helena Bueno Pinheiro e Camila Tenório Ferreira, as primeiras colocadas de cada 

categoria do concurso realizado.

 › Vigilância Alimentar e Nutricional – Inês Rugani, professora do Instituto de 

Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (INU/UERJ)

 › Obesidade - Ana Paula Bortoletto Martins, pesquisadora em alimentos do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e do NUPENS (Núcleo de Pesquisas 

Epidemiológicas em Nutrição e Saúde);

 › Consulta Pública do Guia Alimentar – Prof. Carlos Monteiro, coordenador do 

Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de 

São Paulo;

 › 10 Anos do Programa Bolsa Família: Contribuições para a Saúde – Patricia Jaime 

(Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição – CGAN/DAB/SAS/MS);

 › Programa Bolsa Família: 10 anos de avanços – Marcos Maia, Coordenador Geral de 

acompanhamento das condicionalidades, do Departamento de Condicionalidades 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS);

 › Cantinas Escolares Saudáveis – Julyana Nogueira Firme, nutricionista do Colégio 

Arvense, no Distrito Federal, que apresentou experiência exitosa desenvolvida 

na instituição em que atua, o “Projeto Comer Bem”. 

 › Estudo de Fortificação da Alimentação Complementar (ENFAC) – Marly Augusto 

Cardoso, professora da USP e Márcia Maria Tavares Machado, da Universidade 

Federal do Ceará;

 › Semana Mundial do Aleitamento Materno – Gisele Pereira Gomes, nutricionista 

no Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Brazlândia do Distrito Federal; 

 › Centros de Referência em Obesidade: Uma experiência da cidade do Rio de 

Janeiro – Suzete Marcolan, nutricionista do Instituto de Nutrição Annes Dias 

(INAD);

 › Publicidade e a obesidade infantil – grupo do Projeto Alimentação e Nutrição 

nas Diferentes Mídias – PropagaNUT, do observatório de Políticas de Segurança 

Alimentar e Nutrição – OPSAN, vinculados à Universidade de Brasília – UnB. 
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Fóruns ›
Constitui-se uma ferramenta que permite a discussão entre os participantes sobre 

temáticas específicas, em que, a partir de um contexto, as pessoas podem colocar suas 

diferentes impressões e opiniões. Na tabela 16 segue a relação dos temas dos fóruns 

realizados e o respectivo número de participantes.

tabela 16 — Número de participantes por tema de fórum realizado. Brasil, 2011-2014

teMa do FóRuM                   
 NÚMeRo de 

PaRtiCiPaNtes

Perguntas Frequentes 5

ataN dos estados e dF 3

Cursos ead 6

Curso de Cantinas escolares saudáveis 30

ações de alimentação e Nutrição no sus: como você faz? 8

Gestão das ações de alimentação e Nutrição: uma discussão compartilhada 5

deixe sua opinião aqui 1

sexta sessão do ciclo de discussões − acordos bilaterais: governo-setor pri- 

vado para redução do açúcar, sódio e gorduras nos produtos industrializados
2

8º ciclo de discussões − Vigilância alimentar e nutricional 8

Redução no consumo de sódio no Brasil: uma meta possível? 5

alterações no código de ética do nutricionista 1

14º ciclo de discussões − a atuação do nutricionista com enfoque na  

saúde Coletiva
2

ciclo de discussões: Estratégia de Fortificação da alimentação infantil com 

micronutrientes em pó − nutrisus: articulação entre a saúde e a Educação
5

Ciclo de discussões: Nova edição do Guia alimentar para a População 

Brasileira
6

 
Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
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Cabe destacar que, apesar do número de participantes ser baixo, o número de acessos 

aos fóruns chega a mais de onze mil pessoas, a depender do tema. Promover discussões e 

ampliar a participação dos usuários é um dos maiores desafios da rede.

galeria de imagens ›

Espaço que reúne fotos de atividades desenvolvidas pelos distintos profissionais 

que atuam no Sistema Único de Saúde e seus parceiros. Até 2014 a RedeNutri possuía 

nove galerias com 96 imagens e que tiveram 17.909 visitas..

Ressalta-se que as galerias possuem uma limitação relacionada ao layout não permite  

boa apresentação das fotos, que ficam disponíveis em dimensão pequena.
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notícias ›

Página que reúne notícias que envolvem diferentes temáticas e formatos, relacionados 

à área de alimentação e nutrição, publicação de portarias importantes, divulgação de 

literatura, vídeos e eventos relevantes, oportunidades, como seleções, além de remeter o 

integrante às atividades que a rede promove, como o alerta de que há novo conteúdo na 

biblioteca ou da ocorrência de algum ciclo de discussão ou novo caso na casoteca.

Entre 2011 e 2014 foram postadas 1.488 notícias, totalizando 793.321 leituras, com 

média de 533 leituras por artigo.

textos de opinião ›

São documentos que abordam assuntos de relevância na área de alimentação e nutrição. 

Geralmente é apresentado um texto que representa o ponto de vista de um especialista 

sobre o assunto ou estudo abordado, mas também reúne textos de usuários e de atividades 

interativas realizadas entre os usuários. Até 2014, foram publicados 24 textos de opinião, 

os quais tiveram 13.562 acessos.

Abaixo segue a relação dos textos de opinião divulgados:

 › desenvolvimento de capacidades para lideranças em alimentação e Nutrição – 

Bárbara Alencar;

 › a Vigilância alimentar e Nutricional e o dHaa – Janine Giuberti Coutinho;
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 › por uma infância saudável e livre de consumismo − Taís Vinha. Mãe, publicitária  

e membro do Coletivo Infância Livre de Consumismo;

 › a alimentação e Nutrição no Processo de Melhoria do acesso e qualidade da 

atenção Básica – Thais Coutinho de Oliveira. Nutricionista, mestre em saúde pú-

blica e técnica assessora da Coordenação Geral de Acompanhamento e Avaliação 

do Departamento de Atenção Básica (CGAA/DAB/SAS/MS);

 › Mais doce impossível: Relato de experiência. – Jacqueline Abrantes Gadelha, 

enfermeira da ESF de Panatis, Natal (RN);

 › as frutas e hortaliças na alimentação escolar brasileira – Fabiane Mendes 

Camara, nutricionista responsável pelo programa HortiEscola, considerado uma 

das melhores experiências na área de Alimentação e Nutrição durante o XVI 

Congresso Latinoamericano de Nutrição, realizado em 2012, em Havana, Cuba.

 › cantinas escolares saudáveis: promovendo a alimentação saudável − Ana Carolina 

Feldenheimer da Silva, nutricionista Mestre em saúde pública e técnica da 

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

 › Condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família – Ana Maria Cavalcante 

de Lima (técnica especializada da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição/

DAB/SAS/Ministério da Saúde) e Simone Costa Guadagnin (consultora técnica da 

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição/DAB/SAS/Ministério da Saúde);

 › Praticidades da vida moderna – Natascha Ramos é nutricionista, mestre em Nu-

trição Humana (UnB) e atualmente trabalha na Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal (SES/DF).

 › Compartilhando experiências da semana saúde na escola – Relato de experiên-

cia: A Escola como espaço de promoção da saúde e prevenção de doenças: uma 

abordagem interdisciplinar através do Programa Saúde na Escola - Integrantes do 

grupo PET/PSE do Centro Acadêmico de Vitória (UFPE);

 › a Nutrição e o hábito alimentar, como intervir? – Bárbara de Alencar, nutricionista, 

especialista em Gestão de Saúde (UnB), mestranda em Nutrição Humana (UnB) e 

pesquisadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição 

(OPSAN/UnB).
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 › acordos-bilaterais – governo-setor privado para redução do açúcar nos produtos 

industrializados – Rosely Sichieri, professora titular do  Instituto de Medicina 

Social da UERJ;

 › Consenso sobre Habilidades e Competências do Nutricionista no Âmbito da 

saúde coletiva − Andrea Sugai Mortoza, professora adjunta da Faculdade de 

Nutrição da Universidade Federal de Goiás, Doutora em Política Social pela 

Universidade de Brasília (UnB); e pesquisadora Associada do Observatório 

de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN) da Universidade de 

Brasília e Elisabetta Recine, professora adjunta do Departamento de Nutrição da 

Universidade de Brasília, Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São 

Paulo; e coordenadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e 

Nutrição do Centro de Estudos Avançados de Governo e Políticas Públicas da 

Universidade de Brasília.

 › Estratégia amamenta e alimenta Brasil (EaBB) − Andreza Sentone é Enfermeira 

de formação; facilitadora da EAAB; membro do Comitê de Aleitamento Materno 

de Londrina; e professora da Universidade Estadual de Londrina e Regina Lang é 

nutricionista; facilitadora da EAAB; Professora do Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal do Paraná.

 › sisVan indígena − Andhressa Araújo Fagundes, professora Adjunta da Universi-

dade Federal de Sergipe (UFS)

 › dia Mundial da alimentação 2013: o papel do setor saúde no contexto dos 

sistemas alimentares saudáveis – Bárbara de Alencar, Natascha Ramos e 

Giovanna Soutinho do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e 

Nutrição do Centro de Estudos Avançados de Governo e Políticas Públicas da 

Universidade de Brasília.

 › obesidade: um panorama do consumo de alimentos pela população brasileira − 

Bárbara de Alencar, pesquisadora do Observatório de Políticas de Segurança 

Alimentar e Nutrição (OPSAN/UnB);

 › Guias alimentares – Ana Carolina Feldenheimer da Silva, nutricionista Mestre em 

saúde pública e técnica da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/

DAB/SAS/MS).
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 › iV conferência de segurança alimentar e nutricional − san +2: boas reflexões 

sobre saúde e segurança alimentar e nutricional para a construção do sisan − 

Anelise Rizzolo de Oliveira, professora adjunta do Departamento de Nutrição 

da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília e Conselheira do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.

 › estratégias para a prevenção e controle das carências nutricionais no Brasil – 

Equipe da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

 › o código de ética e a atuação do nutricionista na saúde coletiva − Equipe Rede-

Nutri/ OPSAN

 › Pesquisa de avaliação da evolução temporal do estado nutricional das crianças 

de 0 a 5 anos beneficiárias do programa Bolsa Família (pBF) − equipe de Moni-

toramento e Avaliação da Coordenação-Geral da Alimentação e Nutrição (CGAN);

 › “por que amamentar é um ato de amor?” − texto elaborado com base nas 

respostas dos usuários que participaram do fórum sobre o ato de amamentar.

 › “Como a agricultura familiar pode contribuir para uma alimentação mais 

adequada e saudável?” – texto elaborado pelos usuários da RedeNutri que 

responderam à pergunta: “Como a agricultura familiar pode contribuir para uma 

alimentação mais adequada e saudável?”.

 
 
 
vídeos ›

Apresenta vídeos de relevância na área de alimentação e nutrição, permitindo comen-

tários para usuários logados. Estão disponíveis 16 vídeos, que contaram com 17.393 

acessos:

 › Making-of do Prêmio Educação Além do Prato – 2014;

 › Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A;

 › Lançamento do Guia Alimentar para a População Brasileira;

 › Dia Mundial da Alimentação – Agricultura Familiar: alimentando o mundo, 

cuidando do planeta;
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 › Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó – 

NutriSUS;

 › Como o açúcar afeta o cérebro;

 › Falando de Direitos - Alimentação e Saúde no SUS;

 › Garantir a amamentação até os 6 meses de vida do bebê é um desafio da saúde 

pública do Brasil;

 › Leite derramado: do seio materno para a alma;

 › Obesidade e o mundo animal;

 › NBCAL: Para fazer valer a lei;

 › Políticas de Saúde no Brasil: um século de luta pelo direito à saúde;

 › SUS - Sistema único de Saúde;

 › Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil;

 › Consumo de crianças - A comercialização da infância;

 › Agite-se antes de beber;

 
 
experiências ›

Espaço disponibilizado para divulgação de experiências relacionadas à alimentação 

e nutrição, desenvolvidas por profissionais do SUS. Por se tratar de uma rede social, 

promover a troca de experiências entre seus membros é um dos principais objetivos da 

RedeNutri. 

As experiências compartilhadas nesse espaço até o momento foram provenientes da 

IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica/Saúde da Família, realizada em 

Brasília, em março de 2014. 

Diante do acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a Federação Nacional de Escolas 

Particulares (FENEP) em 2012 para promoção de cantinas escolares saudáveis, pensou-se 
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em utilizar a RedeNutri para promover a troca de experiências entre donos de cantinas 

escolares, pais, professores e outros atores envolvidos nessa questão, quanto à organi-

zação da oferta de alimentos saudáveis nas escolas. No entanto, diante da impossibilidade  

de inclusão de novas ferramentas no ECO, conforme esclarecimento da BIREME, a CGAN 

precisou arcar com o custo e apoio técnico para elaboração, hospedagem e manutenção 

de um novo espaço virtual para atender a essa demanda. 

Destaca-se que, além das ferramentas acima mencionadas, são enviados boletins 

semanais aos e-mails de todos os usuários cadastrados com as notícias da semana 

e realizadas pesquisas de opinião anuais e enquetes periodicamente sobre temas  

diversos. Assim, desde 2011, foram realizadas 25 enquetes, das quais participaram  

7.458 usuários. 

A demanda por novas ferramentas na RedeNutri para promover a troca de experiências 

entre seus participantes está cada vez mais latente, em virtude da ampliação das frentes 

de trabalho do Ministério da Saúde na agenda de alimentação e nutrição. Como, por 

exemplo, a organização da terapia nutricional e do tratamento da obesidade nas redes de 

atenção à saúde. Logo, é imprescindível a construção de um espaço que apresente layout 

atrativo, bonito e funcional para acolher aos relatos dos usuários sobre as atividades que 

desenvolvem na prática, além de permitir a obtenção de dados sobre os usuários para 

aprimoramento e direcionamento das atividades da RedeNutri.

 
 
6.6.2 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

 

Ao final de 2010 foi firmado o Termo de Cooperação nº60 (Processo nº 2500.135432/ 

2010-41) com a Fundação Oswaldo Cruz para implementação e avaliação do projeto 

de formação de recursos humanos para apoiar a implementação da PNAN, tendo como 

coordenadoras as pesquisadoras Denise Barros de Oliveira da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca (ENSP∕FIOCRUZ) e Denise Oliveira da Fiocruz-Brasília.

Trata-se de um projeto construído e pactuado na gestão anterior (2007-2010), mas 

executado na gestão 2011-2014. A decisão da realização deste deu-se pela experiência 

prévia da CGAN de parceria com a FIOCRUZ para a realização de duas turmas do curso 

de Gestão de Políticas de Alimentação e Nutrição, na modalidade presencial em Brasília, 

nas quais foram formados cerca de 100 profissionais, entre os anos de 2007 e 2009. 
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Este teve como base pedagógica a metodologia do Planejamento Participativo e 

Abrangente (APPA), também conhecido como modelo causal.

Os resultados obtidos no processo de avaliação interna e externa deste processo 

de formação apontaram que este foi bem sucedido, sugerindo a sua ampliação para 

atendimento de um maior contingente de profissionais. Desta forma, foi proposta a 

criação de um programa de formação de recursos humanos em alimentação e nutrição 

no âmbito do programa de Ensino à Distância da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca (EAD FIOCRUZ). 

O contexto naquele período apontava para a necessidade de formação dos profissionais 

atuantes, principalmente no âmbito da atenção básica. Desta forma, foi proposto, o 

lançamento de dois cursos de especialização na modalidade à distância: o de Gestão da 

Política de Alimentação e Nutrição e o de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica. 

O curso de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica visava qualificar a atuação dos 

profissionais quanto ao desenvolvimento de ações de Alimentação e Nutrição neste 

âmbito. Desta forma, a seleção dos alunos priorizou profissionais nutricionistas atuantes 

em equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família ou equipes de Atenção Básica 

tradicional. 

Já o curso de Gestão da PNAN teve como objetivo qualificar a atuação dos profissionais 

quanto à gestão desta política, no âmbito da União, estados e municípios. Foram 

priorizados na seleção os profissionais atuantes no Ministério da Saúde, Secretarias de 

Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. 

O orçamento total do Termo de Cooperação firmado em 2010 foi de R$ 1.999.887,00. A 

principal meta física do projeto foi a matrícula de 800 alunos nos cursos de pós-graduação 

lato sensu na modalidade à distância. 

 As turmas iniciadas em 2012 foram concluídas em agosto de 2014, não sendo possível 

qualificar os 800 profissionais previstos no projeto. Até o final do citado ano, foram 

formados 294 profissionais dos 400 selecionados, totalizando 73,5% do número 

previsto pelo projeto. Atribui-se o não atingimento da meta prevista, principalmente, 

aos atrasos que se deram no processo de elaboração dos livros-texto para os dois cursos, 

simultaneamente, demandando maior volume de material e, consequentemente, de 

tempo dos revisores da FIOCRUZ para realização dessa atividade, que, por conseguinte, 
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determinaram atraso na definição e desenvolvimento da plataforma EAD. Contribuiu 

também com este atraso, o maior tempo necessário para o desenvolvimento de material 

audiovisual sobre planejamento participativo como material didático complementar. 

Foram desenvolvidos os seguintes materiais pedagógicos:

 › Ambiente virtual de aprendizagem (AVA)

 › 2 cadernos do aluno (500 unidades para cada curso)

 › 2 livros-texto (1.000 exemplares de cada um)

 › 2 CD-Room (500 unidades para cada curso)

 › Tradução do manual de Planejamento Participativo e Abrangente em alimentação 

e nutrição (APPA)

 › 5 spots de vídeo educacionais 
 

 

Segue abaixo a situação acadêmica final, de acordo com a Coordenação do Programa de 

Formação de Recursos Humanos em Alimentação e Nutrição da Fiocruz.

 › situação acadêmica final dos alunos – alimentação e nutrição na atenção Básica

No  de turmas/tutores = 10

No  de alunos matriculados = 200

No  de alunos com matrícula cancelada = 17

No  de alunos que iniciaram o curso = 183

No  de alunos evadidos = 23 (10 abandonos + 13 desistentes)

No  de alunos aprovados = 160

No  de alunos reprovados = 0

No  de perda total = 40

 › situação acadêmica final dos alunos – gestão da pnan

No  de turmas/tutores = 10

No  de alunos matriculados = 201

No  de alunos com matrícula cancelada = 31



353

No  de alunos que iniciaram o curso = 170

No  de alunos evadidos = 30 (19 abandonos + 11 desistentes)

No  de alunos aprovados = 134

No  de alunos reprovados = 6

No  de perda total = 61
 

 

No decorrer do curso foi realizada avaliação de alguns processos e são apontados como 

sugestão para os próximos cursos:

 › Estimativa de um período de duração maior destes, incluindo tutoria e encontros 

presenciais (cerca de dois meses) para dar condições adequadas aos alunos que 

necessitem de afastamento para cumprimento de licença médica, tais como 

licença maternidade; 

 › Finalização do terceiro volume do livro sobre Gestão da PNAN para incluir novos 

textos no curso de gestão da PNAN, já que o conteúdo dos outros livros foi 

considerado insuficiente; 

 › Aperfeiçoamento de parâmetros para a seleção de professores-tutores e orien-

tadores de aprendizagem, no sentido destes apresentarem formação pedagógica 

capaz de garantir a dimensão de ação docente no processo de tutoria;

 › Aperfeiçoamento de parâmetros para seleção de alunos de forma a contemplar 

aqueles que apresentem vínculos institucionais estáveis durante o período de 

formação para que possam atuar na implementação da PNAN e na execução de 

ações de alimentação e nutrição na atenção básica; 

 › Aperfeiçoamento do projeto pedagógico dos cursos.

 

Apesar dos desafios encontrados no processo de realização dos cursos, esta iniciativa é 

considerada estratégica e importante para a CGAN, uma vez que se trata da qualificação 

de trabalhadores diretamente envolvidos com a implementação de ações estratégicas 

de alimentação e nutrição, seja no serviço ou na gestão. Nos últimos anos houve um 

aumento expressivo do número de nutricionistas atuando na atenção básica e é de total 

interesse da CGAN contribuir para que a formação dos mesmos seja suficiente e alinhada 

às necessidades que estão sendo demandadas pelos contextos político, epidemiológico, 
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demográfico e nutricional vigentes. Além disso, espera-se que estas possam contribuir 

indiretamente com atividades de educação permanente nas equipes às quais estes 

profissionais integram. 

A oferta das próximas turmas está em fase de organização junto à FIOCRUZ, sendo  

previsto seu início para o segundo semestre de 2015. 

 

6.6.3 Desenvolvimento de Materiais técnicos de Apoio à Qualificação de Processos e Práticas 
na Rede de Atenção à Saúde

A CGAN realiza grande investimento para a produção de materiais técnicos que visam 

subsidiar e apoiar as práticas de profissionais de saúde. Os materiais produzidos na gestão 

2011-2014 estão descritos no Apêndice 2.

Durante essa gestão foi priorizada a realização de espaços com participação de profis-

sionais atuantes em diferentes serviços do SUS, gestores, docentes e pesquisadores da 

área de alimentação e nutrição para análise das propostas de revisão de materiais já 

publicados e também da elaboração de novos materiais, destacando-se a revisão do Guia 

Alimentar para a População Brasileira, o qual constituiu-se como importante processo 

democrático e contou com ampla participação da sociedade, conforme descrito no 

Capítulo 6.2 – Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. 

A participação destes atores foi entendida como fundamental para promover a construção 

de materiais que respondessem às atuais demandas para qualificação de suas práticas 

no SUS. Destacam-se as oficinas para construção do Marco de Vigilância Alimentar e 

Nutricional na AB (abordadas no capítulo sobre Vigilância Alimentar e Nutricional), do 

Caderno de Atenção Domiciliar Volume 3 – Cuidados em Terapia Nutricional (citadas no 

capítulo sobre atenção às pessoas com necessidades alimentares espaciais), do Manual 

de Planejamento Dietético para o SUS (descrito no item 6.2.3) e do Manual sobre apoio 

matricial para a atenção nutricional na atenção básica – contribuições dos NASF (título 

provisório – a ser lançado em 2015).

Para esse último material técnico, foi realizada em 2013 a Oficina sobre Contribuições 

dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família para a Organização da Atenção Nutricional no 

SUS. Esta teve como objetivo promover a troca de experiências e perspectivas quanto às 

contribuições dos NASF para a organização da atenção nutricional nas redes de atenção 
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à saúde, visando diagnosticar os principais nós críticos e potencialidades para subsidiar 

a elaboração de estratégias e materiais de apoio pela CGAN. Sua realização justificou-se 

pela expansão dos NASF nos últimos anos e, com ela, a inserção do nutricionista na 

Estratégia Saúde da Família, já que este profissional integrava à época 79% das equipes 

NASF em exercício.

A oficina contou com a participação de nutricionistas atuantes em equipes NASF de 13 

municípios, com representatividade das cinco macrorregiões brasileiras, bem como 

integrantes da CGAN e de outras coordenações do Departamento de Atenção Básica, 

Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade (CGMAC) e Coordenação de Saúde do 

Idoso, além de docentes da área de nutrição em saúde coletiva.

Como produto das explanações realizadas pelos profissionais participantes foi possível 

concluir que o nutricionista do NASF precisa ser um profissional generalista no seu núcleo, 

englobando conhecimentos tanto do campo da nutrição e saúde coletiva, quanto da técnica 

dietética e do manejo clínico-nutricional, além de serem necessários conhecimentos e 

habilidades do campo comum de saúde coletiva e sobre o SUS.

Após a oficina, foi dado início, então, ao planejamento de um manual de ações voltado 

ao nutricionista do NASF para apoiá-lo na elaboração de estratégias para organização de 

seu processo de trabalho. No entanto, confluindo para um movimento interno do DAB de 

qualificação dos NASF, em que estaria prevista a elaboração de uma série de materiais 

voltada a todas as categorias profissionais atuantes nestes, a construção deste manual 

foi adiada para seguir a agenda planejada pela Coordenação-Geral de Gestão da Atenção 

Básica (CGGAB). Desta forma, o material técnico específico sobre apoio matricial para a 

atenção nutricional na AB tem publicação prevista para 2015.

Também no âmbito da construção de materiais técnicos cabe destacar as parcerias 

realizadas com instituições que possuem expertise nas temáticas priorizadas para 

elaboração de materiais específicos, citadas no item 6.8.1.

Entre os materiais que serão lançados em 2015 como frutos dessas parcerias, destacam-se 

a série de materiais de apoio à promoção da alimentação adequada e saudável em escolas, 

que colaborará para apoiar o trabalho dos profissionais no âmbito do Programa Saúde na 

Escola (desenvolvido em parceria com a UERJ), e os materiais técnicos para promoção da 

alimentação saudável na Atenção Básica desenvolvidos no âmbito do projeto sobre “Ações 

Coletivas de Promoção da Alimentação Saudável nas Academias da Saúde: um projeto 

piloto na Cidade de Belo Horizonte”, que trará subsídios importantes para qualificar a 
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ação de profissionais atuantes no âmbito não só do Programa Academia da Saúde, mas de 

todos os serviços de Atenção Básica. 

 

6.6.4 A CGAN como Campo de Formação

 

A CGAN fomenta o apoio à formação de profissionais de saúde, constituindo-se como 

campo de prática para estágios e residências relacionados ao exercício da gestão de 

políticas de alimentação e nutrição e atenção básica em âmbito nacional. 

Desta forma, durante o período de 2011 e 2014, a CGAN realizou parceria com diversas 

instituições de ensino, contribuindo com a formação de profissionais em nível de 

graduação, por meio da oferta de estágios obrigatórios e eletivos, e de pós-graduação, 

pela oferta de estágios eletivos ou imersão de residências multiprofissionais em saúde e 

pós-graduação stricto sensu.

A lista de instituições e o número de estudantes de cada uma que passaram pela CGAN 

estão detalhados na tabela 17.

tabela 17 — instituições e o número de estudantes de cada uma que passaram pela CGaN. Brasil, 

2011-2014

iNstituição Nº de estudaNtes

Graduação

Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) 7

Universidade de Brasília (UnB) 8

Universidade de São Paulo (USP) 3

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 1

Pós-graduação

Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ) 2

Universidade de São Paulo 1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 16

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2014.
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Além de constituir-se como espaço para formação de profissionais externos à instituição, 

destaca-se também o investimento na educação continuada dos trabalhadores da 

coordenação, que sempre tiveram o apoio para realizarem cursos visando à melhoria de 

sua qualificação acadêmica. Alguns foram promovidos pelo Departamento de Atenção 

Básica, como o Curso de Apoio em Saúde, realizado em parceria com a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), e a especialização em serviço em Saúde Coletiva e 

Educação na Saúde, promovido em parceria com a UFRGS; outros pela própria CGAN, como 

os cursos de pós-graduação na modalidade à distância de Gestão da Política Nacional de 

Alimentação Nutrição e Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica, em parceria 

com a FIOCRUZ. Ressalta-se que também foram ofertados cursos por iniciativa do 

Ministério da Saúde e da Escola Nacional de Administração Pública. 

 

Acredita-se que as atividades de qualificação da força de trabalho desenvolvidas nesta 

gestão trouxeram contribuições importantes aos profissionais que desenvolvem suas 

práticas nas Redes de Atenção à Saúde, no entanto, considera-se necessário realizar 

maior articulação com outras áreas do Ministério da Saúde que estão mais diretamente 

envolvidas com esta função, como o Departamento de Gestão da Educação na Saúde, da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).
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Esta articulação seria importante para promover o alinhamento da agenda de alimentação 

e nutrição nos programas e iniciativas que já são desenvolvidos por estes, já que é de 

responsabilidade da SGTES a formulação e desenvolvimento de políticas relativas à 

formação, ao desenvolvimento profissional e à educação permanente dos trabalhadores 

do Sistema Único de Saúde. Dentre as ações e programas desenvolvidos atualmente  

pela SGTES que teriam interface com as ações de alimentação e nutrição, citam-se:  

Programa Nacional de Educação Permanente em Saúde, Programa Telessaúde Brasil, 

Universidade Aberta do SUS, o PET saúde, o Pró-saúde e Programas de Residências 

Multiprofissionais.

 
 
 
6.7 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, 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.

 
 
 
6.7.1 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.

Fortificação das Farinhas de trigo e milho com Ferro e ácido Fólico ›

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. 
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A CGAN coordena a Comissão Interinstitucional para Implementação, Acompanhamento 

e Monitoramento das Ações de Fortificação de Farinhas de Trigo, de Milho e de seus Sub-

produtos. 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 2012, 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 atua como representante do MS no GT, que também é 

integrado por representantes da própria ANVISA, do setor produtivo, de outras áreas do 

MS (INCA), da OPAS e de especialistas nacionais. 

No âmbito deste GT, entre 2013 e 2014, foram realizadas três reuniões e um seminário 

internacional. 

Assim, está em fase final de elaboração o documento que embasará a Consulta Pública 

sobre o tema que deverá ser iniciada em 2015. Além disso, a partir dos dados de consumo 

nacionais, serão definidas as faixas ideais de fortificação, seguindo-se as orientações 

da OMS, e estão em formulação os pareceres técnicos que analisam as evidências 

que sustentam a manutenção da fortificação das farinhas e sua segurança diante da 

possibilidade de excesso de ferro por portadores de hemoglobinopatias e da associação 

com o risco de câncer (comprovado somente para níveis mais elevados de ingestão, como 

na suplementação).   A CGAN, além da relação direta como gestor das estratégias para 

o controle e prevenção de carências de micronutrientes, teve  importante participação 

na obtenção e análise dos dados nacionais de consumo de farinhas e de ingestão de 

micronutrientes, a partir da POF 2008-2009.

 
iodação do sal ›

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 por este Ministério em parceria com a 

ANVISA e com o setor salineiro.
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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.

Após rodadas de discussão no âmbito da Comissão Interinstitucional, seguidos 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 40ppm (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), assim como pelos 

resultados preliminares da Pesquisa Nacional de Impacto da Iodação do Sal (PNAISAL), 

que apontou excesso de iodo em 68,4% dos escolares de 19 estados. 

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 monitora-

mento da situação nutricional de iodo e sódio na população, por meio de pesquisas e 

inquéritos como a PNS2 e a PNAISAL, assim como pelos resultados de pesquisa de iodúria 

de gestantes, financiada pela CGAN, tendo em vista ser este o público mais vulnerável, 

atualmente, a esta deficiência. Além dos resultados dessas pesquisas, a CGAN 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, se necessário.

 
6.7.2 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 
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(GTNFSDU), no qual se encontra toda 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. Nesse 

ano, ocorreram duas reuniões do GT e a finalização dos trabalhos consistiu na 

elaboração da proposta de regulamento, a qual entrou em consulta pública no 

dia 16 de junho e permaneceu por 60 dias. Contudo, o regulamento final ainda 

não foi publicado. Cabe destacar que a CGAN, além de participar do GT, também 

contribuiu com a consulta pública, de forma a apoiar a publicação do regulamento. 

 › 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. 

A sexta reunião do GT ocorreu em dezembro de 2014.

 › Gt de Rotulagem Nutricional – instituído em 2014 com vistas a auxiliar na ela-

boração de propostas regulatórias relacionadas à Rotulagem Nutricional de ali-

mentos. A primeira reunião foi realizada em dezembro de 2014 para contextua-

lização 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.

 

Além da participação nos referidos GT, a CGAN manifestou-se em consulta pública, 

disponibilizada pela ANVISA entre novembro e dezembro de 2014, sobre sua proposta 

de agenda regulatória para o biênio 2015-2016. A consulta pública é o momento para 

manifestação da sociedade, governo e outros setores sobre os temas de seu interesse, no 
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que se refere a sua regulação pela ANVISA. Os temas que tiveram contribuição da CGAN 

estão descritos abaixo:

 › alimentos para fins especiais: Propôs-se a elaboração de regulamento técnico 

que disponha sobre fórmulas para nutrição enteral.

 › Boas práticas de Fabricação para a Fortificação de Farinhas: Propôs-se a qualifi-

cação deste subtema específico, por meio da elaboração de regulamento acerca 

das Boas Práticas de Fabricação de Farinhas de Trigo e de Milho fortificada com 

Ferro e Ácido Fólico e a implementação de um sistema de monitoramento desses 

produtos e roteiro de inspeção sanitária para os estabelecimentos produtores.

 › Rotulagem de alimentos embalados (tema MeRCosul): Propôs-se a qualifica-

ção deste subtema específico por meio do disciplinamento específico do uso de 

informações voluntárias veiculadas nos rótulos dos alimentos que induzam seu 

consumo pela população infantil. 

 › Rotulagem de alergênicos em alimentos indicativo do tema: reforço ao subtema 

já incluso na agenda. 

 › inclusão de um novo tema: Fortificação de sal.

 
 
 

6.7.3 Reformulação de Alimentos Processados 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 promoção da alimentação adequada e saudável, de educação 

e informação, de reformulação de alimentos processados e dos alimentos produzidos 

e consumidos fora do domicílio e de rotulagem nutricional. No campo da proteção da 

saúde, como uma agenda de redução de riscos, vem sendo trabalhada a reformulação de 

alimentos processados, particularmente em relação à redução de sódio, gorduras trans e 

saturadas e açúcares.

A agenda de reformulação de alimentos constitui um dos eixos de um Termo de 

Cooperação entre o MS e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação e Nutrição 

(ABIA), a partir do qual já houve ações voltadas  à eliminação das gorduras trans (entre 
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2008 e 2010) e, a partir de 2010, iniciou-se a discussão e implementação da redução 

do sódio nesses alimentos.   Foram selecionadas categorias de alimentos prioritários 

para a redução do sódio, com base na participação na ingestão de sódio e na proteção 

de públicos vulneráveis como crianças e adolescentes, para os quais foram pactuadas 

metas voluntárias e bianuais de redução, formalizadas em três Termos de Compromissos, 

assinados entre 2011 e 2013, e estabeleceram limites máximos para massas instantâneas, 

pães de forma, bisnaguinhas, bolos e misturas para bolos, biscoitos (salgados, doces e 

recheados), margarinas, pão francês, maionese, batatas fritas, salgadinhos de milho, caldos 

e temperos, cereais matinais, sopas, produtos lácteos e produtos cárneos. Na primeira 

fase de monitoramento, foram observados resultados importantes da estratégia, como 

o alcance das metas por 94,9% das massas instantâneas, 97,7% dos pães de forma e 

100% das bisnaguinhas, além da redução no teor médio de sódio dos produtos de 15,3%, 

10,8% e 10,9%, respectivamente.

 

Entre outras ações complementares para a redução do sódio, também se destaca a parceria 

com a ANVISA e a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) para a realização do 

piloto de uma campanha de educação e informação para a redução do consumo de sal e 

escolha de alimentos com menor teor de sódio em 2013 em três estados (DF, RS e SC), que 

deve ser ampliada para o país todo em 2015, assim como a colaboração com a ANVISA na 
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elaboração de Guias de Boas Práticas Nutricionais para a produção de Pão Francês e de 

Restaurantes Coletivos.

Nessas agendas, foram realizados seminários anuais para discussão ampliada da 

formulação, implementação e monitoramento das políticas de redução do sódio  (2009 

a 2013) e de açúcar (2013), reunindo setores de governo, organismos internacionais, 

sociedades médicas e de nutrição, representantes da sociedade civil, especialistas e setor 

produtivo. Em 2014, devido às restrições orçamentárias para a realização de eventos, os 

seminários tiveram que ser cancelados. 

A CGAN também participou da discussão da relação dessas agendas de alimentação e 

nutrição com o enfrentamento das doenças crônicas, entre 2011 e 2014, em diferentes 

fóruns governamentais e de controle social (Câmara Setorial de Alimentos, CAISAN, CIAN/

CNS) e congressos científicos (Nutrição, Cardiologia, Nutrologia, Vigilância Sanitária, 

Higiene de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Análise de Alimentos, entre outros).

 
 
 
6.7.4 Regulação da Publicidade de Alimentos

 

A regulação da publicidade de alimentos constitui agenda fundamental no campo da 

proteção da saúde, em particular para crianças, prevista nas Políticas Nacionais de 

Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde, assim como no PLANSAN e no Plano 

de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

Nesse sentido, vem sendo acompanhada a judicialização da RDC Anvisa nº 24/2010, a 

qual está suspensa judicialmente desde sua publicação, e também as alternativas legais 

para a implementação desta agenda, como mapeamento de Projetos de Lei e de outros 

instrumentos legais de apoio existentes. 

Em ações que se articularam com as discussões do GTSAN/MERCOSUL, foram trabalhadas 

metodologias de monitoramento da publicidade de alimentos no Brasil e nos demais países 

entre 2012 e 2013, que culminaram com a proposição de um Projeto de Cooperação entre 

os países, apoiado pela OPAS, para o tema, que foi submetido à Organização pelo grupo. 

Paralelamente, em 2014, foi formado um grupo de trabalho intitulado Força Tarefa para 

Avançar os Projetos de Lei na Área da Regulação da Publicidade de Alimentos, Rotulagem 

e Ambientes, reunindo representantes do Governo Federal, da OPAS, de pesquisadores, 

de organizações de defesa do consumidor, para discutir estratégias para fomentar a 

regulação da publicidade de alimentos no Brasil. 
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Em 2014, houve dois encontros do grupo e está prevista uma próxima reunião presencial 

no primeiro semestre de 2015. No âmbito desse grupo, foram definidos eixos de ação 

e, como perspectivas para a próxima gestão, destaca-se a definição de normas para a 

rotulagem voluntária, tendo o rótulo como um veículo de informações ao consumidor, o 

financiamento de pesquisas na área de comunicação e promoção da alimentação saudável 

ou correlata, a ampliação dos espaços de discussão da regulamentação com a sociedade 

civil e, possivelmente, mecanismos de taxação de alimentos não-saudáveis junto ao 

Ministério da Fazenda.

Como possíveis demandas para a próxima gestão, na agenda de controle e regulação 

dos alimentos, faz-se necessário manter a articulação junto à ANVISA em especial pela 

participação da CGAN nos GTs e nas instâncias internacionais (Comitê Codex Alimentarius 

do Brasil, MERCOSUL, Codex Alimentarius FAO/OMS). Nessa agenda, ressalta-se a 

importância do papel da CGAN para garantir que o novo regulamento da fortificação das 

farinhas, atualmente em processo de revisão pelo GT, esteja alinhado aos objetivos da 

política. Destaca-se, também, a expectativa de necessidade de revisão do regulamento 

que trata da iodação do sal frente aos novos dados que serão levantados pela PNS2 e pela 

PNAISAL, assim como pelos resultados de pesquisa de iodúria de gestantes.

Na agenda de reformulação de alimentos, é importante avançar no monitoramento dos 

alimentos quanto ao seu conteúdo de sódio e iniciar processos para a pactuação das 

metas para redução de açúcar nos alimentos, por meio da definição das estratégias para a 

redução bem como de monitoramento.

Além disso, é preciso impulsionar a regulação da publicidade de alimentos, especialmente 

a direcionada ao público infantil, tendo como perspectivas para a próxima gestão: definir 

normas para a rotulagem voluntária, tendo o rótulo como um veículo de informações ao 

consumidor; financiar pesquisas na área de comunicação e promoção da alimentação 

saudável ou correlata; ampliar os espaços de discussão da regulamentação com os diversos 

atores envolvidos; e promover a taxação de alimentos não-saudáveis em parceria com o 

Ministério da Fazenda.
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6.8 pesquisa, inovação e conhecimento em Alimentação e nutrição

 

A gestão das ações em alimentação e nutrição é potencializada por meio das pesquisas 

que geram avanço do conhecimento, além da produção de evidências e instrumentos 

necessários para implementação da PNAN.

A CGAN investe recursos para garantir a execução e disseminação dos resultados das 

pesquisas de avaliação e monitoramento do perfil alimentar e nutricional da população 

brasileira, bem como para subsidiar a formulação e avaliação de programas e ações 

estratégicos para a implementação da PNAN. Da mesma forma, investe na elaboração de 

materiais técnicos que se constituem como referências para as práticas de profissionais 

e gestores do SUS, bem como para instituições de ensino, além de promover e apoiar a 

realização de congressos, seminários e outros eventos de compartilhamento de saberes 

e práticas.

A agenda de pesquisa em Alimentação e Nutrição é dinâmica e deve observar atentamente 

as mudanças no perfil nutricional da população de interesse nacional e regional, pautada 

na agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde buscando, além do conhecimento 

e monitoramento, respostas para reverter o atual quadro epidemiológico da população 

brasileira. 

Historicamente o Ministério da Saúde mantém parcerias com instituições de ensino 

e pesquisa para a produção de pesquisas, inovação e conhecimento em alimentação e 

nutrição. Em 1994, o então Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) instituiu 

os Centros de Referência em Alimentação e Nutrição (CERAN), cujo objetivo primordial era 

apoiar a implantação e implementação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN). A extinção do INAN em 1997 e a posterior criação da Coordenação Geral da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (CGPAN) incorporou à rede um novo conjunto 

de instituições de ensino e pesquisa denominados Centros Colaboradores de Alimentação 

e Nutrição (CECAN). 

A missão da rede CECAN-CERAN foi ampliada e estes grupos passaram a apoiar tecnicamente 

a CGPAN, posteriormente denominada CGAN, na implementação das diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Em 2010, foi publicada a Portaria nº 649 de 

26 de Novembro de 2010, que institui oficialmente os CECAN, definindo os seus objetivos, 

as competências e o novo processo de habilitação das instituições.
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Até 2011 constituíram a Rede de Centros Colaboradores e Centros de Referência em 

Alimentação e Nutrição as seguintes instituições:

 › CECAN Norte: Universidade Federal do Pará (UFPA);

 › CECAN Nordeste 1: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);

 › CECAN Nordeste 2: Universidade Federal da Bahia (UFBA);

 › CECAN Centro-Oeste: Universidade Federal de Goiás (UFG);

 › CECAN Sudeste 1: Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/FIO-

CRUZ);

 › CECAN Sudeste 2: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);

 › CECAN Sul: Universidade Federal do Paraná (UFPR);

 › CERAN: Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS/

USP); Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Observatório de Políticas de 

Segurança Alimentar e Nutricional (OPSAN/UNB). 

 

Em 2011, com objetivo de realizar nova seleção dos CECAN, foi elaborada proposta de 

edital, cuja avaliação pelo setor jurídico da SAS/MS sofreu atraso por causa da escassez de 

pessoal no setor e devido à greve dos servidores do Ministério da Saúde. Com o retorno 

do setor jurídico, ajustes foram realizados ao edital, conforme solicitado, porém, outras 

agendas da CGAN que exigiram grande esforço de negociação junto às instâncias da SAS 

foram priorizadas e o processo de seleção dos CECAN não foi realizado. 

No entanto, no âmbito da realização de pesquisas e produção de conhecimento, foram 

realizadas entre 2011 e 2014 novas parcerias com todas as instituições que compunham a 

Rede CECAN-CERAN, exceto a UFPA, bem como com novas instituições públicas de ensino 

e pesquisa e também com uma organização não-governamental, que serão apresentadas 

a seguir. Além disso, nesse capítulo também serão apresentados os eventos que foram 

apoiados pela Coordenação. Os materiais técnicos desenvolvidos estão detalhados 

no Apêndice 2 e também constituem estratégia para qualificação da força de trabalho, 

conforme abordado no item 6.6.3.
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6.8.1 Realização de Pesquisas, Produção de Conhecimento e Desenvolvimento de 

Materiais técnicos

universidAde de brAsÍliA e universidAde FederAl dA bAHiA 

 

Avaliação do repasse anual fundo a fundo para estruturação e implementação das ações de 

Alimentação e nutrição ›

Foram realizadas duas cartas-acordo (BR/LOA/1300095.002 e BR/LOA/1300095.001) 

com a Universidade de Brasília, por meio de Cooperação Técnica com a OPAS, no valor 

total de R$280.000,00, sob responsabilidade da pesquisadora Leonor Maria Pacheco 

Santos, contando com a participação de equipe de pesquisa da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) sob coordenação da pesquisadora Sandra Chaves, para o desenvolvimento 

de pesquisa de avaliação sobre o repasse anual fundo a fundo para estruturação e 

implementação das ações de Alimentação e Nutrição no âmbito de Unidades da Federação 

e nas suas capitais. 

A pesquisa teve como objetivos específicos: identificar, classificar e analisar as Portarias do 

Ministério da Saúde editadas no período de 2006 a 2012, que se destinaram a regulamentar 

a organização do Fundo de Alimentação e Nutrição, identificando a correspondência do 

documento com o momento político-institucional de governo; avaliar a gestão do incentivo 

financeiro para ações de alimentação e nutrição no âmbito de Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde; e analisar a estruturação e implementação de ações de alimentação 

e nutrição em Unidades da Federação e municípios, em decorrência do recebimento do 

incentivo financeiro em foco.

Tratou-se de pesquisa descritiva, exploratória, quali-quantitativa, baseada na abordagem 

tridimensional de estrutura-processo-resultado, e resultados preliminares indicaram 

repasse constante, baixo desempenho na execução financeira e identificou-se que 

entraves burocráticos no nível local e a falta de compreensão sobre os repasses fundo 

a fundo implicaram a baixa execução em algumas Unidades da Federação. Contudo, 

segundo as pesquisadoras, a existência do FAN foi considerada oportuna para a realização 

de ações de alimentação e nutrição, culminando em resultados positivos concretos para a 

implementação da PNAN nos estados e municípios (JAIME; SANTOS, 2014).
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universidAde de brAsÍliA 

 

Apoio à implementação das diretrizes da política nacional de Alimentação e nutrição: 

qualificação da formação profissional e das ações ›  

Em setembro de 2011 foi firmada carta-acordo (BR/LOA/1100008) com a Universidade de 

Brasília, por meio de Cooperação Técnica 

com a OPAS, no valor de R$ 274.450,00, 

para realização do projeto “Apoio à 

implementação das diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição: 

qualificação da formação profissional e 

das ações”, o qual teve como pesquisadora 

responsável Elisabetta Gioconda Lole 

Giovanna Recine, do Observatório de 

Políticas de Segurança Alimentar e 

Nutrição (OPSAN). Os objetivos desta 

carta-acordo foram o aprimoramento da 

Rede de Alimentação e Nutrição do SUS – 

RedeNutri e a construção e publicação 

do “Consenso sobre as competências e 

habilidades do profissional nutricionista 

que atua em saúde coletiva”.

O Consenso foi construído com a participação de especialistas em saúde pública, em  

formação de recursos humanos em saúde, coordenadores de cursos de graduação, repre-

sentantes dos Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição, técnicos do Ministério 

da Saúde das áreas de alimentação e nutrição e recursos humanos, Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Saúde, conselho e associação profissional, Conselho Nacional 

de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, Comissão Intersetorial de Alimentação 

e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde e representantes da OPAS. A publicação está 

disponível em: <http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-download_file.php?fileId=433>.

Foi realizada a repactuação dos objetivos, forma de funcionamento e produtos derivados 

dos processos de interação realizadas no âmbito da RedeNutri, com a migração das 

atividades da Rede para um Espaço Colaborativo da BIREME (ECO-RedeNutri) que ampliou 

suas ferramentas e as possibilidades de discussão e interação entre seus integrantes, 

em especial a oferta de cursos de autoaprendizagem. Os cursos ofertados foram:  
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Dialogando sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, no contexto da Atenção 

Básica à Saúde; Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção 

Básica (PMAQ-AB);  Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde; Cantinas 

Escolares Saudáveis e Matriz de Interfaces do Programa Bolsa Família na Saúde.

 

Apoio à implementação das diretrizes da política nacional de Alimentação e nutrição: a 

redenutri como ferramenta para registro de boas práticas de gestão em alimentação e 

nutrição no sistema único de saúde › 

Em março de 2013 foi realizada Carta-Acordo (BR/LOA/1200128-001) com a Universidade 

de Brasília, no âmbito da cooperação técnica com a OPAS, no valor de R$382.140,000 tendo 

como responsável a pesquisadora Elisabetta Gioconda Lole Giovanna Recine, do OPSAN. 

Os objetivos desta carta-acordo foram o aprimoramento da RedeNutri e a realização de 

pesquisa para registro de boas práticas de gestão em alimentação e nutrição no SUS como 

subsídio para a produção de documentos (Casos Didáticos e Notas Pedagógicas) para 

implementar a Casoteca da RedeNutri, objetivando apoiar principalmente as estratégias 

de educação permanente e continuada. 

Além disso, a carta-acordo permitiu a produção da nova identidade visual da RedeNutri e 

de novos cursos de autoaprendizagem sobre os temas: Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil; Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó – 

NutriSUS; e Estratégias para prevenção de carências de micronutrientes no Brasil.

 

Apoio à implementação da política nacional de Alimentação e nutrição: a redenutri como 

instrumento para a qualificação das ações locais e educação continuada ›

Ao final de 2014, foi realizada nova a carta-acordo (BR/LOA/1400065) com a Universidade 

de Brasília, no âmbito da cooperação técnica com a OPAS, no valor de R$299.790,00 

com vigência até setembro de 2015, tendo como responsável a pesquisadora Elisabetta 

Gioconda Lole Giovanna Recine, do OPSAN. Os objetivos desta carta-acordo são garantir o 

funcionamento da RedeNutri, a oferta de três novos cursos de autoaprendizagem e realizar 

pesquisa de registro de boas práticas de cursos de graduação em nutrição para formação 

do nutricionista para atuação no SUS, com vistas a subsidiar a produção de novos casos 

didáticos para a Casoteca.
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universidAde FederAl de minAs gerAis 

 

terapia nutricional enteral domiciliar – promoção do direito humano à alimentação adequada 

para portadores de necessidades nutricionais especiais e elaboração de videoaulas ›

Foi firmada Carta-Acordo (BR/LOA/1300093) com a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) no valor de R$100.000,00 e vigência de um ano (janeiro a dezembro de 2014), 

sob responsabilidade da pesquisadora Ann Kristine Jansen, com o objetivo de apoiar a 

análise bromatológica de micronutrientes de dietas à base de alimentos para uso em 

terapia nutricional enteral, bem como a produção de videoaulas sobre a preparação de 

dietas enterais artesanais, que é parte da segunda etapa de um projeto realizado pela 

UFMG em parceria com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte que visa organizar os 

cuidados aos indivíduos em terapia nutricional no âmbito domiciliar.

 

O projeto recebeu inicialmente financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais (FAPEMIG), o que permitiu a realização da avaliação da composição de 

macronutrientes, de minerais e da osmolalidade de dietas artesanais enterais orientadas 

e padronizadas pelos serviços de saúde de Belo Horizonte. No entanto, o financiamento 

seria insuficiente para realizar a análise química das vitaminas. 
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No escopo da organização da atenção nutricional aos indivíduos com necessidades 

alimentares espaciais há escassez de evidências científicas acerca da utilização e 

padronização de dietas à base de alimentos para nutrição enteral e sobre os conflitos de 

interesse presentes nos poucos estudos produzidos. Dessa forma, o apoio ao estudo em 

curso na UFMG tornou-se oportuno para a CGAN, em virtude da problemática enfrentada 

para a organização dos cuidados em terapia nutricional no domicílio, onde a utilização 

de dietas à base de alimentos é vista como uma oportunidade de promover a adequada 

atenção nutricional. 

Nesse sentido, a CGAN firmou Carta-Acordo com a UFMG, visando ampliar a análise 

de micronutrientes da dieta enteral artesanal, incluindo as vitaminas, de maneira que 

assegure a profissionais e usuários a terapia nutricional enteral domiciliar eficaz, com uso 

de dietas altamente especializadas, de composição definida, ficha técnica de preparação 

adequada e de fácil entendimento, além do conhecimento técnico e empírico capaz de 

tornar seu uso eficiente e seguro. Além disso, a carta-acordo também contribuiu para 

aprimorar e expandir o material educativo para educação à distância, por meio de vídeo 

aulas disponibilizadas no telessaúde-UFMG sobre a preparação das dietas artesanais 

padronizadas.

Esse projeto torna-se de grande relevância quando institui como seus parceiros os 

principais gestores públicos da rede de atendimento ao cuidado nutricional a pacientes 

com necessidade de manutenção de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar, organizando o 

conhecimento já acumulado por estes serviços, adequando sua demanda por alternativas 

de dietas artesanais seguras, de composição definida e de baixo custo, padronizando 

as preparações e capacitando os profissionais para sua execução e para a estratégia de 

multiplicação de procedimentos e processos que, uma vez instituídos na prática, terão 

impacto sobre a capacitação de cuidadores e benefício para milhares de indivíduos que 

dependem da Terapia Nutricional Enteral Domiciliar executada corretamente para sua 

sobrevivência com preservação de sua integridade física e qualidade de vida.

Ações Coletivas de Promoção da Alimentação Saudável nas Academias da Saúde: um projeto 

piloto na Cidade de Belo Horizonte ›

Em 2013 foi firmada Carta-Acordo (BR/LOA/1300097.002) com a UFMG, no âmbito 

da cooperação técnica com a OPAS, no valor de R$130.000,00, sob responsabilidade 

da pesquisadora Aline Cristine Souza Lopes, com o objetivo de desenvolver e avaliar  
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material instrucional para realização de ações coletivas sobre alimentação adequada 

e saudável no espaço do Programa Academia da Saúde, tendo como campo piloto as 

Academias da Saúde de Belo Horizonte- MG.

O projeto é conduzido conjuntamente por profissionais da coordenação central da 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, educadores físicos das Academias da 

Cidade, nutricionistas do NASF, pesquisadores e pós-graduandos do Grupo de Pesquisa 

de Intervenções em Nutrição (GIN) e da pós-graduação em Saúde e Enfermagem da UFMG.

Tal projeto, em vigência até agosto de 2015, prevê as seguintes atividades:

 › Construção do “Instrutivo - Metodologias de Trabalhos em Grupos das Ações de 

Alimentação e Nutrição nas Academias da Cidade”, para apoiar o planejamento e 

o desenvolvimento das oficinas. 

 › Elaboração do diário de bordo – caderno construído pelo comandante, ou seja, o 

usuário, relatando a viagem que realizará ao longo de sua participação no grupo. 

 › Criação de um painel – Será proposto um modelo base de Painel que deverá agre-

gar as diferentes ações durante os encontros e que ficarão expostos nas acade-

mias da cidade para a apreciação dos usuários sobre o tema. 

 › Criação de materiais educativos – Jogos, dinâmicas, dentre outros. 

 › Criação de folders – Serão construídos folders de acordo com as ações propostas 

e temas elencados. 

 › Construção do material “Desmistificando as dúvidas mais comuns sobre alimen-

tação e nutrição” – Propõe-se a construção de um material com o esclarecimento  

das dúvidas mais frequentes entre os usuários durante a condução dos grupos 

sobre alimentação e nutrição. 

 

Esse projeto apoiará a estruturação das atividades coletivas com foco na promoção da 

alimentação adequada e saudável em todo o âmbito da Atenção Básica à Saúde, onde 

estão incluídos os Polos do Programa Academia da Saúde, auxiliando no planejamento e 

desenvolvimento de intervenções mais efetivas, bem como na avaliação das atividades 

desenvolvidas ao longo do processo de trabalho, haja vista o avanço das doenças crônicas 

não transmissíveis, sobretudo a obesidade.
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universidAde do estAdo do rio de jAneiro

elaboração de materiais de Apoio à promoção da Alimentação Adequada e saudável em  

escolas ›

A CGAN firmou parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) por 

meio de uma carta acordo (BR/LOA/1300081), no âmbito da cooperação técnica com 

a OPAS, com valor de R$319.775,00 e responsabilidade da pesquisadora Inês Rugani 

Ribeiro de Castro, para o desenvolvimento de materiais que ampliem a discussão 

sobre alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, estabelecendo relações 

com diferentes aspectos dos parâmetros curriculares e valorizando a transversalidade 

do tema alimentação. Pretende-se que os materiais produzidos incorporem críticas e 

sugestões dos profissionais que já vêm utilizando os materiais disponibilizados, assim 

como proporcionem uma abordagem mais interdisciplinar que aproxime a alimentação 

do cotidiano de vida dos escolares. Desta forma, os novos materiais a serem produzidos 

visam subsidiar professores e profissionais da ESF em suas abordagens sobre esta temática.

O projeto é conduzido por professoras do Instituto de Nutrição da UERJ que compõem o 

corpo docente do Núcleo Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (NUCANE-RJ). 

Entre os objetivos desse Núcleo está o de potencializar as ações de promoção da 

alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. 

As atividades previstas para a proposta referem-se à avaliação do uso dos materiais 

educativos distribuídos para o PSE em âmbito nacional e levantamento de demandas; 

produção e reprodução de materiais educativos para o PSE, tais como, vídeo introdutório 

dirigido a professor e profissional de saúde, vídeo de sensibilização para pais, caderno de 

promoção da alimentação saudável dirigido a professor e profissional de saúde, livreto 

sobre amamentação e alimentação na creche dirigido ao gestor, vídeo do Ministério da 

Saúde sobre 10 passos para uma alimentação saudável nos dois primeiros anos de vida 

(ENPACS), caderno dirigido a professor e profissional e saúde, CD com vinhetas e arquivo 

em PDF do caderno.

A carta-acordo tem vigência até março de 2015.

laboratório de inovação sobre manejo da obesidade nas redes de Atenção à saúde ›

Em 2013, foi estabelecida Carta-Acordo (BR/LOA/1300054) com a UERJ, no âmbito da 

cooperação técnica com a OPAS, no valor de R$138.540,00, sob responsabilidade da 

pesquisadora Rosely Sichieri do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina 
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Social (IMS-UERJ) visando a dar apoio às atividades do grupo de trabalho nacional do 

Laboratório de Inovação em Manejo da Obesidade nas Redes de Atenção à Saúde do SUS. 

O Laboratório de Inovação consiste na identificação e valorização de práticas exitosas no 

enfrentamento da obesidade na rede de serviços do SUS, produzindo subsídios para os 

Conselheiros de Saúde e gestores do Sistema. O grupo definido e composto por gestores 

e pesquisadores desenvolveu suas atividades com reuniões virtuais, presenciais e visitas 

a serviços com atividades exitosas, chamadas de estudo de casos.

As atividades desenvolvidas incluíram realização de alinhamento conceitual sobre 

obesidade e boas práticas de manejo; apresentação das revisões bibliográficas que 

nortearam as atividades do laboratório de inovação; definição dos parâmetros e boas 

práticas nos diferentes pontos de atenção no SUS; identificação, sistematização e 

disseminação de experiências exitosas do manejo da obesidade na Rede de Atenção 

à Saúde; divulgação e estímulo à execução das experiências exitosas do manejo da 

obesidade em toda à Rede de Atenção à Saúde. 

O projeto culminou com a realização de um seminário em Brasília para apresentação 

das melhores experiências selecionadas e lançamento da publicação “Perspectivas e 

desafios no cuidado às pessoas com obesidade no sus: resultados do laboratório de 

inovação no Manejo da obesidade nas Redes de atenção à saúde”.

A produção do Laboratório de Inovação pode ser acessada no portal eletrônico: <http://

apsredes.org/site2013/manejo-da-obesidade-na-redes/>.

publicação de suplemento temático da revista demetra: Alimentação, nutrição e saúde sobre 

atenção às necessidades alimentares especiais no sus ›

Entre as estratégias elencadas pela CGAN para organização da atenção nutricional 

às pessoas com necessidades alimentares especiais está a produção de evidências e 

sistematização de experiências locais. Nesse sentido, foi realizada nova parceria com a 

UERJ por meio da Revista Demetra: Alimentação, Nutrição e Saúde, publicada pelo Instituto 

de Nutrição (INU), para a elaboração de um suplemento temático sobre as Atenção às 

Necessidades Alimentares Especiais no SUS. O principal objetivo desse suplemento foi 

qualificar o debate acerca dos avanços e necessidades do campo da atenção nutricional 

no SUS, nas três esferas de governo, com perspectivas da gestão, da atenção e dos 

usuários do sistema, além de apoiar a divulgação de experiências de serviços e resultados 

de pesquisas, aumentando assim a disponibilidade de informação sobre o tema. 

http://apsredes.org/site2013/?p=7449
http://apsredes.org/site2013/?p=7449
http://apsredes.org/site2013/?p=7449
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Foram recebidos 28 trabalhos advindos de diferentes regiões do país e que abrangeram 

estudos, relatos de experiência e ensaios, desenvolvidos por profissionais de serviços 

de saúde (em parceria ou não com universidades), pesquisadores, professores e ativistas. 

Destes, 13 foram pré-selecionados e 11 concluíram o processo de revisão. Os artigos 

publicados versam sobre os seguintes temas: organização do cuidado nas Redes de 

Atenção à Saúde; estudos epidemiológicos sobre consumo alimentar de indivíduos 

com necessidades alimentares especiais; descrição e avaliação de inovações em 

terapia nutricional; formulações para uso em vias alternativas de alimentação; terapia 

nutricional domiciliar; estratégias de formação e qualificação dos profissionais de saúde; 

ferramentas, procedimentos e técnicas para o cuidado; judicialização dos direitos à 

saúde e à alimentação; e questões subjetivas e objetivas das pessoas que apresentam 

necessidades alimentares especiais.

O suplemento foi financiado por meio do Contrato de Serviços BR/CNT/1400582.001, no 

âmbito da cooperação técnica com a OPAS, no valor de R$ 35.000,00. Seu lançamento 

ocorreu no Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN), realizado em Vitória-ES em 

setembro de 2014, e pode ser acessado em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.

php/demetra/issue/view/807>. 

 

 

universidAde FederAl de pelotAs

pesquisa nacional de impacto da iodação do sal (pnAisAl) ›

Foi realizada carta-acordo (BR/LOA/12000092.001), no âmbito da cooperação técnica 

com a OPAS, no valor de R$ 729.460,00, com vigência entre fevereiro de 2013 e agosto 

de 2014 e responsabilidade da pesquisadora Iná da Silva dos Santos, com propósito de 

avaliar indicadores do estado nutricional de iodo na população brasileira e avaliar o nível 

de adequação da iodação do sal para prevenção e controle dos distúrbios por deficiência 

de iodo (DDI). 

Essa pesquisa corresponde a uma iniciativa para avaliar aproximadamente 20 mil escolares 

com idade entre seis e 14 anos, provenientes de colégios públicos e particulares em cada 

um dos estados brasileiros e Distrito Federal. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado 

em duas etapas, a primeira ocorreu entre março de 2008 e dezembro de 2009 e incluiu 

18 estados da federação e o Distrito Federal. A segunda etapa ocorreu entre fevereiro de 

2013 e agosto de 2014, e incluiu os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/issue/view/807
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/issue/view/807
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Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Nessa última etapa, houve a aplicação dos 

questionários e a coleta de amostras de sal e de urina, mas os resultados não podem 

ser divulgados em sua completude, visto que as análises laboratoriais dependem da 

efetivação do convênio, já em andamento, entre a CGAN e o Laboratório de Química 

Analítica da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os resultados 

finais da PNAISAL estão previstos pra 2015, após a conclusão das análises laboratoriais.

 

universidAde FederAl de sAntA mAriA

Análises laboratoriais da segunda fase da pesquisa nacional para Avaliação do impacto da 

iodação do sal (pnAisAl) ›

Ao final de 2014 foi firmado realizado convênio no valor de R$ 200.785,00, com vigência 

de dezembro de 2014 a dezembro de 2015 e sob responsabilidade do pesquisador Érico 

M. M. Flores, com o objetivo de realizar as análises laboratoriais das amostras de sal e 

de urina da segunda fase de campo da PNAISAL, sob responsabilidade do Laboratório de 

Química Analítica da Universidade Federal de Santa Maria.

Os resultados finais da PNAISAL estão previstos pra 2015, após a conclusão das análises 

laboratoriais.

universidAde de são pAulo, universidAde FederAl de goiás, universidAde FederAl 

de ciênciAs dA sAúde de porto Alegre, universidAde FederAl de pernAmbuco, 

universidAde FederAl do Acre e universidAde FederAl do ceArá

efetividade da fortificação caseira com vitaminas e minerais na prevenção da deficiência de 

ferro e anemia em crianças menores de um ano: estudo multicêntrico em cidades brasileiras ›

Foi realizado repasse de R$1.000.000,00 ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) (CNPq, processo nº 552747/2011-4) para gerenciar o 

estudo “Efetividade da fortificação caseira com vitaminas e minerais na prevenção da 

deficiência de ferro e anemia em crianças menores de um ano: estudo multicêntrico 

em cidades brasileiras”, o qual teve por objetivo avaliar a eficácia da fortificação com 

múltiplos micronutrientes em pó para a prevenção da anemia e deficiência de ferro em 

crianças menores de um ano. 
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O estudo foi realizado por pesquisadores de universidades brasileiras (Universidade de 

São Paulo, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Acre, Universidade 

Federal de Pernambuco e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre) 

com o apoio do Ministério da Saúde, com perspectivas de incorporação da estratégia de 

fortificação caseira como medida de saúde pública para prevenção da anemia e deficiência 

de ferro em crianças menores de cinco anos. A coordenação do estudo ficou a cargo da 

pesquisadora Marly Augusto Cardoso da Universidade de São Paulo.

A pesquisa de campo foi realizada em quatro cidades brasileiras: Rio Branco (Acre), Olinda 

(Pernambuco), Goiânia (Goiás) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul), a fim de garantir uma 

observação detalhada das diferentes realidades brasileiras, visto que são fortemente 

influenciadas pelas condições sociais e culturais. 

Os resultados foram divulgados em 2014, avaliando-se grupos controle e intervenção, 

salientando-se que, entre as crianças que receberam o sachê com múltiplos 

micronutrientes, a anemia foi 38% menor; a prevalência de deficiência de vitamina A foi 

55% menor; a deficiência de ferro foi 20% menor. Considerando o perfil de saúde das 

crianças, os resultados apontaram que as crianças que receberam os sachês com múltiplos 

micronutrientes cresceram mais, apresentaram menores frequências de febre e chiado no 

peito nos últimos 15 dias e insuficiência de vitamina E 60% menor. Além disso, 96% das 

crianças aderiram à estratégia e aproximadamente 72% dos responsáveis disseram que a 

aceitação do sachê pela criança foi ótima ou boa.

universidAde de são pAulo 

revisão do guia Alimentar para população brasileira ›

Em outubro de 2011, o Ministério da Saúde firmou Carta Acordo (BR/LOA/1200035) com 

a Universidade de São Paulo (USP), no âmbito da cooperação técnica com a OPAS, no 

valor de R$ 400.000,00, sob responsabilidade do pesquisador Carlos Augusto Monteiro 

do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS/USP), visando o 

desenvolvimento e publicação de uma nova versão do Guia Alimentar para a População 

Brasileira. O projeto foi finalizado em outubro de 2013, porém o apoio do NUPENS/USP 

para a CGAN foi realizado até a finalização da nova versão do Guia Alimentar em 2014. 

As atividades previstas no projeto foram: realização de oficina para coletar sugestões 

sobre a natureza, conteúdo geral e formato do novo Guia; sistematização e análise do 

material gerado pela oficina; preparação de um primeiro esboço para a estrutura do 
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novo Guia para discussão com a equipe técnica da CGAN/MS; revisão de documentos e 

análises publicados após 2004 sobre recomendações dietéticas e Guias Alimentares para 

Populações; revisão de estudos publicados após 2004 sobre disponibilidade de alimentos, 

padrões de consumo e estado nutricional e de saúde no Brasil complementada por análises 

de bases de dados de pesquisas recentes como o estudo do consumo alimentar pessoal 

realizado durante a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009; elaboração da 

seção sobre os princípios que nortearão a formulação das diretrizes do Guia Alimentar; 

elaboração da seção sobre as diretrizes que embasarão as recomendações específicas 

do Guia; elaboração da seção sobre as recomendações do Guia; sistematização e análise 

das críticas e sugestões e revisão das três seções centrais do Guia; elaboração de seção 

introdutória e de resumo executivo e organização na forma de anexos do material técnico 

usado na elaboração do Guia; elaboração de materiais de divulgação do novo Guia; 

sistematização e análise das críticas e sugestões e revisão final do Guia e dos materiais 

de divulgação; entrega para a CGAN/MS de uma versão completa final do novo Guia e dos 

materiais de divulgação.

A nova versão do Guia, disponibilizada em 2014, substitui versão anterior publicada 

em 2005 e foi elaborada com base em evidências e documentos publicados até 2014. 

A nova versão se impõe em face do dinamismo que tem caracterizado a produção de 

conhecimentos sobre a relação entre a alimentação e o estado de saúde e a qualidade 

de vida das pessoas, com a preservação da cultura das sociedades humanas, com a 

sustentabilidade do meio ambiente e com o desenvolvimento das nações. O novo Guia 

inclui diretrizes e recomendações sobre alimentação que favoreçam a saúde e a qualidade 

de vida de todos os brasileiros, que protejam sua cultura alimentar e seu meio ambiente e 

que contribuam para o desenvolvimento do País. As recomendações são especificamente 

dirigidas para pessoas, famílias e comunidades, profissionais de saúde, educadores e 

agentes comunitários, órgãos do Governo, organizações da sociedade civil e para o setor 

privado envolvido com a produção de alimentos.

universidAde FederAl do pArAná 

elaboração e publicação do caderno de Atenção domiciliar volume 3 – cuidados em terapia 

nutricional ›

No escopo das estratégias da CGAN para a organização da atenção nutricional às pessoas 

com necessidades alimentares especiais no SUS foi firmada carta-acordo (BR/

LOA/1300014.002) com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), no âmbito da cooperação 
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técnica com a OPAS, no valor de R$130.000,00 e sob a responsabilidade da pesquisadora 

Maria Eliana Medalozzo Schieferdecker, com o objetivo de produzir material técnico e 

instrucional acerca da terapia nutricional no âmbito domiciliar.

Os cuidados em terapia nutricional, historicamente reconhecidos e realizados no âmbito 

hospitalar, têm se apresentado como demanda crescente na atenção à saúde em âmbito 

domiciliar, o que tem gerado a necessidade de desenvolvimento de estratégias para a sua 

organização e qualificação.

Diante desse cenário e considerando 

as recomendações do Grupo de Traba-

lho sobre Terapia Nutricional no SUS 

(Portaria GM no 850, de 03 de maio 

de 2012), que teve como finalidade 

orientar quanto à estruturação de 

serviços para suporte nutricional no 

âmbito hospitalar, ambulatorial e 

domiciliar no SUS, a CGAN e a Coorde- 

nação Geral de Atenção Domiciliar 

(CGAD) promoveram a elaboração do 

Caderno de Atenção Domiciliar – 

Cuidados em Terapia Nutricional em 

parceria com a UFPR.

 

O objetivo desse caderno é apoiar 

as equipes de Atenção Básica (AB) e 

Atenção Domiciliar (AD), bem como 

gestores do SUS, para a organização e a oferta dos cuidados em terapia Nutricional no 

âmbito domiciliar. O mesmo foi lançado em setembro de 2014 durante o Congresso 

Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) realizado em Vitória-ES. Foram enviados exemplares 

a todas as equipes de Atenção Domiciliar e está prevista reimpressão para envio de 

exemplares às equipes de NASF e às Unidades Básicas de Saúde.

O material está disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/

caderno_atencao_domiciliar_vol3.pdf>. 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atencao_domiciliar_vol3.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atencao_domiciliar_vol3.pdf
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universidAde FederAl de ciênciAs dA sAúde de porto Alegre

Avaliação da prevalência de hipovitaminose A e anemia em crianças menores de cinco anos na 

região sul do brasil › 

O presente estudo tem como objetivo estimar os níveis séricos de retinol (vitamina A) e a 

prevalência de anemia em crianças com idade entre seis a 59 meses completos da Região 

Sul do Brasil. Trata-se de um estudo multicêntrico com delineamento transversal de base 

populacional a ser realizado em 48 municípios participantes do Plano “Brasil Sem Miséria” 

distribuídos equitativamente nos três Estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul). A população investigada está sendo constituída por uma amostra (representativa) 

composta por 1500 crianças com idade entre seis e 59 meses completos. A seleção dos 

sujeitos da amostra é intermediada pelas Equipes de Saúde da Família de cada município. 

Serão coletadas amostras de sangue e haverá aplicação de um instrumento estruturado, 

desenvolvido para este estudo, para obtenção de informações sociodemográficas e dados 

sobre o consumo alimentar.

O projeto foi financiado por meio de Contrato de Serviços Técnicos de Consultoria Nº 001 

BR-T 1228 firmado, entre a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, não tendo recursos do Ministério da Saúde. O valor 

total do projeto foi de R$ 218.000,00, com vigência entre outubro de 2014 e julho de 

2015 e responsabilidade da pesquisadora Márcia Regina Vitolo.

 

rede internAcionAl em deFesA do direito de AmAmentAr – ibFAn 

Ações para o fortalecimento da estratégia nacional para promoção do Aleitamento materno e 

Alimentação complementar saudável no sus - eAAb ›

Em 2011, a CGAN firmou cartas-acordo (BR/LOA/1100023 e BR/LOA/1100045) com 

a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil), no âmbito da 

cooperação técnica com a OPAS, no valor total de R$ 587.100,00, com o objetivo de apoiar 

o Ministério da Saúde no processo de avaliação da Estratégia Nacional para Alimentação 

Complementar Saudável (ENPACS) e de implantação da proposta de integração da Rede 

Amamenta Brasil e ENPACS neste ano, tendo em vista a necessidade de fortalecer esta 

temática no SUS. 
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Em 2012, foi firmada nova carta-acordo (BR/LOA/1200038) com a organização para dar 

continuidade às ações nos anos de 2012 a 2014, no valor de R$ 940.000,00. As atividades 

realizadas foram:

 › Formação de um núcleo operacional integrado, composto por tutores da Rede 

Amamenta Brasil e ENPACS realizada por meio de uma oficina de 40hs para 40 

tutores da Rede Amamenta Brasil e da ENPACS;

 › Impressão de 5.000 exemplares do Guia Alimentar para Crianças Menores de 02 

Anos; 10.000 exemplares do livreto “Dez Passos para Alimentação Saudável de 

Menores de 2 Anos”; 10.000 exemplares do álbum seriado sobre os Dez Passos 

Da Alimentação para Crianças Menores de Dois Anos. 

 › Produção do DVD “Dez passos da alimentação saudável para crianças menores 

de dois anos” e reprodução de 5.000 unidades do DVD. 

 › Elaboração do “Caderno do Tutor da Integração da Rede Amamenta Brasil e 

ENPACS”.

 › Realização de 40 (quarenta) oficinas de formação de tutores em amamentação e 

alimentação complementar para profissionais da Atenção Básica.

 › Realização do II Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável 

(ENACS), realizado juntamente com o XII Encontro Nacional de Aleitamento Ma-

terno (XII ENAM), em Fortaleza – CE.

 

Ao final de 2014 foi firmada nova carta-acordo (BR/LOA/1400064) no valor de 

R$600.000,00, sob responsabilidade de Rosana Maria Polli Fachini de Divitiis, com obje- 

tivo de apoiar o Ministério da Saúde no processo de implementação da Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil no SUS, tendo em vista a necessidade de fortalecer a 

segurança alimentar e nutricional das crianças até dois anos de idade.

Estão previstas nesta carta-acordo, vigente até setembro de 2015, as seguintes atividades:

 › Realização de 27 (vinte e sete) oficinas de formação de tutores em amamentação 

e alimentação complementar para profissionais da Atenção Básica.

 › Impressão de materiais: 20.000 exemplares do Guia Alimentar para Crianças Me-

nores de 02 Anos (10 passos), 15.000 exemplares do Livreto “Dez Passos para 
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Alimentação Saudável de Menores de 2 Anos”, 5.000 unidades do DVD “Dez Passos 

da Alimentação Saudável para Crianças Menores de Dois Anos", 2.000 unidades do 

DVD NBCAL.

 › Qualificação de professores universitários sobre as estratégias adotadas pelo 

Ministério da Saúde quanto à temática de Aleitamento Materno e Alimentação 

complementar saudável, por meio de cinco oficinas macrorregionais de 32 horas. 

 › Elaboração do conteúdo do manual do tutor, material que servirá de apoio técni-

co e operacional para implantação e implementação da Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil nas Unidades Básicas de Saúde. 

 › Validação do conteúdo do manual do tutor por meio de uma oficina de 16 horas, 

envolvendo 30 facilitadores do núcleo operacional.

 › Essa parceria visou potencializar a operacionalização da EAAB, considerando o 

processo de implantação e implementação da Estratégia no território nacional.

 

FundAção oswAldo cruz 

desenvolvimento e oferta de cursos de especialização à distância em gestão da pnAn e Ações 

de Alimentação e nutrição na Atenção básica ›

Ao final de 2010 foi firmado o Termo de Cooperação nº60 (Processo nº 2500.135432/2010-

41) com a Fundação Oswaldo Cruz para implementação e avaliação do projeto de formação 

de recursos humanos para apoiar a implementação da PNAN, tendo como coordenadoras 

as pesquisadoras Denise Barros de Oliveira da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca (ENSP∕FIOCRUZ) e Denise Oliveira da Fiocruz-Brasília.

O orçamento total do Termo de Cooperação firmado em 2010 foi de R$ 1.999.887,00, 

conforme consta no capítulo 5. 

A principal meta física do projeto foi a matricula de 800 alunos em cursos de pós-

graduação lato sensu na modalidade à distância: Gestão da PNAN (FIOCRUZ-Brasília) e 

Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica (ENSP∕FIOCRUZ). Os cursos têm como 

propósito oferecer aos profissionais atuantes na área, um espaço de problematização 

das práticas, construção compartilhada de conhecimentos e avaliação contextualizada e 

crítica das políticas públicas, visando ao aperfeiçoamento e à qualificação das ações de 

alimentação e nutrição. 



A aplicação de questionários iniciou em agosto de 2013 e se estendeu até fevereiro de 2014. 

Está em fase de conclusão da coleta de material biológico, portanto, o cronograma de divulgação dos 

resultados se dará em 2015.  A PNS  será a primeira pesquisa nacional em que se avaliará 

diretamentea ingestão de sódio pela população brasileira, até então baseada em estimativas de 

aquisição e consumo de alimentos a partir da POF. Além disso, permitirá a avaliação concomitante 

da ingestão de iodo na população adulta, contribuindo para a harmonizaçãodas políticas de 
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As primeiras turmas dos cursos, que tiveram oferta de 200 vagas cada, foram realizadas no 

período de agosto∕2013 a agosto∕2014, sendo formados 134 alunos no curso de gestão 

da PNAN e 160 alunos no curso de alimentação e nutrição na AB.

Força de Trabalho”. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGR AFIA E ESTATÍSTIC A

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2) ›

 

2

2

 

Pesquisa de Orçamentos Familiares ( PO F) ›

A Pesquisa de Orçamentos Familiares caracteriza-se por disponibilizar informações e 

base de dados sobre os orçamentos domésticos e das condições de vida da população, 

A CGAN apoiou a seleção dos equipamentos antropométricos e acompanhou os treinamentos em 

antropometria e a discussão técnica das análises bioquímicas (em particular de sódio e iodo). A 

PNS  tem o propósito de conhecer a saúde e oestilo de vida da população, assim como produzir 

dados sobre acesso e uso dos serviçosde saúde, ações preventivas, continuidade dos cuidados e 

delas, um morador maior de idade em cada um dos domicílios visitados é selecionado 

aleatoriamente para ser submetido à avaliação antropométrica e da pressão arterial, além de 

coleta de exames laboratoriais de sangue e urina.
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Com a previsão de ser iniciada a pesquisa de campo em 2015, a nova edição da POF contará 

com o apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento 

Social. 

O planejamento da POF vem se desenvolvendo desde 2013, contemplando a aquisição de 

equipamentos antropométricos e treinamento dos agentes de pesquisa para a realização 

da tomada de medidas antropométricas de todos os moradores do domicílio visitado no 

estudo. Considerados os módulos de interesse direto da CGAN na POF, serão realizados, 

em 2015-2016 as coletas relativas à aquisição domiciliar de alimentos e antropometria 

da população, enquanto o módulo de Consumo Alimentar Pessoal fará parte da coleta na 

POF Contínua, cujo início é previsto para 2016 ou 2017. 

Até o momento não foram repassados recursos para a sua execução, entretanto, a previsão é 

que sejam investidos 3 milhões, sendo R$1.264.000,00 (Um milhão e duzentos e sessenta 

e quatro mil reais) destinados para a aquisição dos equipamentos antropométricos por 

meio de pregão eletrônico e o restante a ser repassado ao IBGE por convênio.

pesquisa nacional de saúde do escolar (pense) ›

A PeNSE avalia junto aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental matriculados em 

escolas públicas e particulares das capitais brasileiras e Distrito Federal, características 

do ambiente escolar e sobre a situação de saúde. Até o momento foram realizadas duas 

edições dessa pesquisa, uma em 2009 e outra em 2012. 

A pesquisa, a ser realizada em 2015, terá ampliação da amostra para representar as 

Unidades da Federação e possibilitará o conhecimento das características de saúde dos 

adolescentes brasileiros. A CGAN participou das discussões sobre o instrumento de coleta 

de dados e apresentou propostas para os blocos de questões da pesquisa, especialmente 

no que se refere à alimentação e nutrição, percepção da imagem corporal e características 

do ambiente escolar.

Além do apoio à realização das pesquisas e financiamento para desenvolvimento de 

materiais que tiveram início nesta gestão, descritos acima, algumas cartas-acordo foram 

firmadas durante a gestão anterior e foram finalizadas nesta gestão (quadro 9).
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quadro 9 – cartas-Acordo iniciadas durante a gestão Anterior e Finalizadas nesta gestão. brasil, 2011

CódiGo do doCuMeNto 

BR/LOA/1000054.002

BeNeFiCiáRio 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo

PRoJeto 

Tendência secular de desigualdades sociais na ocorrência de déficits de 

crescimento na população brasileira de crianças menores de cinco anos 

(1974-2007)”

ViGêNCia 

23/04/2010 a 25/08/2011

ValoR 

R$ 200.000

CódiGo do doCuMeNto 

BR/LOA/1000054.002

BeNeFiCiáRio 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo

PRoJeto 

Tendência secular de desigualdades sociais na ocorrência de déficits de 

crescimento na população brasileira de crianças menores de cinco anos 

(1974-2007)”

ViGêNCia 

23/04/2010 a 25/08/2011

ValoR 

R$ 200.000

CódiGo do doCuMeNto 

BR/LOA/1000065

BeNeFiCiáRio 

Instituto De Pesquisas Em Tecnologia e Inovação

continua
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PRoJeto 

Anemia, Desnutrição e Obesidade nas Escolas Municipais de Santa luzia do 

itanhy: Diagnóstico da Situação e Metodologia de Combate.

ViGêNCia 

17/05/2010 a 31/07/2011

ValoR

R$ 99.805,96

CódiGo do doCuMeNto

BR/LOA/1000127.004

BeNeFiCiáRio 

Fundação para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico em Saúde

PRoJeto 

Programa de formação em alimentação e Nutrição no Brasil – Apoio na 

Implementação da política Nacional de Alimentação e Nutrição. 

ViGêNCia 

18/10/2010 a 19/01/2012

ValoR

R$ 998.250

CódiGo do doCuMeNto 

BR/LOA/1000137

BeNeFiCiáRio 

Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos 

PRoJeto 

“A Alimentação e Nutrição na Agenda do Controle Social do SUS” 

ViGêNCia 

29/10/2010 a 29/12/2011

ValoR 

R$ 318.800

Fonte: organização Pan-americana da saúde, 2014.

conclusão
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6.8.2 Apoio à Realização de Eventos

 

vi seminário internAcionAl de Atenção básicA 

Entre os dias 29 de julho e 01 de agosto de 2012 foi realizado o VI Seminário Internacional 

de Atenção Básica na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

O tema do seminário foi “Atenção Básica: Universalização com Qualidade” e teve como 

objetivo proporcionar o debate para construção de ações de Melhoria da Qualidade da 

Atenção Básica, desenvolvendo padrões de qualidade comparável internacionalmente e 

nacional, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas à Atenção Básica em Saúde e a construção de Redes de Atenção a Saúde.

A programação do Seminário foi dividida em quatro eixos prioritários de discussão:

 › Estratégias para ampliação do acesso, da qualidade das práticas de saúde e da 

satisfação dos usuários;

 › Qualidade e inovação na gestão da Atenção Básica e em Redes de Atenção à Saúde, 

fortalecendo os processos de Monitoramento e Avaliação, Apoio Institucional e 

Educação Permanente; 

 › Promoção da transparência dos processos de gestão, participação e controle 

social e a responsabilidade sanitária dos trabalhadores e gestores de saúde;

 › Configuração de Redes de Atenção, tendo a Atenção Básica como Coordenadora 

do Cuidado, ampliando a eficiência e efetividade dos Sistemas de Saúde.
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Além disso, a agenda da alimentação e nutrição foi pautada em espaços que discutiram 

o papel da vigilância alimentar e nutricional e do SISVAN no monitoramento dos 

indicadores relacionados ao direito humano à alimentação adequada e à saúde e da 

atenção básica junto aos programas de transferência de renda e ao acompanhamento das 

condicionalidades da saúde. 

Também foram abordados no seminário os programas estratégicos que promovem a saúde 

no território e a importância da atenção básica no acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento de crianças até dois anos de idade e da promoção do aleitamento 

materno e da alimentação complementar saudável como componente importante do 

desenvolvimento de capital humano.

A agenda de alimentação e nutrição no seminário foi destacada em vídeo produzido pela 

Coordenação Geral de Áreas Técnicas do DAB, disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=DnLBpCcJq58>. 

Assim, a CGAN promoveu a realização dos seguintes espaços:

30 de agosto ›

—

Vigilância alimentar e Nutricional: contribuições para o monitoramento dos 

direitos Humanos à alimentação e à saúde

 › Palestrantes: Maria Grabiela Mora (Equador); Darlan Mesquita (SEDH); Marília 

Leão (CONSEA)

 › Coordenador: Eduardo Nilson (DAB/MS)

—

os desafios da intersetorialidade entre saúde e Educação na promoção da saúde 

nas escolas;

 › Palestrantes: Ligia Salazar (Colômbia); Dais Rocha (UnB)

 › Coordenadora: Raquel Pedroso (DAB/MS)

—

Promoção da saúde e prevenção da obesidade na atenção Básica

https://www.youtube.com/watch?v=DnLBpCcJq58
https://www.youtube.com/watch?v=DnLBpCcJq58


390

 › Palestrantes: Aline Cristina Lopes (UFMG); Patricia Jaime (DAB/MS); Victor 

Matamoros (México)

 › Coordenadora: Ana Carolina Feldenheimer (DAB/MS)

31 de agosto ›

—

o papel da atenção Básica à saúde nos Programas sociais

 › Palestrante: Daniel Ximenez (MDS); Luiz Augusto Facchini (UFPel); Leonor  

Pacheco (UnB)

 › Coordenadora: Ana Maria Cavalcante (DAB/MS)

01 de agosto ›

—

as ações de alimentação, Nutrição e estimulo ao desenvolvimento infantil

 › Palestrantes: Alessandra Schneider (CONASS); Bernardo Horta (UFPel); Paulo 

Bonilha (ATSCAM/MS); Marcia Vitolo (UFCSPA)

 › Debatedora: Patricia Jaime (DAB/MS)

 › Coordenador: Pedro Madeiro (CONASEMS)

—

academia da saúde um espaço de promoção da saúde no território

 › Palestrante: Heider Pinto (DAB/MS); Yara Maria Carvalho (USP); Deborah Malta 

(DASIS); Rony Las Casas (SMS Belo Horizonte)

O evento contou com a participação de cerca de 1.500 participantes, tanto da gestão pública 

brasileira e internacional, quanto de especialistas e técnicos de agências internacionais e 

da comunidade científica da área da saúde, representando uma importante oportunidade 

para a divulgação do novo texto da PNAN e para a troca de experiências relacionadas ao 

campo da alimentação e nutrição na Atenção Básica.
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iv mostrA nAcionAl de eXperiênciAs em Atenção básicA e sAúde dA FAmÍliA 

A IV Mostra de Experiências 

de Atenção Básica/Saúde da 

Família aconteceu de 12 a 15 

de março de 2014, reunindo 

mais de 6 mil participantes 

no Centro Internacional de 

Convenções do Brasil (CICB), 

em Brasília. Esta teve como proposta proporcionar espaços de aperfeiçoamento das 

práticas profissionais em Atenção Básica / Saúde da Família por meio do intercâmbio de 

experiências entre gestores e profissionais (de nível superior e técnico) atuantes nestes 

espaços. São citados como objetivos específicos da IV Mostra:

 › Identificar aspectos que possam contribuir para a sustentação da Atenção Básica/ 

Saúde da Família como política de organização das Redes de Atenção à Saúde do 

SUS; 

 › Ampliar e intensificar o debate sobre atenção básica por meio da troca de  

experiências; 

 › Fortalecer a integração ensino/serviço na capacitação, formação, educação perma- 

nente para Atenção Básica / Saúde da Família; 

 › Promover atualização sobre temas relevantes para as praticas em Atenção Básica/

Saúde da Família;

 › Promover atualização sobre novos programas e ações do Ministério da Saúde 

com vistas ao fortalecimento da Atenção Básica / Saúde da Família;

 › Identificar, divulgar e premiar experiências que contribuam para o fortalecimento 

da Atenção Básica / Saúde da Família no Brasil.

 

Sua programação foi pensada no sentido de dar visibilidade às experiências vividas pelos 

trabalhadores da atenção básica, que tiveram liberdade em expressá-las por meio de 

diferentes formatos (arte, fotografia, vídeo, relatos de experiências, poesia, entre outros), 

não sendo, portanto, restritos à qualificação técnica e científica. 

A organização da IV Mostra foi realizada pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), tendo 

a Coordenação Geral de Áreas Técnicas – CGAT como coordenadora. Para a organização do 

evento, foram criados oito comitês, a saber:
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 › Comitê de Relato de Experiências;

 › Comitê de Infraestrutura e Logística;

 › Comitê de Comunicação;

 › Comitê de Cultura;

 › Comitê de Informática;

 › Comitê de Assessoria Jurídica;

 › Comitê de Programação e

 › Comitê de Cerimonial;

Cada comitê também se subdividiu para melhor organizar suas atribuições, desta forma, a 

CGAN contribuiu mais fortemente nos comitês de infraestrutura e logística e de 

programação, porém, também colaborou com o comitê de Relato de Experiências. 

Na comissão de infraestrutura, a 

CGAN ficou à frente da subcomissão 

de alimentação, responsável pelo 

planejamento de toda a logística que 

envolvia o serviço de alimentação 

dentro da Mostra, incluindo serviço 

de água e café, almoço, jantar, 

comercialização de lanches, coquetel 

de abertura e buffet para salas 

especiais (comissão organizadora, sala 

de imprensa, apoio ao credenciamento, 

entre outras). 

A alimentação na IV Mostra foi pensada 

de forma a promover os princípios 

trazidos pela nova versão do Guia 

alimentar para a População Brasileira, 

que traz como princípio a importância de se manter uma alimentação adequada e saudável, 

por meio da priorização da oferta de alimentos frescos e preparações culinárias saborosas 

e que remetessem à cultura brasileira. Além disso, que esta fosse segura do ponto de  

vista sanitário e adequada às diferentes necessidades alimentares que pudessem haver 

entre os participantes, com opções para diabéticos, hipertensos, vegetarianos ou celíacos.



393

Desta forma, o cardápio e oferta de alimentos disponíveis para comercialização foram 

cuidadosamente planejados, salvo os processos que fugiam à governabilidade da 

comissão e das empresas contratadas, em virtude da dimensão e magnitude do evento, 

como a oferta de salgados, exclusivamente, assados no coquetel de abertura. A solicitação 

foi parcialmente atendida pela empresa devido ao quantitativo, mas que foi reduzido ao 

mínimo para a ocasião. No entanto, na comercialização, foi possível ser disponibilizado 

apenas opções assadas, além de sanduíches e preparações culinárias regionais, tais como 

tapioca, canjica (ou cural) e pamonha. No buffet de almoço e jantar havia ampla variedade 

de saladas e harmonia nas combinações das preparações proteicas, com opção para os 

vegetarianos. 

No balanço final do serviço de alimentação da IV Mostra, verificou-se que este atendeu às 

necessidades dos participantes do evento. Os cardápios estavam adequados, os alimentos 

servidos adequadamente preparados e dispostos em relação à segurança sanitária 

e, apesar do alarde baseado em experiências anteriores de que não seria bem aceita a 

ausência de refrigerante no cardápio, o serviço recebeu muitos elogios dos participantes, 

fato que foi evidenciado na reunião final de avaliação do evento. 

Quanto ao comitê de programação, a CGAN teve participação ativa na proposição de 

atividades e na concepção dos eixos temáticos propostos para o envio das experiências 

pelos participantes. As atividades propostas pela coordenação que integraram a progra-

mação da IV Mostra foram: 
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 › Conferência Magna sobre Atenção Básica na centralidade das Redes de Atenção 

à Saúde: teve como objetivo apresentar o papel central da Atenção Básica 

na organização das Redes de Atenção à Saúde e os principais resultados da 

priorização da melhoria do acesso e da qualidade da AB na atual gestão;

 › Mesa sobre Promoção da Saúde na Atenção Básica: A Articulação Intersetorial na 

Prática das Equipes - teve como objetivo contextualizar e apresentar os desafios 

da promoção em saúde na Atenção Básica e o papel estratégico dos programas 

de saúde, como Programa Bolsa Família, Programa Saúde na Escola e Programa 

Academia da Saúde para indução da intersetorialidade;

 › Minicurso sobre o Guia Alimentar para População Brasileira: ferramenta para 

promoção da alimentação adequada e saudável na Atenção Básica, que teve como 

propósito divulgar a nova versão do Guia Alimentar para a População Brasileira;

 › Oficina sobre atenção nutricional no cotidiano das equipes de atenção básica, 

que teve como objetivo dialogar com profissionais de equipes de atenção básica 

e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) sobre as ações de alimentação e 

nutrição desenvolvidas em seus territórios; 

 › Oficina de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que teve como ob-

jetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da Atenção Básica com o 

intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimen-

tação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do SUS.

 › Tenda Laboratório de Inovações, protagonizando o Laboratório de Inovação em 

Manejo da Obesidade na Rede de Atenção à Saúde;

 › Oficinas culinárias – Cozinha Brasil/SESI, realizada como uma atividade perma-

nente; 

 › Tenda Polo Academia da Saúde, que, por meio da montagem de estrutura 

semelhante ao polo ampliado Academia da Saúde para desenvolvimento de 

atividades físicas e de lazer com os participantes, se propôs a divulgar o polo 

Academia da Saúde; fortalecer a imagem do programa e potencializar o espaço 

com presença de profissionais atuando no desenvolvimento de atividades 

coletivas e individuais;

 › Tenda Escola, tendo como objetivo proporcionar a troca de experiências para 

qualificar as ações do PSE e fomentar práticas inovadoras e diversidade, além de 

oportunizar aos participantes a vivência das ações do PSE na prática.
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Ainda em relação à programação, 

destaca-se o apoio da Coordenação na 

realização da mediação das cirandas de 

experiências, dedos de prosa, oficinas, 

minicursos e nas atividades transversais 

que aconteceram no evento.

No comitê de relato de experiências, a 

Coordenação apoiou o processo inovador 

de inscrição dos relatos, que trouxe a 

ferramenta da curadoria, uma metodologia utilizada para estimular a problematização e  

a qualificação das experiências inscritas. Seu principal objetivo foi o de provocar reflexão 

e dar visibilidade às práticas de saúde que aconteciam nos territórios, fazendo-as emergir 

e buscando a construção de narrativas mais leves, livres e criativas. 
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JudiCialiZação da saÚde: aleRGia a PRoteíNa do leite de VaCa CoMo PRotaGoNista

—

autoras: Kimielle C. silva, tatiane N. Pereira, Kelly P. s. alves, ana C. l. Pires

Esse cordel vem contar

A resolução de um problema

Que ninguém antes quis enfrentar

Não parece coisa do DAB,

Mas aqui veio parar

A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição

Teve que afrontar

O aleitamento materno promovemos e apoiamos

Por brasileirinhos e brasileirinhas saudáveis

Na Estratégia Amamenta e Alimenta militamos!

Qualificando profissionais da atenção básica

De Norte a Sul estamos

Porém, as mães que não podem amamentar

Outros leites podem administrar

Mas acontece que, às vezes,

O organismo do bebe pode estranhar

Com sintomas genéricos

A mãe, o profissional vai consultar

Alergia à proteína do leite de vaca, uma tal de APLV,

É comum em crianças até 2 anos

O tratamento é a exclusão de leite e derivados

E o teste diagnóstico para não causar danos,

Devendo ser realizado por médicos

Brasileiros, portugueses ou cubanos

Essa doença restringe a alimentação.

Se a criança está em aleitamento materno

A mãe tem que fazer dieta de exclusão.

Se não é mais amamentada

Com as fórmulas, gasta um dinheirão

Mas o uso das mesmas nem sempre tem precisão

Agora, meu amigo, preste muita atenção

Esse é um assunto importante,

Que exige muita discussão

Tem muitos fatores envolvidos

Do lobby da indústria a tal judicialização

Nesse sentido, o governo tem que tomar decisão

O Ministério arca sozinho com a conta?

Ah, eu acho que não!

Estados e municípios devem dar sua contribuição

O financiamento é tripartite

Ainda tiveram os especialistas

Que, de forma democrática,

Tivemos que escutar.

Da teoria à prática,

Os municípios também fomos consultar

Para o protocolo organizar.

Nesse caminho trabalhoso

Ainda tivemos que buscar

A negociação com a indústria

Para o preço do leite baixar.

Sobre isso tudo, minha gente,

Vocês poderão opinar.

Em breve, em consulta pública

O protocolo estará!

A garantia do acesso é nosso objetivo

Evitar a canetada arbitrária e a judicialização

Apoiando gestores e profissionais

A tomar a melhor decisão

Para o cuidado à saúde das crianças

Otimizando recursos e garantindo o direito do  

[ cidadão!
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A plataforma utilizada para a realização do encontro entre autores e curadores foi a 

Comunidade de Práticas, que também agregou o conjunto de 4.612 relatos de experiência 

inscritos. O grupo de curadores participou, ainda, da organização dos pontos de encontro, 

espaço destinado à apresentação dos relatos que não foram selecionados para integrar a 

programação do evento (cirandas de experiências e dedos de prosa). 

Quanto ao conteúdo das experiências inscritas na IV Mostra e sua relação com a pauta 

de alimentação e nutrição, foram identificados 86 relatos de experiência diretamente 

relacionados com Atenção Nutricional na Atenção Básica, distribuídos entre os 20 eixos 

temáticos da IV Mostra Nacional de Experiências de Atenção Básica/Saúde da Família, 

sendo 60 na categoria cirandas de experiências e 26 na categoria dedos de prosa, 

conforme apresentado na tabela abaixo.

 

tabela 18 — Número de relatos de experiências inscritos na iV Mostra Nacional de experiências 

da atenção Básica/saúde da Família. Brasil, 2014

eixo teMátiCo
CiRaNdas de 
exPeRiêNCias

Relatos das 
CiRaNdas de 
exPeRiêNCias 

RelaCioNados 
CoM ateNção 

NutRiCioNal Na 
 ateNção BásiCa

dedos 
de 

PRosa

Relatos dos  
dedos de PRosa  
RelaCioNados 
CoM ateNção 
NutRiCioNal  
Na ateNção 

BásiCa

PMaq 20 2 16 0

ambiência e estrutura 10 0 8 0

ampliação e qualificação da 
saúde bucal na atenção Básica

40 0 24 0

arte, saúde e cuidado 55 1 32 0

Vigilância e saúde no território 
da atenção Básica

55 0 24 0

Controle social e participação 
política

15 0 8 0

educação em saúde e educação 
popular em saúde

90 3 72 0

educação permanente e a 
interface com a atenção básica

70 0 56 0

continua
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eixo teMátiCo
CiRaNdas de 
exPeRiêNCias

Relatos das 
CiRaNdas de 
exPeRiêNCias 

RelaCioNados 
CoM ateNção 

NutRiCioNal Na 
 ateNção BásiCa

dedos 
de 

PRosa

Relatos dos  
dedos de PRosa  
RelaCioNados 
CoM ateNção 
NutRiCioNal  
Na ateNção 

BásiCa

Gestão do cuidado e o processo 
de trabalho

80 3 40 2

Gestão do trabalho 5 0 0 0

Humanização na atenção 
básica

40 1 32 0

Monitoramento e avaliação em 
atenção básica

15 0 8 0

atenção nutricional na atenção 
básica

25 25 16 16

Práticas integrativas e  
Complementares na atenção 
Básica

50 5 24 0

Promoção da saúde e 
intersetorialidade

130 20 72 8

telessaúde, NasF e atenção 
domiciliar

50 0 8 0

Redes de atenção à saúde 30 0 16 0

e-sus e tecnologias/sistemas 
de informação na atenção 
básica

5 0 24 0

trabalho das equipes de 
atenção básica junto às 
populações específicas

125 0 0 0

eixo livre 0 0 0 0

total 910 60 480 26

 
Fonte: (PiRes, 2014).

conclusão
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Os eixos temáticos que apresentaram o maior número de experiências sobre atenção 

nutricional na atenção básica foram o eixo temático 13 (Atenção Nutricional na 

Atenção Básica), com 41 relatos, seguido do eixo temático 15 (Promoção da saúde 

e intersetorialidade), com 28 experiências correlatas e o eixo temático 14 (Práticas 

Integrativas e Complementares na Atenção Básica), com cinco relatos de experiência.

Avalia-se que as experiências apresentadas na IV Mostra Nacional de Atenção Básica/

Saúde da Família proporcionaram rica discussão sobre a organização da atenção nutricional, 

trazendo reflexões sobre as necessidades dos usuários, profissionais de saúde e gestores. 

A educação alimentar e nutricional foi um dos recursos mais utilizados como estratégia 

para enfrentamento dos problemas identificados pelos profissionais de saúde e foram 

apontadas algumas necessidades de alinhamento na formação profissional e educação 

permanente em saúde, no tocante à utilização de ferramentas e métodos mais eficazes.

Outra questão importante é que as experiências demonstram amadurecimento dos 

profissionais quanto à realização de atividades de forma interdisciplinar para o alcance 

de uma abordagem pautada na integralidade do cuidado. Além disso, destaca-se o esforço 

na articulação com outros setores para a ampliação da resolutividade das ações. Foi 

expressa, na maioria dos relatos, a complexidade da gênese dos problemas de saúde e de 

que a ativação da rede de apoio do próprio território, como ONGS, associações, escolas, 

lideranças comunitárias, é necessária e muito efetiva para contribuir com os projetos 

terapêuticos singulares dos sujeitos e comunidades.

O saldo das atividades desenvolvidas pela CGAN na IV Mostra foi muito positivo, uma vez 

que tanto as atividades logísticas, quanto às relacionadas à programação, enriqueceram 

a realização do evento e trouxeram reflexões importantes à Coordenação, no tocante à 

implementação das diretrizes da PNAN em âmbito local.
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World NutritioN rio 2012 – congresso mundiAl de AlimentAção e nutrição em sAúde 

coletivA

O Congresso Mundial de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva – World Nutrition Rio 

2012 – foi realizado no período de 27 a 30 de abril de 2012, na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, e teve como tema “Conhecimento, Política e Ação”, que significa a tradução 

da melhor evidência para políticas e programas efetivos que protejam, preservem e 

melhorem a saúde das populações em todo o mundo. 

Tratou-se do mais importante e inovador congresso de alimentação e nutrição em saúde 

coletiva, realizado por meio da parceria entre a Associação Brasileira de Pós Graduação 

em Saúde Coletiva (ABRASCO) e a Associação Mundial de Nutrição em Saúde Pública 

(WPHNA). 

O congresso teve como um de seus princípios a independência, sendo financiado pelas 

taxas de inscrição, pelo governo e outros órgãos públicos e empresas privadas que não 

possuem interesse comercial ou outro interesse em alimentação e nutrição. Contribuindo 

com a garantia desse princípio, a CGAN realizou apoio financeiro para a realização do WN 

Rio 2012 por meio de Carta Acordo com a ABRASCO (BR/LOA/1100063.002) no valor de 

R$ 1.166.792,00 (um milhão cento e sessenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais).

Durante o congresso foram promovidas pela CGAN as seguintes atividades:

—

oficina pré-congresso sobre 

apoio institucional para 

qualificação das ações de 

alimentação e nutrição na 

atenção Básica à saúde. 

 › Convidado: Antônio Neves 

Ribas – Apoiador Institucional – 

CGGAB/DAB/SA.
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—

lançamento da estratégia do Ministério da saúde para promoção do aleitamento 

materno e alimentação complementar saudável no âmbito da atenção Básica. 

 › Coordenador 1: Patrícia Constante Jaime – CGAN/DAB/SAS. 

 › Coordenador 2: Paulo Vicente Bonilha Almeida – Coordenador da Área Técnica de 

Saúde da Criança e Aleitamento Materno/DAPES/SAS. 

 › Convidado: Helvécio Miranda Magalhães Júnior – Secretário de Atenção à Saúde 
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—

sessão de debate - alimentação e Nutrição na primeira infância: experiências 

Brasileiras. Moderador: Rodolfo Gomez – oPas. 

 › Palestrante 1: Patricia Constante Jaime – CGAN/DAB/SAS/Ministério da Saúde 

(Brasil)

—

Promoção da alimentação e Nutrição adequadas na primeira infância no âmbito 

da atenção Básica. 

 › Palestrante 2: Rosana Divitis – Rede Internacional em defesa do direito de ama-

mentar (IBFAN) – Brasil

 

—

adaptação das estratégias de promoção do aleitamento materno e alimentação 

complementar saudável para povos indígenas no escopo de um Programa 

interagencial de Conjunto para segurança alimentar e Nutrição (Fundo odM). 

 › Palestrante 3: João Aprígio – Instituto Fernandes Figueira – FIOCRUZ 

 › Rede de Bancos de Leite Humano e a promoção do aleitamento materno.
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Além destas atividades, representantes da CGAN participaram de diversas sessões como 

palestrantes ou moderadores, sendo: 

—

Cerimônia de abertura. 

 › Representante do Ministro da Saúde: Dr. Helvécio Magalhães – Secretário de 

Atenção à Saúde

—

simpósio – o papel da nutrição na atenção primária à saúde. 

 › Moderador: Newton Lemos – World Health Organization (Brasil). 

 › Palestrantes: Urban Jonsson – THE OWLS (Kenya); David Sanders – University of 

Western Cape School of Public Health (South Africa); Patricia Jaime – Ministério da 

Saúde (Brasil)

—

sessão de debate − como melhorar as condições nutricionais em termos de 

micronutrientes? 

 › Moderadora: Patricia Jaime – Ministério da Saúde (Brasil). 

 › Palestrantes: Zulfiqar Bhutta – Aga Khan University (Pakistan); Lindsay Allen – 

University of California (United States); Ricardo Uauy – Universidad de Chile/ 

London School of Hygiene and Tropical Medicine (Chile)

—

sessão de debate – Retornando aos níveis naturais de sódio na oferta de 

alimentos: porque e como? 

 › Moderador: Eduardo Augusto Fernandes Nilson – Ministério da Saúde (Brasil). 

 › Palestrantes: Mary R. L’Abbé – University of Toronto (Canada); Branka Legetic – 

Pan American Health Organization (United States); Graham A. MacGregor – Queen 

Mary, Univ.of London/World Action on Salt and Health (United Kingdom)
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Além disso, colaboradores da CGAN apresentaram os seguintes trabalhos em comunica-

ções orais durante o congresso:

1. Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde no Brasil: 

avanços e desafios.

2. A rede de nutrição do Sistema Único de Saúde (Rede Nutri) como instrumento 

de apoio à implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição no Brasil. 

3. Implementação da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável 

direcionada para profissionais de Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

4. Oficina de planejamento local para a promoção da alimentação saudável a 

partir do Guia Alimentar para a População Brasileira: proposta metodológica em 

avaliação. 

5. Avanços da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável no 

Brasil (2009-2011).

6. Atuação do nutricionista no Programa Academia da Saúde: um lócus de promoção 

da saúde em construção na Atenção Básica. 

7. Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável: uma avaliação 

das oficinas estaduais de formação de tutores. 

8. Processo de implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional nos 

municípios brasileiros.

9. O Programa Bolsa Família (PBF) na saúde e a conjuntura do Plano Brasil Sem 

Miséria (PBSM).

10. As interfaces intrassetoriais do Programa Bolsa Família na saúde.

11. Construção do Plano Nacional de Redução do Sódio em alimentos processados 

no Brasil.

 

Como patrocinador do evento, o Ministério da Saúde contou com um stand para divulgação 

das estratégias e programas de implementação da PNAN e distribuição de materiais 

técnicos aos participantes.
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Xvii e Xviii congressos brAsileiros de nutrição (conbrAn)

 

No ano de 2012, a CGAN realizou a III Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição 

no Sistema Único de Saúde no XVII CONBRAN em Recife/PE. Também foi disponibilizado 

apoio financeiro na modalidade “Apoio a cursos e seminários” via OPAS, no valor de 

R$ 80.000,00.      

A realização da III 

Mostra de Experiên-

cias nesse ano, junto 

ao XXII Congresso 

Brasileiro de Nutri-

ção, teve o intuito de 

compartilhar o que 

é feito no SUS com 

a Comunidade Brasileira de Nutrição. Além disso, caracterizou-se como um espaço de  

troca de experiências, aprendizagem e, em especial, de valorização dos profissionais que 

atuam na área de alimentação e nutrição no âmbito do SUS.
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Foram inscritos na III Mostra 218 trabalhos, dos quais 100 foram selecionados para 

apresentação no congresso. Os 20 melhores trabalhos foram apresentados em 

comunicações orais agrupadas em três blocos: Promoção da Saúde; Prevenção e Controle 

da Obesidade; Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição e Qualificação da Força de 

Trabalho em Alimentação e Nutrição; e, Organização da Atenção Nutricional à 1ª Infância 

e às Necessidades Alimentares Especiais. 

Três trabalhos foram premiados e expressaram bem a riqueza do trabalho de alimentação 

e nutrição no SUS. Foram eles:

1º lugar “Semana Saúde na Escola – uma estratégia para a implantação da 

educação alimentar e nutricional no Programa Saúde na Escola”, apresentado por 

Janaína Lúcio Dantas e desenvolvido no município de Senador Pompeu, Ceará.

2º lugar  “Terapia Nutricional Enteral Domiciliar – Promoção do direito humano 

à alimentação adequada para portadores de necessidades nutricionais especiais 

atendidos no SUS de Belo Horizonte/MG apresentado por Camila de Almeida 

Teixeira Nominato. 

3º lugar  “Avanços do Programa Bolsa Família na Saúde em João Pessoa/Paraíba: 

sensibilidade social e segurança alimentar e nutricional como ferramentas para 

garantia do direito humano a alimentação adequada” apresentado por Edgar Tito 

de Oliveira Neto.
 

 

Houve participação de coordenadora-geral de alimentação e nutrição na mesa de aber-

tura, na qual também foi realizada premiação dos trabalhos da III Mostra, e apresentação 

na palestra Perspectivas para a Politica de Alimentação e Nutrição, realizadas no dia 26 de 

setembro. Além disso, foram promovidas as seguintes oficinas por técnicos da CGAN e 

pelo Comitê Gestor da RedeNutri:

 › Atualização sobre os dez passos para alimentação saudável de crianças menores 

de dois anos. 

 › Planejando a carreira do nutricionista no SUS.

No ano de 2014 a CGAN apoiou o XVIII Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) na 

cidade de Vitória/ES. O apoio foi por modalidade “apoio a cursos e seminários” via OPAS, 
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Foram inscritos na III Mostra 218 trabalhos, dos quais 100 foram selecionados para 

apresentação no congresso. Os 20 melhores trabalhos foram apresentados em 

comunicações orais agrupadas em três blocos: Promoção da Saúde; Prevenção e Controle 

da Obesidade; Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição e Qualificação da Força de 

Trabalho em Alimentação e Nutrição; e, Organização da Atenção Nutricional à 1ª Infância 

e às Necessidades Alimentares Especiais. 

Três trabalhos foram premiados e expressaram bem a riqueza do trabalho de alimentação 

e nutrição no SUS. Foram eles:

1º lugar “Semana Saúde na Escola – uma estratégia para a implantação da 

educação alimentar e nutricional no Programa Saúde na Escola”, apresentado por 

Janaína Lúcio Dantas e desenvolvido no município de Senador Pompeu, Ceará.

2º lugar  “Terapia Nutricional Enteral Domiciliar – Promoção do direito humano 

à alimentação adequada para portadores de necessidades nutricionais especiais 

atendidos no SUS de Belo Horizonte/MG apresentado por Camila de Almeida 

Teixeira Nominato. 

3º lugar  “Avanços do Programa Bolsa Família na Saúde em João Pessoa/Paraíba: 

sensibilidade social e segurança alimentar e nutricional como ferramentas para 

garantia do direito humano a alimentação adequada” apresentado por Edgar Tito 

de Oliveira Neto.
 

 

Houve participação de coordenadora-geral de alimentação e nutrição na mesa de aber-

tura, na qual também foi realizada premiação dos trabalhos da III Mostra, e apresentação 

na palestra Perspectivas para a Politica de Alimentação e Nutrição, realizadas no dia 26 de 

setembro. Além disso, foram promovidas as seguintes oficinas por técnicos da CGAN e 

pelo Comitê Gestor da RedeNutri:

 › Atualização sobre os dez passos para alimentação saudável de crianças menores 

de dois anos. 

 › Planejando a carreira do nutricionista no SUS.

No ano de 2014 a CGAN apoiou o XVIII Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) na 

cidade de Vitória/ES. O apoio foi por modalidade “apoio a cursos e seminários” via OPAS, 

com repasse financeiro de R$ 150.000,00. Além de stand para divulgar as ações de 

alimentação e nutrição realizadas pelo governo, foi realizada reunião com as referências 

estaduais de alimentação e nutrição para realização do balanço das gestões federal e 

estaduais 2011-2014 no dia 17 de setembro.

 

Houve, também, participação da coordenadora-geral de alimentação e nutrição, repre-

sentando o ministro da saúde, na mesa de abertura do evento (17 de setembro), e da CGAN, 

representada pela coordenadora e pelos técnicos, nas seguintes mesas do congresso:
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18 de setembro ›

—

Guias alimentares: o que há de novo?

 › O Guia Alimentar Brasileiro (Patricia Jaime – Ministério da Saúde)

 › Guias Alimentares na América Latina (Mónica Paiz – Guatemala)

—

Fortificação de alimentos: tecnologias e impacto no estado nutricional da 

população 

 › Fortificação com Micronutrientes (Ceres Lucia – Universidade Federal do Espírito 

Santo – UFES).

 › Programas de Fortificação Universal no Brasil (Eduardo Nilson – Ministério da 

Saúde)

 › Embalagens Ativas (Nilda Soares – Universidade Federal de Viçosa – UFV)

—

desafios para formação do nutricionista em saúde coletiva e política pública 

 › Perspectivas para o SUS (Patricia Jaime – Ministério da Saúde)

 › Foco no Desenvolvimento Social (Patricia Gentil – Ministério do Desenvolvimento 

Social) – Ponto de Vista Acadêmico (Elisabetta Recine – UnB)

 › Estratégias de Formação Complementar em Soberania Alimentar: uma Experiência 

da Argentina (Mercedes Paiva – Argentina)

19 de setembro ›

—

desafios das políticas públicas frente à redução de sódio, açúcar e gordura na 

alimentação

 › Os Desafios da Política Nacional de Alimentação e Nutrição na Dimensão Política 

(Eduardo Nilson – Ministério da Saúde)

 › Os Desafios da Educação Alimentar e Nutricional na Dimensão Socioantropológica 

(Ana Maria Cervato – USP)

 › Os Conflitos de Interesse na Dimensão Econômica e Tecnológica (Inês Rugani – 

UERJ)
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 › Os Desafios das Políticas de Direito Humano à Alimentação Adequada e Segurança 

Alimentar e Nutricional na Fome x Consumo de Açúcar, Gordura e Sal (Elisabetta 

Recine – UnB)

20 de setembro ›

—

a epidemia da obesidade tem cura? entendendo e enfrentando o problema com 

estratégias intersetoriais 

 › Compartilhando Responsabilidades: A Estratégia Intersetorial de Prevenção e 

Controle da Obesidade (Michele Lessa – MDS)

 › Organização da Linha de Cuidado das Pessoas com Obesidade na Rede de Atenção 

à Saúde (Gisele Bortolini – MS)

 › Vigilância Alimentar e Nutricional da Obesidade no Cotidiano do Setor Saúde 

(Santuzza Vitorino – RJ)

 

Outro momento importante organizado pela CGAN no XVIII foi a sessão de lançamento do 

Suplemento Temático da Revista Demetra sobre atenção às necessidades alimentares 

especiais no SUS e o Caderno de Atenção Domiciliar 3 – Cuidados em Terapia Nutricional, 

realizada no dia 18 de setembro. 
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Além desses momentos incluídos na programação oficial do evento, a CGAN promoveu 

atividades algumas paralelas, sendo que algumas delas foram realizadas mais de uma vez 

durante o congresso. Abaixo estão os títulos das atividades promovidas.

 › Debate com autores de artigos do Suplemento Temático da Revista Demetra; 

 › Roda de conversa sobre articulação intersetorial para ações de alimentação e 

nutrição na escola; 

 › Roda de conversa sobre ações de promoção da alimentação adequada e saudável 

e de prevenção das deficiências nutricionais; 

 › Roda de conversa sobre Vigilância Alimentar e Nutricional: desafios e potenciali-

dades no âmbito dos serviços de Atenção Básica à Saúde; 

 › Roda de conversa sobre a atuação do nutricionista no SUS; 

 › Roda de conversa sobre cantinas escolares saudáveis. 

 

Xii e Xviii encontros nAcionAis de AleitAmento mAterno (enAm) 

A Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – IBFAN Brasil – realiza, desde 

1990, o Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM), sistematizado como evento 

bianual, a partir de 1994 que acontece em diferentes estados brasileiros e congrega 

especialistas em aleitamento materno de todo o país, gestores das várias esferas do 

SUS, órgãos e entidades de defesa da criança e do consumidor e grupos comunitários de 

mulheres, entre outros participantes (qualquer cidadão interessado no assunto).

Os Encontros Nacionais de Aleitamento Materno têm sido eventos coerentes com as atuais 

políticas brasileiras para alimentação de lactentes e crianças de primeira infância, 

segurança alimentar e educação em saúde, priorizando a atenção à criança e à mulher e 

buscam contribuir para o alcance da alimentação ótima visando a redução da mortalidade 

infantil e colaborar para o alcance de alguns dos objetivos do desenvolvimento do milênio
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O XII ENAM foi realizado em Fortaleza (CE), de 19 a 23 de agosto de 2012, com o tema: 

“Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável. Fortaleza para toda a 

vida” comemora os 24 anos da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), os 33 

anos da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN) e também os 31 

anos da IBFAN-Brasil.

Esse evento teve participação de 1099 congressistas e foi promovido pela Rede 

Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Rede IBFAN Brasil), Centro Comunitário 

de Reabilitação e Educação Nutricional - Centro de Nutrição Conjunto Palmeiras (CNCP), 

em parceira com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, com os seguintes objetivos:

 › Garantir a oportunidade de discutir as ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno de forma interdisciplinar e com a participação efetiva dos 

diversos atores sociais;

 › Contribuir para o fortalecimento da rede de apoio à amamentação já existente; 

 › Proporcionar trocas de experiências e vivências entre os participantes e, em 

especial, ao grupo de técnicos regionais; 

 › Proporcionar atualização de informações sobre aleitamento materno; incentivar 

o debate de questões relativas ao aleitamento materno entre atores da sociedade 

civil organizada, das três esferas de governo e de profissionais e trabalhadores 

de áreas afins; 

 › Implementar as ações de monitoramento da NBCAL na Região Nordeste; Avaliar 

e elaborar propostas que venham subsidiar as políticas governamentais e não-

governamentais de promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno no 

Brasil; estimular o resgate de uma cultura de aleitamento materno no País e, em 

especial, no Nordeste; 

 › Divulgar para a população a importância do aleitamento materno para a saúde 

da família e desenvolvimento dos bebês, por meio do “Encontro das Mil Mães”; 

 › Propiciar às mães um encontro de valorização e troca de experiência; desenvolver 

ações de Aleitamento Materno, por meio do Espaço Jovem utilizando o 

protagonismo juvenil como forma de divulgação do AM entre seus pares e nas 

escolas de ensino fundamental.
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A CGAN apoiou o evento por meio de repasse financeiro (R$50.000,00) e desenvolvi-

mento das atividades:

 › Cursos pré-ENAM/ENACS – Atualização em Alimentação Complementar.

 › Programação paralela – Encontro de Tutores da Rede Amamenta Brasil (RAB) e 

da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) – 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. 

 ›  Encontro das Mil Mães Amamentando. 

 ›  Conferência – Promoção do aleitamento materno e alimentação complementar 

saudável na atenção básica – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil

 

 

 

 

Já em 2014, a Rede IBFAN Brasil, com apoio da Secretaria Municipal e de Estado da Saúde 

do Amazonas e do Ministério da Saúde, realizou o XIII Encontro Nacional de Aleitamento 

Materno – ENAM 2014 e III Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável 

– ENACS 2014, nos dias 24 e 28 de novembro de 2014, em Manaus/AM, cujo tema foi 

“Qualidade de vida: amamentação e alimentação complementar em redes – uma visão a 

partir da Amazônia”. O evento contou com sete períodos de atividades, sendo cinco deles 

técnico-científicos e dois, culturais, e público de aproximadamente 1.500 congressistas.

Nos períodos técnico-científicos ocorreram cinco Conferências ministradas por autoridades 

nacionais e internacionais na área de aleitamento materno, saúde infantil, segurança 

alimentar e alimentação complementar. Também foram apresentadas experiências 

acadêmicas na forma de exposições orais, pôsteres e áudio visual.
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Foram realizados cinco momentos com Mesas Redondas (quatro mesas acontecendo 

simultaneamente), totalizando 20 mesas durante o evento, em que foram apresentados 

temas polêmicos, inovadores e necessários para discussão entre autoridades, participantes 

do evento, profissionais de saúde e mães da comunidade. Os temas discutidos foram: 

manejo clínico da amamentação, alimentação complementar apropriada; proteção 

legal – Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras; pesquisas e tendências; segurança 

alimentar e nutricional; educação alimentar nutricional; grupos de mães, mulher e 

trabalho; parto humanizado; iniciativa hospital amigo da criança; aspectos odontológicos 

e fonoaudiológicos; aspectos psicológicos; saúde indígena; população ribeirinha; cultura 

e alimentação; obesidade; HIV e aleitamento materno; habilidades de comunicação; 

campanhas de aleitamento materno – SMAM; prematuridade e amamentação, entre 

outros. Além disso, ocorreram eventos culturais com atos públicos para apresentação de 

manifestações artísticas culturais relacionadas ao tema do Encontro.

Ao final do evento, houve confraternização comemorativa dos 30 anos da REDE IBFAN 

com homenagem aos presidentes dos ENAM anteriores, premiação de experiências e 

iniciativas exitosas.

A participação da CGAN no evento se deu por meio de repasse de R$ 80.000,00 (Apoio a 

Cursos e Seminários no âmbito do TC nº 49 com a OPAS) e com o desenvolvimento das 

atividades descritas a seguir:

 › Curso Pré-encontro: Oficina de Trabalho da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil: atualização e recomendações de alimentação saudável para crianças 

menores de dois.

 › Comunicação Coordenada – Implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil.

 › Apresentação de pôster: Análise da percepção dos tutores da Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil que participaram de oficinas de trabalho nas 

unidades básicas de saúde; Avaliação das oficinas para formação de tutores da 

Estratégia Amamenta Alimenta Brasil.

 › Mesa-redonda – Alimentação saudável na Rede Básica - Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil; Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade com 

o foco na criança pequena - aleitamento materno e alimentação complementar.
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 › Encontro de Tutores EAAB (Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil).

 › Conferência – A Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a Alimentação 

Complementar Saudável.

 › Encontro das Mil Mães Amamentando

 › Todas as informações referentes ao evento estão disponíveis no link <http://

www.enam.org.br/programacao/index.php#topo>. 

 

XXX encontro nAcionAl de estudAntes de nutrição (enenut)

O ENENUT é o fórum de instância 

máxima de deliberação do Movimento 

Estudantil de Nutrição (MEN), reali-

zado anualmente e ininterruptamente 

desde 1983, com o objetivo reunir 

estudantes de Nutrição de todo o país 

para refletir sobre diversas temáticas 

que permeiam a formação e atuação 

profissional e social. 

No Encontro ocorrem discussões  

sobre o papel do MEN e a conjuntura 

política geral dos estudantes. São 

deliberadas as principais atividades 

a serem desenvolvidas pelo MEN até 

o ENENUT seguinte, são eleitas as 

Coordenações Nacionais e Regionais e 

as próximas sedes dos fóruns. Além disso, é um espaço de encaminhamentos e debates 

voltados à construção sócio-política dos estudantes de nutrição. 

O XXX ENENUT foi realizado na Universidade Federal de Goiás (UFG) no período de 11 a 

17 de agosto de 2013. A CGAN apoiou a realização do encontro por meio de passagens 

e diárias para os palestrantes e participando da mesa com o tema “Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição: desafios e possibilidades para atuação do nutricionista no SUS”.
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ii congresso nAcionAl de Alimentos e nutrição (conAn) e v congresso mineiro de 

AlimentAção e nutrição (comAn)

 

O II Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição (CONAN) e V Congresso Mineiro de 

Alimentação e Nutrição (COMAN) foram realizados em Ouro Preto-MG. Estes foram 

realizados no período de 31 de março a 04 de abril de 2014. Seu tema foi “Saúde 

e Tecnologia: Desafios para o Século XXI” e teve como objetivo promover um amplo 

debate sobre tecnologias para as áreas de saúde, alimentos e nutrição, discutindo sua 

aplicabilidade, formas de avaliação e de comunicação.

O apoio ao congresso foi realizado por meio do custeio de passagens para 21 palestrantes. 

Além deste apoio, a CGAN também participou dos seguintes espaços:

31 de março ›

—

palestra inaugural do congresso: saúde, nutrição e tecnologia: desafios para o 

século xxi. 

 › Patricia Jaime (Ministério da Saúde)

—

mesa-redonda: Vigilância alimentar e nutricional: potencialidades e desafios 

Mediadora: Maria Cristina Passos, (UFOP)

 › O SISVAN e as informações sobre o monitoramento do estado nutricional e do 

consumo alimentar (Patricia Jaime, Ministério da Saúde). 

 › Vigilância alimentar e nutricional em terras indígenas (Juliana Alosta, Ministério 

da Saúde).
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 › Experiência da Escola de Nutrição na implantação do SISVAN em Minas Gerais 

(Camilo da Silva, Universidade Federal de Ouro Preto -UFOP). 

 

01 dE aBril ›

—

Mesa-Redonda: doenças crônicas associadas à nutrição

Mediadora: Luana Giatti Gonçalves, (UFOP).

 › Alimentos ultraprocessados e doenças crônicas não transmissíveis (Ines Rugani, 

UERJ). 

 › Estratégias para a prevenção de doenças crônicas (Eduardo Nilson, Ministério da 

Saúde). 

 › Impacto do leite materno nas doenças da vida adulta (Joel Alves Lamounier, UFSJ). 

6.9 cooperação e Articulação para segurança Alimentar e nutricional

 

Essa diretriz da PNAN trata da articulação entre SUS e SISAN e refere que esta proporcionará 

a articulação dos cuidados em alimentação e nutrição na RAS às demais ações de SAN 

nos territórios, com vistas ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional e dos 

agravos em saúde, na ótica de seus determinantes sociais.
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Para que a SAN seja garantida, são necessárias ações que abarquem duas grandes 

dimensões: a alimentar, a qual envolve produção, disponibilidade, comercialização e 

acesso aos alimentos, e a nutricional, relacionada à qualidade, escolha, preparo e consumo. 

Assim, a falta de atuação sobre qualquer uma delas pode levar a um estado de insegurança 

alimentar e nutricional, seja com o desenvolvimento de doenças crônicas e obesidade ou 

de desnutrição e carências nutricionais específicas pela população.

Sendo essas as duas faces da insegurança alimentar e nutricional, conclui-se que suas 

consequências incidem sobre o setor saúde (BURLANDY, 2004), tendo em vista que as 

respostas para o controle das DCNT, da desnutrição e das carências nutricionais passam 

pela agenda de promoção da saúde e de prevenção, tratamento e reabilitação de doenças. 

No entanto, destaca-se que o enfrentamento demanda a realização de ações intersetoriais.

A PNAN é a principal política do setor saúde capaz de realizar a articulação entre o SUS e o 

SISAN, de forma que a realização das ações relacionadas a todas as diretrizes corresponde 

à contribuição setorial para a promoção da garantia da segurança alimentar e nutricional, 

sendo destacadas no próprio texto da PNAN, as ações descritas a seguir. 
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melhoria da saúde e nutrição das famílias beneficiárias de programas de transferência de ren-

da, implicando ampliação do acesso aos serviços de saúde ›

Em relação à melhoria da saúde e nutrição das famílias beneficiárias dos programas de 

transferência de renda, destaca-se o acompanhamento das condicionalidades de saúde 

do Programa Bolsa Família (detalhado no capítulo 7).

A agenda de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família 

é considerada um exemplo bem sucedido de resgate do conceito de equidade no SUS. A 

cada vigência do programa no setor saúde, são acompanhadas cerca de 8,8 milhões de 

famílias, o que corresponde a 19,8 milhões de beneficiários, sendo 5,1 milhões de crianças 

menores de sete anos e cerca de 200 mil gestantes. Considerando que esses beneficiários 

compõem uma parcela da população que vive em situação de pobreza e vulnerabilidade 

social, a oportunidade gerada pelo acompanhamento das condicionalidades permite ao 

SUS a garantia do acesso a uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das famílias que 

vivem nesta situação.

No que se refere às ações de saúde preconizadas nas condicionalidades do PBF, os 

registros evidenciam elevado percentual de cumprimento das condicionalidades, tanto 

para gestantes quanto para crianças. Esses resultados indicam a atenção e cuidado das 

equipes de saúde para a agenda de condicionalidades, reforçam o papel e contribuição 

do SUS para a eliminação da pobreza no país e expressam a prática da intersetorialidade 

em políticas públicas.

Nesse contexto, vale frisar as inúmeras evidências dos impactos positivos do PBF nas 

condições de vida e saúde das famílias beneficiárias, como a ampliação do acesso à 

atenção básica e utilização de serviços, a redução da desnutrição infantil, da mortalidade 

infantil e do baixo peso ao nascer (MONTEIRO et al., 2009; SANTOS et al., 2010; RASELLA 

et al., 2013).

Dados do Projeto CadSISVAN, realizado pela CGAN em 2014, em parceria com o MDS, 

para avaliação da tendência do estado nutricional em crianças beneficiárias do PBF 

acompanhadas no SUS no período de 2008 a 2012, mostram a relação positiva entre 

tempo de acompanhamento das crianças pelas equipes de Atenção Básica e melhoria do 

estado nutricional, visto que foram observadas redução de 50% na chance de ocorrência 

de desnutrição e 10% na chance de excesso de peso. Observou-se, ainda que, entre 2008 

e 2012 houve redução das prevalências de desnutrição crônica e excesso de peso nas 

crianças acompanhadas ao longo do período.
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interlocução com os setores responsáveis pela produção agrícola, distribuição, abastecimento 

e comércio local de alimentos, visando o aumento do acesso a alimentos saudáveis, e apoio à 

produção de alimentos advindos da agricultura familiar, dos assentamentos de reforma agrária 

e de comunidades tradicionais, integradas à dinâmica de produção de alimentos do país › 

Foram realizadas diversas parcerias com setores relacionados à produção, distribuição 

e abastecimento entre 2011 e 2014, destacando-se a formação do Grupo de Trabalho 

Intersetorial composto pela Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Ministério da Saúde, Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) e Instituto Brasileiro de Horticultura (IBRAHORT). Esse GT propôs a realização 

da Campanha de Incentivo ao Consumo de Frutas, Legumes e Verduras nas Centrais de 

Abastecimento (CEASAS), lançada no dia 11 de dezembro de 2012, que envolve duas fases: 

a primeira voltada ao público interno das centrais de abastecimento (concessionários, 

permissionários e produtores), realizada em 2013, e a segunda voltada ao público externo, 

composto por consumidores que frequentam as CEASAS, a ser realizada em 2015.

Além disso, nesse contexto, foram realizadas duas importantes ações: a campanha de 

incentivo à produção orgânica e consumo de alimentos orgânicos no Brasil “Semana 

Nacional dos Alimentos Orgânicos” e o incentivo ao consumo de pescado, realizado por 

meio da “Campanha Nacional de Incentivo ao Consumo de Pescado”.

A Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos foi criada pelo reconhecimento do governo 

federal da importância de incentivar a produção orgânica no Brasil e ter a definição de 

que essa produção deve ser prioritariamente para a alimentação dos brasileiros, tendo 

como principal objetivo reforçar para a população, principalmente a urbana, que os 

sistemas de produção orgânica baseiam-se em princípios da agroecologia e, portanto, 

buscam viabilizar a produção de alimentos e outros produtos necessários ao homem, de 

forma mais harmônica com a natureza, que contribuam para a saúde de todos e para que 

haja justiça social em todos os segmentos de sua rede de produção. Nacionalmente, é 

coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com 

outros Ministérios, como os: do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; da Educação; 

da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Desenvolvimento Agrário; da Saúde; e do Meio 

Ambiente, além de outras organizações governamentais e não governamentais.

A Campanha Nacional de Incentivo ao Consumo de Pescado, coordenada pelo Ministério 

da Pesca e Aquicultura (MPA), tem o objetivo de incentivar o consumo de pescado junto 

aos consumidores brasileiros. De abrangência nacional, a Semana do Peixe desenvolve 

atividades de promoção do pescado e seus derivados a todas as faixas etárias, com o 
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intuito de fomentar a formação de novos consumidores e oferecer-lhes produtos de 

alto valor nutricional, a preços acessíveis. Durante a campanha, para ampliar o acesso, 

as redes de supermercado costumam fazer promoções e o consumo de pescado cresce 

aproximadamente 30%.

Além das ações descritas, o Ministério da Saúde realizou parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social para promover e qualificar a oferta de alimentos nos hospitais 

filantrópicos com leitos 100% SUS, por meio da modalidade Compras Institucionais 

do Programa de Aquisição de Alimentos. Atualmente os instrumentos normativos do 

programa vêm sendo revisados para garantir que hospitais filantrópicos também possam 

realizar compras da agricultura familiar, visto que não se enquadram no perfil para as 

modalidades do PAA.

Cabe também destacar ainda a participação da CGAN na Câmara Interministerial de 

Agroecologia e Produção Orgânica, órgão federal de articulação para implementação da 

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lançada em agosto de 2012.

 

promoção da alimentação adequada e saudável em ambientes institucionais como escolas, 

creches, presídios, albergues, locais de trabalho, hospitais, restaurantes comunitários, entre 

outros; e articulação com as redes de educação e socioassistencial para a promoção da 

educação alimentar e nutricional ›

Como um dos principais elementos de referência para a criança, a escola pode contribuir na 

formação de hábitos alimentares saudáveis, considerando sua importância como espaço 

de produção de saúde, autoestima, comportamentos e habilidades para a vida dos alunos, 

funcionários e demais membros da comunidade escolar. A promoção da alimentação 

saudável no ambiente escolar tem múltiplos focos e precisa prever um amplo escopo 

de ações que favoreçam a constituição de um ambiente produtor de práticas saudáveis, 

extrapolando o espaço de sala de aula. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde coordena, em parceria com o Ministério da Educação, 

o Programa Saúde na Escola (descrito no item 8), o qual tem a finalidade de contribuir 

para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica, por meio de 

ações de prevenção de agravos, promoção e atenção à saúde em conformidade com os 

princípios e diretrizes do SUS e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

A adesão ao PSE implica na realização de um leque de ações relacionadas à avaliação 

das condições de saúde, à promoção da saúde e prevenção de agravos, à formação, ao 
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monitoramento e avaliação dos educandos e do programa. Entre as ações essenciais a serem 

realizadas pelos municípios aderidos estão a realização da avaliação antropométrica dos 

educandos e a promoção da segurança alimentar e da alimentação saudável nas escolas. 

Cabe destacar que, desde sua instituição, o programa vem ampliando sua cobertura até 

que, em 2012, com a Ação Brasil Carinhoso, do Plano Brasil sem Miséria, foi ampliado para 

creches e pré-escolas e, em 2013, foi universalizado, de forma a poder ser implantado em 

todos os municípios brasileiros. Assim, no período desta gestão, o número de municípios 

aderidos passou de 2.495 para 4.787, aumento de quase 100%, e o de educandos cobertos, 

de 11.946.778 para 18.313.214, o que demonstra a grande capilaridade que o PSE possui 

na promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas e da segurança alimentar 

e nutricional neste ambiente institucional.

Além disso, em abril de 2012, foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica entre o 

Ministério da Saúde e a Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP) com o 

objetivo de apoiar a implementação de ações de promoção da alimentação adequada e 

saudável nas escolas de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio) da rede privada de ensino, em âmbito nacional, com adesão voluntária das escolas 

interessadas. 

Entre 2012 e 2013, foram distribuídos mais de 7.000 mil exemplares do Manual 

das Cantinas Escolares Saudáveis do Ministério da Saúde e foi lançado um curso de 

autoaprendizado “Cantinas Escolares Saudáveis: Promovendo a Alimentação Saudável”, 

que contava com 34.589 visitas até dezembro de 2014. 

Em relação à promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente de trabalho, em 

2013 foi lançado o Programa Peso Saudável, que tem como uma de suas principais ações 

o incentivo à adoção de rotina de monitoramento do peso, de forma a desencadear o 

autocuidado, com adoção de práticas alimentares saudáveis e prática regular de atividade 

física, aumentando a conscientização individual sobre ações que ajudem o controle do 

peso dentro dos limites saudáveis e evitando o ganho de peso excessivo.

Além da realização no Ministério da Saúde para seus servidores, foi disponibilizado um 

software do Programa para que as empresas pudessem realizar download e implantá-lo 

para os seus funcionários. No período de um ano de execução, 64 instituições realizaram 

o download do software, de forma a contemplar 38.874 indivíduos que se beneficiaram 

da ação.
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Ainda no tocante ao ambiente de trabalho, a CGAN, por sua responsabilidade e 

compromisso com os objetivos de promoção da saúde e representando o MS, constitui 

a Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador, a qual tem discutido 

parâmetros/exigências nutricionais e aspectos relacionados que devem ser observadas 

pelos executores do Programa. 

Em relação ao sistema prisional, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da 

Justiça, está elaborando proposta de normativa para criação de parâmetros nutricionais 

para alimentação oferecida neste ambiente. Além disso, a CGAN apoiou a elaboração de 

materiais técnicos instrucionais de apoio às equipes de saúde que acompanham pessoas 

privadas de liberdade. 

Ressalta-se ainda a revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira. A nova edição 

do Guia Alimentar foi elaborada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo de 

Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (NUPENS/

USP) e com o apoio da OPAS, sendo considerada um avanço ao contextualizar a alimentação 

adequada e saudável dentro de uma perspectiva cultural, social, econômica, política e 

ambiental. No Guia, é utilizada abordagem qualitativa que apoia qualquer profissional 

envolvido no desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional em todos os 

lugares onde houver espaço para realização de atividades de promoção da saúde, como 

unidades de saúde, escolas, creches, presídios, albergues, locais de trabalho, hospitais, 

restaurantes comunitários, centros de referência de assistência social, sindicatos, centros 

de formação de trabalhadores, sedes de movimentos sociais, entre outros, constituindo-se 

como importante instrumento de promoção da alimentação adequada e saudável.

 
Articulação com a vigilância sanitária para a regulação da qualidade dos alimentos processados › 

Na agenda de controle e regulação de alimentos, desenvolvida pela CGAN no âmbito da 

PNAN, há estreita articulação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

particularmente com sua Gerência-Geral de Alimentos. O trabalho conjunto entre CGAN 

e ANVISA centra-se, principalmente, na garantia da inocuidade e da qualidade nutricional 

dos alimentos, por meio do controle e prevenção de riscos à saúde como partes das 

agendas de promoção da alimentação adequada e saudável e de proteção da saúde.

Nesse sentido, as principais ações conduzidas no escopo dessa articulação relacionam-se 

à:
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 – Fortificação universal de alimentos, a qual compreende duas estratégias: 

fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico e a fortificação 

do sal com iodo.

A CGAN coordena a Comissão Interinstitucional para Implementação, Acompanha-

mento 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.

Nesse sentido, em 2012, foi estabelecido um Grupo de Trabalho (GT) para 

revisão, ainda em andamento, 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 também 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).

Em 2011, após rodadas de discussão no âmbito da Comissão Interinstitucional, 

seguidos de Consulta Pública, foi editada a RDC 23/2013, em que se reduziu a 

faixa de iodação do sal no Brasil de 20 a 40ppm (partes por milhão) para 15 a 

45 ppm, 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).

 – agenda regulatória internacional e nacional

A CGAN também representa o Ministério da Saúde em agendas de regulação de 

alimentos junto à ANVISA, incluindo suas interfaces nacionais e internacionais 
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(Comitê Codex Alimentarius do Brasil, MERCOSUL, Codex Alimentarius FAO/OMS). 

Destaca-se a participação da CGAN nos grupos permanentes como o Grupo de 

Trabalho de Nutrição e Alimentos para Fins Dietéticos Especiais (GTNFSDU), no 

qual se encontra toda a discussão da regulação de fórmulas alimentares e de 

subsídios a outros grupos e comitês em relação a temas de nutrição, e de Grupo 

de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional (GTFN), 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, 

GT de Alegações de propriedades funcionais em alimentos e GT de Rotulagem 

Nutricional.

 – Redução do consumo de sódio, gorduras e açúcar

A CGAN coordena as agendas de redução do consumo de sódio, gorduras e açúcar, 

que incluem estratégias 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 e de rotulagem nutricional. 

No campo da proteção da saúde, como uma agenda de redução de riscos, vem 

sendo trabalhada a reformulação de alimentos processados, particularmente em 

relação à redução de sódio, gorduras trans e saturadas e açúcares.

A agenda de reformulação de alimentos constitui um dos eixos de um Termo de 

Cooperação entre o MS e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação 

e Nutrição. Assim, foram selecionadas categorias de alimentos prioritários 

para a redução do sódio, com base na participação na ingestão de sódio e na 

proteção de públicos vulneráveis, como crianças e adolescentes, para os quais 

foram pactuadas metas voluntárias e bianuais de redução, formalizadas em 

três Termos de Compromissos, assinados entre 2011 e 2013, e estabeleceram 

limites máximos para massas instantâneas, pães de forma, bisnaguinhas, bolos 

e misturas para bolos, biscoitos (salgados, doces e recheados), margarinas, pão 

francês, maionese, batatas fritas, salgadinhos de milho, caldos e temperos, 

cereais matinais, sopas, produtos lácteos e produtos cárneos. Na primeira fase de 

monitoramento, foram observados resultados importantes da estratégia, como o 

alcance das metas por 94,9% das massas instantâneas, 97,7% dos pães de forma 
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e 100% das bisnaguinhas, além da redução no teor médio de sódio dos produtos 

de 15,3%, 10,8% e 10,9%, respectivamente.

Entre outras ações complementares para a redução do sódio, também destaca- 

se a parceria com a ANVISA e a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) 

para a realização do piloto de uma campanha de educação e informação para a 

redução do consumo de sal e escolha de alimentos com menor teor de sódio em 

2013 em três estados (Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que 

deve ser ampliada para todo o país em 2015, assim como a colaboração com a 

ANVISA na elaboração de Guias de Boas Práticas Nutricionais para a produção de 

Pão Francês e de Restaurantes Coletivos.

Em âmbito internacional, há atuação intensa da CGAN na agenda de redução do 

consumo de sódio nas Américas, na qual tem participado como membro efetivo 

na Força Tarefa (2009-2011) e, posteriormente, no Grupo Técnico Assessor da 

OPAS para o tema. Um dos pontos altos desse trabalho foi a participação da 

CGAN como representante do Governo Brasileiro na Reunião de Alto Nível das 

Nações Unidas para as Doenças Crônicas, em 2014, na qual o Brasil também foi 

um dos países-modelo para a redução do sódio nas Américas em evento paralelo 

organizado pela OPAS e com participação das diretoras da OPAS e OMS. 

Ainda sobre esse tema há participação da CGAN no Consórcio Regional para 

Redução do Sódio para promover a implementação da agenda na região.

 

Apesar de a PNAN mencionar os eixos de ação descritos acima como principais para 

promover a garantia da segurança alimentar e nutricional, todas as ações detalhadas nos 

capítulos deste relatório correspondem à contribuição desta Coordenação para o alcance 

desse propósito, podendo ser destacadas as ações das agendas de prevenção e controle 

de doenças e agravos relacionados à alimentação e nutrição, de promoção da alimentação 

adequada e saudável e vigilância alimentar e nutricional; bem como a organização dessas 

agendas, que passa pelo planejamento, financiamento, apoio aos estados e municípios, 

articulações intra e intersetoriais, relações internacionais e com controle social e pela 

qualificação da força de trabalho e incentivo à realização de pesquisas e geração de 

conhecimentos em alimentação e nutrição.

Destaca-se nesse contexto, a participação da CGAN como membro da CAISAN e do CONSEA 

e a presença de metas no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012-2015. 
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Há importantes ações da agenda de alimentação e nutrição no SUS que fazem interface 

com o SISAN, como o estímulo aos processos permanentes de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) e de promoção da alimentação adequada e saudável, ações de controle 

e prevenção de agravos e doenças consequentes da insegurança alimentar e nutricional, 

a estruturação da atenção nutricional na RAS e o fortalecimento da Vigilância Alimentar 

e Nutricional. A presença dessas ações nos planos de governo relacionados à garantia da 

SAN favorecem seu fortalecimento e visibilidade, por tencionar sua priorização junto às 

instâncias de tomada de decisão. 

No entanto, ressalta-se que a contribuição do setor saúde para SAN não passa só pelas 

ações da PNAN. A garantia de um estado de saúde adequado impacta na segurança 

alimentar e nutricional da população e, assim, as ações de promoção e proteção à saúde, 

de vigilância, prevenção, diagnóstico, tratamento e agravo de doenças ofertadas pelo SUS 

também correspondem à contribuição para a SAN (ALVES; JAIME, 2014). Destaque pode 

ser dado às ações que estão no escopo das políticas de saúde voltadas à população de 

maior vulnerabilidade, como as Políticas Nacionais de Saúde Integral da População do 

Campo e da Floresta, da População Negra e de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e 

Transsexuais.

Avanços nesse entendimento durante esta gestão culminaram na presença também de 

metas de outras áreas do Ministério da Saúde no PLANSAN 2012-2015, como metas sobre 

regulação e controle de alimentos de responsabilidade da ANVISA, sobre a garantia da 

saúde integral à população indígena, de responsabilidade da SESAI, e sobre o acesso 

ao saneamento básico e à água tratada em comunidades quilombolas, assentamentos 

rurais, terras indígenas e territórios de outros povos e comunidades tradicionais, de 

responsabilidade da FUNASA. 

Contudo, ainda constitui-se como um desafio o reconhecimento da contribuição do SUS 

para a SAN, tanto interna quanto externamente, sendo necessária articulação interna 

com outras áreas, em especial com a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, e 

a realização de pesquisas, publicação de materiais e promoção de espaços de discussão 

sobre o assunto com atores e conselhos envolvidos na SAN.
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O Programa Bolsa Família (PBF) 

é um programa federal de 

transferência direta de renda com 

condicionalidades, destinado às 

famílias em situação de pobreza 

e extrema pobreza, no qual o 

recebimento 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 

dentre seus objetivos a promoção do acesso à rede de serviços públicos, o combate à 

fome e a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2014).

As condicionalidades de saúde do PBF, compreendidas pelo acompanhamento da 

imunização, do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos e da 

assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério, reforçam o direito à saúde às 

famílias beneficiárias e auxiliam na ruptura do ciclo intergeracional de pobreza, que 

potencialmente propiciam o combate à pobreza futura por meio do investimento no 

desenvolvimento de capital humano (BRASIL, 2014). 

A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) é a área responsável pela ação 

no Ministério da Saúde, em função do seu papel histórico junto ao acompanhamento de 

condicionalidades em programas de transferência de renda - Bolsa Alimentação entre 

2001 e 2003 e Bolsa Família de 2004 até os dias de hoje. 

Nos últimos anos, observa-se ampliação do compromisso do Sistema Único de Saúde 

(SUS) na redução das desigualdades sociais, por meio da pactuação de indicadores 

relacionados ao acompanhamento das condicionalidades de saúde nos instrumentos de 

gestão do SUS. Dentre esses instrumentos, destacam-se o Pacto pela Saúde, o Contrato 

Organizativo de Ação Pública (COAP), o Plano Nacional de Saúde 2012-2015 e, por fim, 

a pactuação interna no planejamento estratégico do Ministério da Saúde. Para todos 

os indicadores monitorados, o governo federal pactuou uma meta nacional de 73% de 

acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF, com destaque para a regionalização 

das metas entre estados e municípios. Acredita-se que a pactuação do acompanhamento 
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das condicionalidades de saúde nos instrumentos de gestão do SUS impulsione e priorize 

a ação junto aos estados e municípios. A definição da meta de 73% de acompanhamento 

considerou o histórico do desempenho dos estados e municípios, a cobertura da estratégia 

saúde da família e a capacidade de estados e municípios na identificação das famílias 

beneficiárias do programa em seus territórios.

O acompanhamento das condicionalidades de saúde é realizado duas vezes ao ano e, a 

cada vigência10, são geradas as listas das famílias a serem acompanhadas, constituídas 

por crianças menores de sete anos e mulheres. Essa relação é gerada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) com base nos dados do Cadastro Único 

e na folha de pagamento do Programa Bolsa Família.

Desde a primeira vigência de 2011 de acompanhamento das condicionalidades do PBF 

pela saúde até a primeira vigência em 2014, o número de famílias a serem acompanhadas 

pela saúde passou de 10,4 milhões para 12 milhões – aumento de 15%. Sobre o número 

de famílias acompanhadas, o aumento foi de 7,3 milhões de famílias em 2011 para 8,8 

milhões em 2014 – aumento de 20%. No período de 2011 a 2014, observa-se o aumento 

de 1.608.372 famílias a serem acompanhadas e 1.506.572 famílias acompanhadas pelo 

setor saúde. 

Com relação ao acompanhamento individual, o número de beneficiários a serem 

acompanhados passou de 19,8 para 26,5 milhões e o número de beneficiários 

acompanhados passou de 12,3 para 20,2 milhões. Entre os anos de 2011 e 2014, nota-se 

o crescimento do percentual de acompanhamento pela saúde de indivíduos beneficiários 

de 62,4% para 76,4%, o que representa o aumento de 14 pontos percentuais no período, 

muito superior ao aumento do percentual de acompanhamento das famílias (crescimento 

de 3,1 pontos percentuais, de 70,2% para 73,3 %). Ressalta-se que atualmente os 

resultados de acompanhamento divulgados oficialmente são consolidados por famílias 

e não por indivíduos. As tabelas 19 e 20 mostram a evolução do número de famílias e 

beneficiários com perfil saúde e do número de famílias e beneficiários acompanhados 

pela saúde a cada vigência do programa, entre 2011 e 2014.
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tabela 19 — evolução do número de famílias a serem acompanhadas e acompanhadas pela saúde 

e percentual de acompanhamento a cada vigência do programa. Brasil, 2011-2014

ViGêNCia do 
PRoGRaMa

FaMílias a seReM 
aCoMPaNHadas*

FaMílias 
aCoMPaNHadas**

PeRCeNtual de 
aCoMPaNHaMeNto

1ª/2011 10.475.913 7.354.105 70,2%

2ª/2011 10.086.288 7.247.353 71,9%

1ª/2012 10.322.561 7.514.018 72,8%

2ª/2012 11.883.263 8.689.047 73,1%

1ª/2013 11.873.323 8.688.863 73,2%

2ª/2013 11.845.101 8.698.858 73,4%

1ª/2014 12.084.285 8.860.677 73,3%

2ª/2014 12.135.545 9.136.130 75,3%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 

na saúde nos anos de 2011 a 2014.

Notas:

Em cada ano são realizadas duas vigências de acompanhamento - 1a vigência de janeiro a junho e a 2a vigência 

de julho a dezembro.

* Para cálculo do número de famílias/beneficiários a serem acompanhados, foram considerados as famílias/

beneficiários de acompanhamento obrigatório a serem acompanhados e as famílias/beneficiários de 

acompanhamento não obrigatório que foram acompanhados. 

** Para cálculo do número de famílias/beneficiários acompanhados, foram consideradas as famílias/

beneficiários de acompanhamento obrigatório e não obrigatório que foram acompanhados.

tabela 20 — Evolução do número de beneficiários com perfil saúde e do número de beneficiários 

acompanhadas pela saúde a cada vigência do programa. Brasil, 2011-2014

ViGêNCia do 
PRoGRaMa

BeNeFiCiáRios a seReM 
aCoMPaNHados

BeNeFiCiáRios 
aCoMPaNHados

PeRCeNtual de 
aCoMPaNHaMeNto

1ª/2011 19.856.918 12.388.776 62,4%

2ª/2011 18.824.484 12.018.669 63,8%

1ª/2012 19.334.917 12.590.992 65,1%

2ª/2012 25.966.988 18.686.630 72,0%

1ª/2013 26.250.588 19.974.459 76,1%

2ª/2013 26.018.905 19.838.808 76,2%

1ª/2014 26.528.842 20.264.655 76,4%

2ª/2014 26.736.755 20.855.537 78,0%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 

na saúde nos anos de 2011 a 2014.
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Apesar do aumento no número de famílias acompanhadas pela saúde, somente na 2ª 

vigência de 2012 conseguiu-se atingir a meta nacional pactuada nos instrumentos de 

gestão do SUS de 73% de famílias acompanhadas pela saúde. A Figura 17 apresenta a 

evolução da cobertura de acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF com perfil 

saúde por macrorregião brasileira.

Figura 17 — Evolução da cobertura de acompanhamento das famílias beneficiárias do pBF com 

perfil saúde por macrorregião. Brasil, 2011-2014

Fonte: elaboração própria a partir do sistema de Gestão do PBF na saúde.
 

 

Considerando as macrorregiões brasileiras, a Região Nordeste, que apresenta o maior 

número de famílias com perfil saúde, possui os melhores percentuais de acompanhamento 

na série histórica apresentada. As famílias beneficiárias do PBF acompanhadas pela 

saúde e residentes na Região Nordeste correspondem a mais de 50% do total de famílias 

acompanhadas no país. Vale destacar o expressivo aumento da cobertura na Região Norte 

a partir da 2ª vigência de 2013.

Tendo em vista que, historicamente, os municípios com maior número de famílias 

beneficiárias para acompanhamento apresentam peculiaridades na gestão PBF na 

saúde, tem-se realizado o monitoramento dos dados de acompanhamento, bem como 

o desenvolvimento de estratégias de apoio aos municípios de maior porte no país. Tais 

estratégias compreendem visitas técnicas, videoconferências e oficinas presenciais de 

apoio à gestão.
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tabela 21 — evolução da cobertura de acompanhamento (%) nos vinte municípios com maior 

número de famílias no país. Brasil, 2011-2014

uF MuNiCíPio

2011 2012 2013 2014
VaRiação 

oBseRVada 
No PeRíodo 

(2ª/2014 - 
1ª/2011)

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

PI Teresina 88,2 83,1 83,4 84,0 34,2 57,1 44,8 56,5 13,6

RJ São Gonçalo 54,1 36,8 48,0 24,1 35,0 35,2 27,4 67,9 -7,8

AM Manaus 75,7 82,6 63,5 81,2 52,0 59,2 53,0 66,5 20,3

BA Salvador 46,2 27,4 30,5 48,6 29,6 30,1 31,7 63,6 -7,5

RJ Nova Iguaçu 43,0 49,3 22,1 23,4 25,8 25,7 31,1 38,3 3,5

MG Belo Horizonte 95,3 94,4 64,8 71,6 85,2 85,8 83,5 37,8 12,0

SP São Paulo 80,2 75,2 83,5 74,8 83,0 77,7 76,2 40,2 10,9

BA Feira de Santana 71,1 73,3 71,9 85,2 70,1 69,9 68,2 86,9 -8,4

PE
Jaboatão dos 
Guararapes

30,6 36,2 33,9 40,4 25,8 30,5 28,9 82,0 58,0

SP Guarulhos 43,1 48,2 52,2 51,4 46,8 46,2 47,7 87,8 26,3

CE Fortaleza 34,8 38,6 41,8 52,3 40,3 38,1 40,9 22,3 -8,3

PE Recife 21,9 27,1 26,9 42,0 19,5 26,9 31,5 30,5 8,6

AL Maceió 42,9 51,5 60,5 59,4 62,3 62,0 53,2 54,6 -33,6

DF Brasília 25,8 19,8 31,9 29,1 34,6 32,6 36,6 27,6 -26,5

MA São Luis 29,3 26,1 36,4 35,7 37,2 41,7 40,3 35,8 -7,2

RS Porto Alegre 48,1 48,0 52,9 66,9 58,1 58,9 59,7 56,1 34,4

RJ
Duque de 

Caxias
21,7 40,3 35,8 38,2 43,9 43,7 44,7 73,2 38,1

PB Joao Pessoa 61,5 62,7 80,9 78,6 82,1 84,1 92,1 65,9 17,8

RJ Rio de Janeiro 35,1 36,1 39,5 54,2 45,3 75,5 75,7 80,1 -0,1

PA Belém 24,0 80,8 82,1 80,4 9,4 33,0 82,0 51,9 4,6

BRasil 70,2 71,9 72,8 73,1 73,2 73,4 73,3 56,2 7,6

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 
na saúde no ano de 2014.
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Com base na tabela 21 acima, observa-se que oito, dos vinte municípios com maior 

número de famílias a serem acompanhadas, apresentaram variação negativa, entre -0,1 e 

-33,6 pontos percentuais, na cobertura do acompanhamento no período de 2011 a 2014. 

Outros dez municípios apresentaram variação de cobertura positiva, oscilando entre 8,6 e 

58,0 pontos percentuais acima da variação nacional (7,6 pontos percentuais).

Apesar do histórico aumento do acompanhamento das condicionalidades de saúde, 

observa-se que ainda há uma parcela importante de famílias sem acompanhamento, o 

que requer a continuidade da atenção dos serviços e dos profissionais de saúde, pois esse 

pode ser um indicador de situação de vulnerabilidade enfrentada pelas famílias. A Figura 

18 apresenta a evolução do número de famílias não acompanhadas pela saúde ao longo 

das vigências de acompanhamento do programa. Destaca-se o aumento das famílias não 

acompanhadas entre a 1º e a 2ª vigência de 2012, possivelmente reflexo do expressivo 

aumento no número de famílias a serem acompanhadas nessas vigências.

 

Para recebimento do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), o município precisa atingir a 

cobertura mínima de 20% no acompanhamento das condicionalidades de saúde. A Figura 

19 mostra a evolução do número de municípios com cobertura inferior a 20% ao longo 

das vigências. Verifica-se que um número bastante irrisório de municípios não alcança 

Figura 18 — evolução do número de famílias não acompanhadas pela saúde. Brasil, 2011-2014

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na 

saúde nos anos de 2011 a 2014.
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o mínimo preconizado pela normativa do programa e, desta forma, sugere-se estudo de 

ampliação desse percentual para real avaliação do desempenho dos municípios para 

recebimento do IGD. Caso o índice passe para 30%, na 2ª vigência de 2014, 47 municípios 

ficariam sem receber os recursos do IGD.

 

Destaca-se que, para fins de cálculo de cobertura e de Índice de Gestão Descentralizada 

Municipal (IGD-M), somente são consideradas as famílias totalmente acompanhadas, ou 

seja, famílias cujos membros de acompanhamento obrigatório (crianças menores de sete 

anos e gestantes) foram acompanhados. No entanto, existem também famílias que são 

localizadas, porém, não são acompanhadas (motivos: família ausente, falecimento de 

toda família, recusa da família, outras causas); famílias parcialmente acompanhadas, que 

não tiveram acompanhamento de todos os membros de acompanhamento obrigatório 

(motivos: beneficiário não reside no endereço, beneficiário ausente, beneficiário mudou 

de município, falecimento de beneficiário, recusa do beneficiário, outras causas); famílias 

não localizadas (motivos: família não reside no endereço, endereço inexistente, família 

mudou de município, outras causas) e famílias não visitadas, ou seja, sem registro no sistema. 

 

Em todo o período analisado, observa-se que 75,28% foram totalmente acompanhadas; 

0,94% foram localizadas e não acompanhadas; 0,53% foram parcialmente acompanhadas; 

3,07% foram não localizadas e 20,16% foram não visitadas. Dessa forma, nota-se que 

elevado número de famílias permanece sem registro dos dados de acompanhamento no 

sistema, 2.4 milhões de famílias em média por vigência. 

Figura 19 — evolução do número de municípios com cobertura menor que 20% ao longo das 
vigências. Brasil, 2011-2014

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na 

saúde nos anos de 2011 a 2014.
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O acompanhamento das condicionalidades de saúde deve considerar também as 

especificidades socioculturais de grupos populacionais tradicionais e específicos 

identificados pelo Cadastro Único. Nesse sentido, em 2014, foi feita parceria entre CGAN 

e a Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI/MS para divulgação de nova ferramenta 

do sistema a qual possibilita a identificação e acompanhamento das famílias indígenas 

aldeadas beneficiárias do PBF. Tal ferramenta foi implementada durante a 1ª vigência 

de 2014, quando foram desenvolvidas e veiculadas à rede de contatos da atenção básica, 

orientações para o acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF de famílias 

indígenas aldeadas. A ferramenta permite a identificação das famílias indígenas aldeadas, 

a fim de facilitar a articulação com as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, com 

vistas à realização do seu acompanhamento. Considerando a vulnerabilidade social 

e biológica dessas famílias e a especificidade da atenção à saúde indígena, espera-se 

que esta funcionalidade possa contribuir com o atendimento integral das famílias 

indígenas aldeadas beneficiárias do PBF e futuramente apoiar possíveis adaptações ao 

acompanhamento das condicionalidades dessas famílias.

Como resultado desta funcionalidade, o sistema pôde identificar, na 2ª vigência de 

2014, um total de 59.172 famílias indígenas aldeadas a serem acompanhadas na saúde, 

das quais a saúde acompanhou 47.829 (80,8%). Nesse mesmo período foram também 

acompanhadas 1.861 gestantes e 49.500 crianças indígenas aldeadas.

Entre as ações de saúde contempladas no conjunto das condicionalidades tem-se a 

vacinação e o acompanhamento nutricional das crianças menores de sete anos. Ao longo 

das vigências observa-se o aumento no número de crianças acompanhadas e um elevado 

grau de cumprimento da vacinação e avaliação do estado nutricional, demonstrando a 

importante atuação das equipes de atenção básica no cuidado integral à saúde da criança 

(Figura 20).

O resultado é bastante satisfatório e demonstra envolvimento estreito das equipes 

de atenção básica para com a agenda de condicionalidades em saúde das crianças 

beneficiárias do PBF. Ademais implica reconhecer que as condicionalidades de saúde são 

compreendidas no conjunto, pelos profissionais de saúde que lidam com essa rotina; além 

do esforço empreendido para acompanhamento e priorização dessa parcela da população 

que busca o acesso aos serviços básicos de saúde.
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Figura 20 — número de crianças beneficiárias do pBF, acompanhadas, com vacinação em dia e 
com dados nutricionais coletados. Brasil, 2011-2014

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na 

saúde nos anos de 2011 a 2014. 

Ao analisar o número de famílias compostas apenas por mulheres e o número de famílias 

beneficiárias com perfil saúde, observa-se que, no período avaliado, as famílias compostas 

apenas por mulheres foram maioria (mais do que 50%) do público beneficiário com perfil 

saúde e do acompanhamento realizado pelo serviço saúde. 

Considerando o elevado número de famílias compostas somente por mulheres a serem 

acompanhadas nas condicionalidades do PBF, destaca-se que apenas aproximadamente 

1,7% dessas famílias (76 mil famílias em média) apresentavam pelo menos uma gestante  

no período analisado. Sendo assim, observa-se um grande esforço empregado pelos profis- 

sionais de saúde no acompanhamento de famílias somente com mulheres, no entanto, 

pouco resultado na identificação de gestantes (público alvo da condicionalidade de saúde).

tabela 22 — evolução do acompanhamento de famílias compostas somente por mulheres a cada 

vigência do programa. Brasil, 2011-2014

ViGêNCia do 
PRoGRaMa

FaMílias a seReM 
aCoMPaNHadas 

CoMPostas 
soMeNte PoR 

MulHeRes*

FaMílias 
aCoMPaNHadas 

CoMPostas 
soMeNte PoR 

MulHeRes**

FaMílias 
aCoMPaNHadas 

CoMPostas soMeNte 
PoR MulHeRes que 

aPReseNtaVaM Pelo 
MeNos uMa GestaNte

PeRCeNtual de 
aCoMPaNHaMeNto 

de FaMílias 
CoMPostas 

soMeNte PoR
MulHeRes

1ª/2011 5.821.699 4.095.106 55.342 70,3%

2ª/2011 5.663.478 4.097.596 55.880 72,4%

continua



443

ViGêNCia do 
PRoGRaMa

FaMílias a seReM 
aCoMPaNHadas 

CoMPostas 
soMeNte PoR 

MulHeRes*

FaMílias 
aCoMPaNHadas 

CoMPostas 
soMeNte PoR 

MulHeRes**

FaMílias 
aCoMPaNHadas 

CoMPostas soMeNte 
PoR MulHeRes que 

aPReseNtaVaM Pelo 
MeNos uMa GestaNte

PeRCeNtual de 
aCoMPaNHaMeNto 

de FaMílias 
CoMPostas 

soMeNte PoR
MulHeRes

1ª/2012 5.814.746 4.261.514 79.189 73,3%

2ª/2012 6.396.961 4.724.196 70.436 73,9%

1ª/2013 6.399.086 4.707.597 75.919 73,6%

2ª/2013 6.464.227 4.785.322 86.344 74,0%

1ª/2014 6.436.947 4.791.024 89.753 74,4%

2ª/2014 6.322.124 4.846.915 96.293 76,6%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 

na saúde nos anos de 2011 a 2014.

Notas:

* Para cálculo do número de famílias a serem acompanhadas compostas somente por mulheres e de mulheres 

a serem acompanhadas, foram consideradas as famílias/mulheres de acompanhamento obrigatório a serem 

acompanhadas e as famílias/mulheres de acompanhamento não obrigatório que foram acompanhadas.

** Para cálculo do número de famílias acompanhadas compostas somente por mulheres e de mulheres 

acompanhadas, foi considerado o quantitativo de famílias/mulheres de acompanhamento obrigatório e não 

obrigatório que foram acompanhadas.

 
 

 

No período de 2011 a 2014, com relação ao acompanhamento individual, o número de 

mulheres a serem acompanhadas passou de 13,8 para 19,1 milhões – aumento de 38% – 

e o número de mulheres acompanhadas passou de 8,1 para 15,2 milhões – aumento de 

87%. Ressalta-se que, das mulheres acompanhadas em 2014, 75% tiveram seus dados 

nutricionais coletados, o que contribui com o monitoramento e a avaliação do estado 

nutricional dos beneficiários do PBF.

No que se refere à situação gestacional das mulheres acompanhadas no período de 2011 

a 2014, em média, apenas 1,4% foram identificadas como gestantes; 1,8% não podem ser 

gestantes (por motivos diversos) e 96,7% foram identificadas como não gestante. 

O importante crescimento observado no número de mulheres a serem acompanhadas 

e acompanhadas entre a 1ª e a 2ª vigências de 2012, deve-se ao fato do Ministério da 

Saúde passar a disponibilizar, no Sistema de Gestão do PBF na Saúde, especificamente na 

lista de beneficiários para acompanhamento, as mulheres com idades entre 7 e 14 anos e 

acima de 44 anos e as mulheres advindas do arquivo complementar.

conclusão
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tabela 23 — evolução do acompanhamento de mulheres a cada vigência do programa. Brasil, 

2011-2014

Sobre o acompanhamento das condicionalidades de gestantes, apesar do aumento 

observado no período (Figura 21), faz-se necessário ampliar o esforço na captação de 

gestantes beneficiárias junto aos estados e municípios considerando a identificação de 

apenas 39,5%, em média, da estimativa de gestantes beneficiárias do PBF no período 

analisado. Entre os anos de 2011 a 2014, o percentual de gestantes localizadas, com base 

na estimativa de gestantes, passou de 33,8% para 47,7%, o que representa o aumento 

de 14 pontos percentuais.

Figura 21 — número de gestantes beneficiárias do pBF acompanhadas e com pré-natal em dia. 

Brasil, 2011-2014

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 

na saúde nos anos de 2011 a 2014.

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na 

saúde nos anos de 2011 a 2014.

ViGêNCia do 
PRoGRaMa

MulHeRes disPoNiBiliZadas 
PaRa aCoMPaNHaMeNto

MulHeRes 
aCoMPaNHadas

MulHeRes CoM dados 
NutRiCioNais Coletados GestaNte Não É GestaNte Não Pode seR GestaNte

1ª/2011 13.876.670 8.143.649 6.506.759 79,9% 118.074 1,4% 7.928.758 97,4% 96.817 1,2%

2ª/2011 13.219.245 7.972.812 6.386.152 80,1% 117.018 1,5% 7.791.127 97,7% 64.667 0,8%

1ª/2012 13.647.281 8.435.837 6.886.844 81,6% 167.562 2,0% 8.143.383 96,5% 124.892 1,5%

2ª/2012 18.856.801 13.511.607 9.800.088 72,5% 165.048 1,2% 13.045.377 96,5% 301.182 2,2%

1ª/2013 19.108.413 14.758.594 10.672.712 72,3% 176.812 1,2% 14.228.848 96,4% 352.934 2,4%

2ª/2013 19.028.225 14.730.608 10.787.439 73,2% 198.727 1,3% 14.175.045 96,2% 356.836 2,4%

1ª/2014 19.179.971 14.949.680 10.840.519 72,5% 209.239 1,4% 14.412.819 96,4% 327.622 2,2%

2ª/2014 19.192.074 15.270.700 10.490.129 68,7% 227.708 1,5% 14.714.446 96,4% 328.546 2,2%
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Observa-se aumento no número de gestantes localizadas entre 2011 e 2012, que se deve 

à implementação do Benefício Variável à Gestante (BVG) em dezembro de 2011, o qual 

prevê a concessão de um benefício variável a cada gestante beneficiária grávida do PBF 

localizada pelas equipes de saúde. A identificação de gestantes elegíveis ao recebimento 

do BVG evidencia o papel do setor saúde na agenda de eliminação da pobreza.

Ao avaliar o impacto do BVG na identificação precoce de gestantes beneficiárias, 

observou-se o aumento de 8,4 pontos percentuais na proporção de gestantes identificadas 

até a 12ª semana de gestação após a implementação do BVG. Portanto, a implementação 

do BVG parece impactar positivamente a identificação precoce das gestantes beneficiárias 

do PBF, o que pode estar associado ao início precoce e adequado do pré-natal (BRASIL, 

2014b).

No que se refere às ações de saúde preconizadas nas condicionalidades do PBF, os 

registros evidenciam elevado percentual de cumprimento das condicionalidades, tanto 

para gestantes quanto para crianças. Esses resultados indicam a atenção e cuidado das 

equipes de saúde para a agenda de condicionalidades, reforçam o papel e contribuição 

do SUS para a eliminação da pobreza no país e expressam a prática da intersetorialidade 

em políticas públicas.

Considerando a ampla mobilização e envolvimento dos três níveis de governo para 

o cumprimento da agenda de acompanhamento das condicionalidades de saúde do 

PBF, muito é feito a cada vigência com o intuito de reforçar o compromisso dos atores 

ViGêNCia do 
PRoGRaMa

MulHeRes disPoNiBiliZadas 
PaRa aCoMPaNHaMeNto

MulHeRes 
aCoMPaNHadas

MulHeRes CoM dados 
NutRiCioNais Coletados GestaNte Não É GestaNte Não Pode seR GestaNte

1ª/2011 13.876.670 8.143.649 6.506.759 79,9% 118.074 1,4% 7.928.758 97,4% 96.817 1,2%

2ª/2011 13.219.245 7.972.812 6.386.152 80,1% 117.018 1,5% 7.791.127 97,7% 64.667 0,8%

1ª/2012 13.647.281 8.435.837 6.886.844 81,6% 167.562 2,0% 8.143.383 96,5% 124.892 1,5%

2ª/2012 18.856.801 13.511.607 9.800.088 72,5% 165.048 1,2% 13.045.377 96,5% 301.182 2,2%

1ª/2013 19.108.413 14.758.594 10.672.712 72,3% 176.812 1,2% 14.228.848 96,4% 352.934 2,4%

2ª/2013 19.028.225 14.730.608 10.787.439 73,2% 198.727 1,3% 14.175.045 96,2% 356.836 2,4%

1ª/2014 19.179.971 14.949.680 10.840.519 72,5% 209.239 1,4% 14.412.819 96,4% 327.622 2,2%

2ª/2014 19.192.074 15.270.700 10.490.129 68,7% 227.708 1,5% 14.714.446 96,4% 328.546 2,2%
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envolvidos no processo – gestores estaduais e municipais, profissionais de saúde e 

famílias beneficiárias.

Nesse sentido, dentre as ações que têm sido realizadas nos últimos anos com vistas a 

potencializar o acompanhamento das condicionalidades de saúde, destacam-se:

 – Realização, em 2011, do Colóquio sobre o acompanhamento das Condicionalidades 

de saúde do PBF, com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil. 

O Colóquio teve como produtos o Relatório do evento (disponível em: <http://ecos-

redenutri.bvs.br/tiki-download_file.php?fileId=179>) e a Matriz de Interfaces do PBF 

na Saúde (ANEXO C), que se caracteriza como um instrumento visual, apresentando 

possibilidades de articulação intrasetorial das ações, estratégias, programas e políticas 

do SUS para qualificação das ações relacionadas às condicionalidades de saúde. 

 – Qualificação dos profissionais de saúde e responsáveis técnicos envolvidos no acom-

panhamento das condicionalidades de saúde do PBF. Esta estratégia envolve:

 › Realização de seminários regionais, com vistas a integrar os atores envolvidos 

na gestão e implementação do Programa, sensibilização dos participantes para 

a integração dos profissionais da saúde e da assistência social, além de reforço à 

agenda de qualificação das ações;

 › Realização de oficinas presenciais com as referências técnicas estaduais e 

municipais do Programa Bolsa Família na Saúde, visando apoiá-los na gestão 

do programa; oficinas com municípios que possuem maior número de famílias 

a serem acompanhadas, objetivando auxiliá-los na organização do processo de 

trabalho para acompanhamento das famílias beneficiárias;

 › Realização de videoconferências;

 › Visitas técnicas estaduais para reforçar a agenda das condicionalidades;

 › Investimento em cursos de educação permanente: Curso de Autoaprendizagem 

sobre a Matriz de Interfaces do PBF na saúde (hospedado na Rede Nutri 

- <http://ecos-redenutri.bvs.br/>), cujo objetivo é apresentar uma proposta 

de planejamento local das ações de saúde destinadas às famílias inscritas no 

Programa Bolsa Família; Curso de educação à distância na Plataforma UniverSUS 

sobre o Programa Bolsa Família na Saúde, destinado aos profissionais que 

atuam nos municípios e estados na execução de ações de monitoramento e 

acompanhamento das famílias beneficiárias. 

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-download_file.php?fileId=179
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-download_file.php?fileId=179
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Em relação ao curso ofertado na Plataforma UniverSUS, vale destacar que no período de 

2011 a 2014, foram ofertadas trinta e duas turmas, com o total de 11.406 alunos inscritos 

e 5.504 finalizaram o curso com aprovação conforme tabela ao lado.

 

tabela 24 — Balanço do Curso de educação à distância sobre o Programa Bolsa Família na saúde 

(Plataforma universus). Brasil, 2011-2014

aNo NÚMeRo de tuRMas 
oFeRtadas

Nº de aluNos 
iNsCRitos

NÚMeRo de aluNos que 
FiNaliZaRaM o CuRso 

CoM aPRoVação

% de FiNaliZação 
do CuRso CoM 

aPRoVação

2011 14 5.072 2.253 44,4

2012* 06 1.964 1.125 57,2

2013 07 3.077 1.452 47,2

2014** 05 1.293 674 52

total 32 11.406 5.504 48

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição, 2011-2014.

Notas: 

*   A partir de 2012 houve atraso na atualização do curso no inicio de cada ano, impactando na redução do 

número de turmas.

**  2014 – o cronograma das turmas foi interrompido devido à impossibilidade de adequação do conteúdo à 

Lei eleitoral.

 – suporte técnico aos coordenadores e técnicos municipais e estaduais do PBF na saúde, 

que atende diariamente, por meio de contatos telefônicos e e-mail institucional 

(bfasaude@saude.gov.br), às principais demandas de informação relacionadas à 

operacionalização do Programa, tais como disponibilização de novas senhas de acesso 

ao Sistema de Gestão, inserção dos dados de acompanhamento e IGD. 

 – Elaboração de orientações para o acompanhamento das condicionalidades de saúde 

de famílias indígenas aldeadas, tendo em vista as particularidades desse grupo 

populacional específico, por meio do fomento à articulação entre as Secretarias 

Municipais de Saúde e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (articulação 

intrassetorial – SAS/SESAI).

 – Como estratégia de comunicação com a rede de profissionais de saúde envolvidos no 

acompanhamento das condicionalidades, são elaborados informes periódicos com 

orientações à operacionalização do sistema e gestão das condicionalidades de saúde 

do Programa Bolsa Família. 
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 – Comunicação dos resultados do acompanhamento das condicionalidades ao Conselho 

Nacional de Saúde, ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), ao 

Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), ao Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) e às Secretarias de Gestão da Informação (SAGI) e Nacional de Renda de 

Cidadania (SENARC) do MDS.

 – Comunicação às famílias beneficiárias, por meio da veiculação de mensagens 

nos extratos bancários das famílias orientando quanto ao acompanhamento na 

saúde. Ao longo de cada vigência são veiculadas as seguintes mensagens: início do 

acompanhamento das condicionalidades de saúde, famílias não visitadas na vigência 

anterior, famílias em descumprimento na vigência anterior, famílias não localizadas na 

vigência atual, famílias a serem acompanhadas compostas somente por mulheres.

 – atualizações constantes do sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na 

saúde, objetivando facilitar a gestão das informações do acompanhamento das 

condicionalidades. 

 – Elaboração semestral de Notas técnicas com a avaliação dos resultados relativos ao 

acompanhamento das condicionalidades de saúde no período. 

 – Publicação de instrumentos normativos, como: Portaria nº 251, em 12 de dezembro 

de 2012, que regulamenta a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família; 

Instrução Operacional Conjunta nº 20 SENARC/MDS – SAS/MS, de 12 de julho de 2013, 

que trata sobre os procedimentos para a identificação de gestantes beneficiárias do 

PBF elegíveis ao Benefício Variável à Gestante e das regras relacionadas à concessão 

desse benefício; e Instrução Operacional nº 19, de 07 de fevereiro de 2013 que orienta 

à assistência social o acompanhamento familiar prioritário das famílias do PBF que 

descumprem a condicionalidade de saúde e/ ou educação.

Os dados apresentados neste documento mostram os avanços desde o início do Programa 

considerando o aumento expressivo no número de famílias acompanhadas. No entanto, 

apesar do alcance da meta pactuada (73%), verifica-se que ainda existem importantes 

desafios e perspectivas para a gestão do acompanhamento das condicionalidades de 

saúde do PBF no âmbito do SUS, com a finalidade de dar continuidade e qualidade ao 

trabalho desenvolvido até então, considerando os seguintes tópicos: 
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 › Cobertura do acompanhamento. Embora tenhamos um avanço considerável 

no acompanhamento das condicionalidades de saúde, verifica-se que 20,2% 

das famílias a serem acompanhadas ainda permanecem sem registro de 

acompanhamento no Sistema de Gestão do PBF na Saúde e não se sabe se essas 

famílias de fato não tiveram acesso às ações e serviços básicos de saúde ou 

se é problema informacional. Ademais, quaisquer que sejam os aspectos que 

dificultam o acesso das famílias às políticas públicas em geral, cabe ao Estado 

providenciar o apoio para a redução do nível de vulnerabilidades ao qual essas 

famílias se encontram expostas.

 › Pactuações intergestores. A gestão das condicionalidades do PBF na saúde 

é orientada pelas diretrizes organizativas do SUS, ou seja, é descentralizada e 

compartilhada pelas três esferas de governo. Portanto, esta característica reforça 

o compromisso dos gestores do SUS com esta importante agenda, sendo que 

alguns indicadores relacionados ao acompanhamento das condicionalidades 

do PBF na saúde estão pactuados dentro dos instrumentos de gestão do SUS 

(Pacto pela Saúde; Programa Nacional de Melhoria e Acesso a Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB); Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), Plano 

Nacional de Saúde 2012-2015; Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde 

– Objetivo estratégico 16 – Contribuir para erradicar a extrema pobreza no país). 

 › acompanhamento das Condicionalidades e e-sus. O registro das condiciona-

lidades de saúde das famílias beneficiárias do PBF é realizado por meio do Sistema 

de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, em que os dados transmitidos 

pelos municípios são consolidados pelo Ministério da Saúde e encaminhados 

periodicamente ao gestor federal do programa, o MDS. O Ministério da Saúde 

está em fase de implantação de um sistema de informação integrado, o Sistema 

de Informação da Atenção Básica (SISAB), que agregará as informações de cada 

cidadão com base no número do Cartão Nacional de Saúde. A estratégia e-SUS, 

que faz parte do SISAB, permitirá a integração do processo de trabalho da Atenção 

Básica, e assim fortalecerá a gestão do cuidado dos usuários e possibilitará 

a interoperabilidade de informações entre sistemas, permitindo colocar em 

evidência problemas e características particulares de cada comunidade. Assim, 

acredita-se que em médio prazo as informações do acompanhamento das 

condicionalidades do PBF possam ser obtidas através do e-SUS.
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 › Periodicidade do acompanhamento das crianças entre 0 e 17 anos. Sobre a 

frequência do acompanhamento e observando-se o calendário de frequência de 

consultas e de vacinação por faixa etária preconizado pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012a), recomenda-se o acompanhamento de crianças menores de sete 

anos, da seguinte maneira: acompanhamento semestral até o 2º ano de vida 

(24 meses) e, a partir do 2º ano de vida, acompanhamento anual (próximo ao 

mês de aniversário de sete anos). Para introduzir tal rotina de acompanhamento, 

estabelece-se um desafio operacional que exige adaptações no sistema de gestão 

das condicionalidades de saúde e reavaliação da frequência de atualização da 

base de dados da saúde. 

 › dados nutricionais. Apesar de definida em lei, a vigilância alimentar e nutri-

cional não é considerada obrigatória no conjunto das condicionalidades de 

saúde, em função do diagnóstico de falta de infraestrutura para aferição de 

dados antropométricos. A atual gestão apoiou financeiramente os municípios e 

o Distrito Federal na estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional para um 

diagnóstico adequado e humanizado, por meio do provimento de equipamentos 

adequados para esse fim. Este apoio trata-se de compromisso estabelecido no 

PPA, tendo sido realizados os seguintes investimentos: Portarias de estruturação 

da Vigilância Alimentar e Nutricional, Rede Cegonha, Mais Médicos, Programa 

Academia da Saúde e Requalifica UBS. Assim, considerando que a cobertura da 

vigilância nutricional em crianças e gestantes gira em torno de 84,1% e 88,4% 

respectivamente, e, que esta ação é de grande importância, pois subsidia o 

planejamento da atenção nutricional e das ações de promoção da saúde e 

alimentação adequada e saudável no SUS, contribuindo para a qualificação 

do cuidado na atenção básica, sugere-se a obrigatoriedade no registro das 

informações de vigilância nutricional dos beneficiários nas próximas vigências. 

Esse ajuste trará efeitos no percentual de acompanhamento do município e 

possibilitará a inclusão dessa ação no conjunto de motivos de descumprimento 

de condicionalidades. 

 › acompanhamento de Gestantes. Verifica-se também a necessidade de ampliar a 

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 Benefício Variável à Gestante (BVG). Recomenda-se o desenvolvimento e 

implementação de estratégias de comunicação para mobilização dos profissionais 

de saúde para captação precoce e busca ativa às gestantes beneficiárias. Dados da 

2ª vigência de 2014 mostram que apenas 47,7% de gestantes são identificadas 

pela saúde, o que demonstra um enorme espaço para a concessão do BVG. 
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 › acompanhamento do Puerpério. Às gestantes permanece a recomendação 

do acompanhamento semestral e sugere-se a retirada do acompanhamento 

do puerpério do conjunto de condicionalidades de saúde, em função do 

acompanhamento da mulher no ciclo grávido-puerperal ser iniciado o mais 

precocemente possível e ser encerrado após o 42º dia de puerpério (período em 

que a consulta de puerpério deverá ter sido realizada) (BRASIL, 2012b). 

 › Benefício Variável Gestante (BVG). A Portaria Interministerial nº 2.509, de 18 

de novembro de 2004, que trata do acompanhamento das condicionalidades de 

saúde não faz nenhuma menção ao BVG ou a sua operacionalização. Atualmente a 

única normativa existente sobre os processos que envolvem a operacionalização 

do BVG é a Instrução Operacional Conjunta – MDS/MS nº 20, de 12 de julho de 

2013. Percebe-se a necessidade de elaborar documento de mapeamento de 

processos, que envolva a descrição de como é feito o tratamento de base do BVG 

pelo MDS, desde o recebimento do arquivo pelo Ministério da Saúde até o envio 

para Caixa Econômica Federal para concessão. Também é necessário estabelecer 

uma rotina de informação do MDS ao MS sobre a quantidade de concessões de 

BVG, em relação ao número de mulheres identificadas como gestantes. 

 › acompanhamento de indígenas e de povos e comunidades nutricionais.

Atualmente inclui-se no público de acompanhamento na saúde o recorte das 

famílias indígenas aldeadas. Possibilitar a geração de relatórios municipais com 

a discriminação dos resultados de acompanhamento dos indígenas aldeados e 

não aldeados e de povos e comunidades tradicionais.

 › Consolidação do acompanhamento (famílias/indivíduos). Apesar do acompan-

hamento das condicionalidades de saúde estar vinculado às crianças e gestantes, 

para fins de cumprimento de condicionalidade e cálculo de cobertura de acom-

panhamento, se considera o núcleo familiar. Sugere-se estudo de viabilidade so-

bre o cumprimento das condicionalidades e cálculo de cobertura ser efetuado 

sobre o número de indivíduos acompanhados e não no número de famílias – in-

dividualização do acompanhamento – dando destaque às crianças e gestantes 

acompanhadas.

 › Critério de repasse dos Recursos do iGd-M. Considerando que a quase totalidade 

dos municípios ultrapassa a cobertura mínima de 20% para recebimento do IGD, 

sugere-se estudo de ampliação desse percentual para estabelecimento de novo 

patamar de corte para avaliação do desempenho dos municípios e recebimento 

do IGD. 
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 › Motivos relacionados ao acompanhamento das condicionalidades de saúde.

Considerando que o descumprimento de condicionalidade repercute na 

concessão do benefício pago às famílias e que não se conhece os motivos de 

descumprimento, sugere-se o desenvolvimento de uma lista de motivos de 

descumprimento para registro obrigatório no Sistema de Gestão do PBF na saúde, 

possibilitando ao gestor do programa agir sobre os problemas que dificultaram 

ou inviabilizaram o acompanhamento das famílias.

 › intersetorialidade entre a rede de saúde, a rede socioassistencial, a rede de 

educação e de segurança alimentar e nutricional . Dado o caráter intersetorial do 

PBF, destaca-se a importância de ampliar o debate com a rede de assistência social 

a respeito das informações coletadas no acompanhamento das condicionalidades 

de saúde. Esses dados permitem identificar vulnerabilidades durante o 

acompanhamento da agenda de saúde e criar um fluxo de acompanhamento 

das famílias nos serviços socioassistenciais, em articulação com as políticas de 

educação e de saúde.

 › interlocução do Mds/Ms com estados e municípios. Fortalecer a gestão 

intersetorial entre as áreas e a gestão compartilhada com estados e municípios, 

por meio de reuniões anuais do Fórum Intersetorial e Intergovernamental de 

Condicionalidades e estimular que nas esferas estaduais e municipais ocorra o 

fortalecimento da a rede intersetorial.
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8.1 contextualização política-institucional

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído, por meio do Decreto Presidencial nº 

6.286, de 05 de dezembro de 2007, com finalidade de contribuir para a formação integral 

dos estudantes da rede pública de educação básica com ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde. 

O PSE é estruturado e gerido de forma intersetorial pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo 

Ministério da Educação (MEC). Desde 2011, no Ministério da Saúde, o Programa está 

inserido na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Departamento de 

Atenção Básica (DAB). No Ministério da Educação, desde 2011, o PSE está alocado na 

Diretoria de Currículos e Educação Integral na Secretaria de Educação Básica (SEB).

Existem vários programas do Governo Federal que estão ligados ao PSE, sendo na 

execução, planejamento ou capacitação que utilizam o Programa Saúde na Escola para 

se desenvolverem. Entre eles podemos citar: Plano Juventude Viva (PJV), Ação Brasil 

Carinhoso/Plano Brasil sem Miséria, Estratégia de Fortificação da Alimenta,ção Infantil 

com Micronutrientes em Pó (NutriSUS), 

Plano Crack é Possível Vencer, Projeto Olhar 

Brasil, Programa Brasil Alfabetizado, dentre 

outros.

O PSE é reconhecido como um programa 

estratégico, em nível nacional, pois trabalha 

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. Ele 

é visto também como uma importante 

contribuição tanto para construção de 

territórios educativos quanto para poten-

cialização da atenção básica à saúde no seu 

território adscrito.
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8.2 dotação e execução orçamentária

 

O repasse de recurso financeiro do PSE é realizado por meio do PAB Variável (Piso da 

Atenção Básica Variável) e é documentado por meio de publicação de portarias de 

pagamento diretamente aos municípios. Não há repasse de recursos para os estados.

A figura 22 abaixo demonstra o repasse de recurso do PSE ao longo dos anos. Ressalta-se 

que o Programa foi criado em dezembro de 2007 e o primeiro repasse de recurso financeiro 

só foi pago em 2008. Também está demonstrado o repasse de recursos referente à Semana 

Saúde na Escola (SSE), que iniciou em 2012, para os municípios que fizeram a adesão à 

Semana nos referidos anos. Em 2014, até dezembro, não havia sido realizado repasse de 

recursos referente ao Programa.

 

 

A execução orçamentária desse recurso é de 100% (cem por cento), pois todos esses 

valores foram repassados aos municípios. 

Figura 22 — Recurso do Pse e da sse repassado aos municípios de 2008 a 2013

Fonte: departamento de atenção Básica, 2008-2013.
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8.3 detalhamento do programa saúde na escola

 

As adesões ao PSE ocorreram no ano de 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014. Para aderir ao 

PSE em 2011 os municípios precisavam cumprir alguns critérios: era necessário possuir 

um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 4,5 e ter 70% de cobertura 

na Estratégia Saúde da Família e no Programa Mais Educação. O processo de adesão era 

realizado, por meio do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), <http://

simec.mec.gov.br/>, do Ministério da Educação com pactuação em Termo de Compromisso 

Municipal. Todos os municípios que aderiam ao PSE tinham que realizar 18 ações, que 

eram dividas em três componentes:

Componente i – avaliação Clínica e Psicossocial:

 › Realizar avaliação antropométrica;

 › Avaliar o estado nutricional e de hábitos alimentares dos educandos;

 › Aferir a pressão arterial e identificar os educandos com Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS);

 › Realizar verificação da carteira de vacinação dos educandos;

 › Observar possíveis sinais de agravos de saúde negligenciados, prevalentes na 

região, considerando indicadores epidemiológicos locais.

 › Realizar triagem de acuidade visual dos educandos (Teste de Snellen) e identifi-

car educandos com problemas visuais;

 › Realizar triagem de acuidade visual dos educandos e identificar educandos com 

problemas auditivos;

 › Avaliar o estado de saúde bucal dos educandos e identificar os educandos com 

necessidades de cuidado em saúde bucal; e

 › Identificar os educandos sem registro civil e orientar os responsáveis quanto à 

importância do registro.

Componente ii – Promoção e Prevenção à saúde:

 › Realizar atividades educativas sobre promoção da alimentação e modos de vida 

saudáveis com a comunidade escolar, considerando os alimentos regionais;
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 › Oferecer práticas corporais orientadas, relacionadas à realidade da comunidade, 

incluídas no cotidiano escolar;

 › Realizar atividades abordando as temáticas da saúde sexual, saúde reprodutiva e 

prevenção das DST/AIDS e Hepatites Virais no cotidiano escolar;

 › Realizar atividades no cotidiano escolar abordando a temática dos riscos e danos 

do uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas;

 › Realizar atividades no cotidiano escolar abordando as temáticas da diversidade 

sexual, bullyng, discriminação e preconceito da família e da comunidade; e

 › Realizar atividades de sensibilização, responsabilização e intervenção do cuida-

do consigo mesmo e com o ambiente escolar.

componente iii – Educação permanente e capacitação dos profissionais da Edu-

cação e da saúde e dos Jovens para o Pse:

 › Capacitar os profissionais da saúde e da educação para a gestão intersetorial do 

PSE;

 › Capacitar os profissionais da saúde e da educação para aplicação do Teste de 

Snellen (acuidade visual); e

 › Capacitar os profissionais da saúde e da educação para trabalhar com as temáti-

cas: educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção de DST/AIDS; 

Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE); Promoção da Alimentação Saudável e Pre-

venção ao uso do álcool, tabaco, rack e outras drogas.

 

As ações pactuadas em 2011 foram realizadas ao longo do ano de 2012, pois o ciclo do PSE 

coincidia com o ano letivo, e nesse ano não houve adesão ao PSE. Também em 2012 foi 

criada a Semana de Mobilização Saúde na Escola, que naquele ano foi realizada em março. 

Para a SSE era repassado aos municípios o valor de R$ 558,30 (quinhentos e cinquenta e 

oito reais e trinta centavos) para cada Equipe de Saúde da Família participante de alguma 

ação do PSE. O recurso financeiro do Programa Saúde na Escola era calculado de acordo 

com o número de educandos pactuados e logo após a adesão era repassado 70% (setenta 

por cento) do recurso aos municípios. Após o monitoramento, realizado via SIMEC, eram 

repassados os outros 30% (trinta por cento) do recurso, de acordo com o alcance de metas. 

Só recebiam esse restante os municípios que executassem as ações com 100% (cem por 

cento) dos educandos pactuados.
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No ano de 2013, com o lançamento da Ação Brasil Carinhoso, o PSE passou por uma 

reformulação e todos os municípios do Brasil passaram a ser aptos para aderir. Assim, 

aconteceu a universalização do Programa. O ciclo do PSE passou a acorrer do meio de um 

ano até o meio do outro ano, sendo assim, o PSE 2013 foi de 01 de agosto de 2013 a 31 de 

julho de 2014. O processo de adesão também foi modificado e passou a ocorrer no Portal 

do Gestor da Atenção Básica, <http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sgdab/>. 

Os componentes do Programa também foram revisados e se tornaram os seguintes: 

Avaliação das Condições de Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos; Formação; 

Monitoramento e Avaliação da Saúde dos Educados e Monitoramento e Avaliação do PSE. 

Os dois últimos componentes se referem ao monitoramento do Programa como um todo. 

Algumas das ações também foram modificadas, dividas em ações essenciais e optativas 

e novamente distribuídas nos três primeiros componentes de atuação do PSE (as ações 

essenciais, que devem ser realizadas por todos os municípios aderidos, estão sublinhadas):
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Componente i – avaliação das Condições de saúde: 

 › Avaliação antropométrica; 

 › Verificação da situação vacinal;

 › Avaliação de saúde bucal: avaliação das necessidades de saúde bucal, aplicação 

tópica de flúor e escovação dental supervisionada;

 › Saúde ocular: realização do teste de Snellen e verificação do teste de infravermelho 

(Teste do Olhinho);

 › Saúde auditiva;

 › Identificação de educandos com possíveis sinais de alteração de linguagem oral; e

 › Identificação de possíveis sinais de agravos de saúde negligenciados e em eli-

minação.

Componente ii – Promoção da saúde e Prevenção de agravos:

 › Promoção da segurança alimentar e promoção da alimentação saudável;

 › Promoção da cultura de paz e direitos humanos;

 › Promoção da saúde mental no território escolar: criação de grupos intersetoriais 

de discussão de ações de saúde mental no contexto escolar em articulação com o 

Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal; criação de grupos de famílias solidárias 

para encontro e troca de experiências com mediação da escola/creche e/ou 

saúde e criação de grupos entre pares para fomento e estímulo ao protagonismo 

de adolescentes e jovens para administrar conflitos no ambiente escolar;

 › Saúde e Prevenção das Escolas (SPE): direito sexual e reprodutivo e prevenção de 

DST/AIDS;

 › Saúde e Prevenção das Escolas (SPE): prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e 

outras drogas;

 › Promoção das práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas;

 › Promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável;
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 › Prevenção das violências e acidentes; e

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

vitaminas e minerais (NutriSUS).

Componente iii – Formação:

 › Capacitar os profissionais em vigilância alimentar e nutricional;

 › Capacitar os profissionais para trabalhar com as temáticas de promoção da 

alimentação saudável;

 › Capacitar os profissionais para trabalhar com direitos sexuais e direitos reprodu-

tivos e prevenção das DST/AIDS;

 › Capacitar os profissionais para trabalhar com as temáticas: prevenção ao de 

álcool, tabaco, crack e outras drogas;

 › Capacitar os profissionais para prevenção das violências;

 › Capacitação os profissionais sobre o desenvolvimento infantil;

 › Capacitação os profissionais para desenvolverem ações de promoção da saúde 

nas escolas;

 › Capacitar os profissionais para gestão intersetorial do PSE;

 › Capacitar os profissionais da saúde e educação sobre a importância e uso da 

fortificação com micronutrientes na creche.
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Durante o processo de adesão, foi necessária priorização pelos municípios de algumas 

escolas, ou seja, essas possuíam prioridade de escolha na seleção de escolas participantes 

do PSE, sendo elas: escolas do campo, escolas aderidas ao Programa Mais Educação, 

escolas com adolescentes em medidas socioeducativas, escolas com 50% (cinquenta por 

cento) ou mais de educandos beneficiados pelo Programa Bolsa Família, creches públicas 

e conveniadas e escolas que participaram do PSE no ano anterior.

O repasse de recursos também foi modificado: após a adesão, os municípios passaram 

a receber 20% (vinte por cento) do recurso total, calculado a partir da quantidade de 

educandos pactuados e, após o monitoramento, realizado no sexto e décimo segundo 

mês após a adesão, era repassado o restante dos 80% (oitenta por cento), de acordo com 

o alcance de metas. Somente os municípios que executassem as ações com 100% (cem 

por cento) dos educandos pactuados recebiam o restante do recurso. O monitoramento 

do Programa também sofreu alterações: o SIMEC continuou como um dos sistemas, mas 

somente para as ações do componente II e III. As ações do componente I passaram a ser 

monitoradas, por meio do e-SUS AB, novo sistema de informação do Departamento de 

Atenção Básica.
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Em 2013, com a Ação Brasil Carinhoso do Plano Brasil sem Miséria, as creches e pré-

escolas passaram a integrar o Programa Saúde na Escola. Até o ano de 2012, os municípios 

só poderiam aderir ao PSE escolas com ensino fundamental, ensino médio e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). A partir de 2013, para promover o desenvolvimento integral das 

crianças e combater a pobreza e extrema pobreza, as escolas com níveis de creche e pré-

escola puderam ser pactuadas no Programa.

A Semana de Mobilização Saúde na Escola ocorreu também em 2013 e em 2014, com 

repasse aos municípios de R$ 594,15 (quinhentos e noventa e quatro reais de quinze 

centavos) por equipe de Atenção Básica que participasse. 

Para 2014 o processo de adesão ao PSE, a estrutura do Programa e da Semana de 

Mobilização Saúde na Escola se mantiveram da mesma forma que ocorriam em 2013. A 

seguir temos os dados das adesões ao PSE de 2011 a 2014:

tabela 25 — adesões ao Pse, segundo número de educandos, escolas, equipes de saúde e 

municípios. Brasil, 2011-2014

aNo eduCaNdos 
PaCtuados

esColas 
PaCtuadas

equiPes de saÚde 
ViNCuladas

MuNiCíPios 
adeRidos

2011/2012 11.946.778 55.942 14.439 2.495

2013 18.713.940 79.715 30.045 4.864

2014 18.313.214 78.934 32.317 4.787

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação e Nutrição.

 

 

O PSE possui gestão compartilhada em cada nível da federação. No âmbito federal temos 

o Grupo de Trabalho Intersetorial Federal (GTIF), que é composto pelo Ministério da Saúde 

e da Educação. Nos estados existe o Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual (GTIE), que 

é composto, minimamente, pela Secretaria Estadual de Saúde e de Educação. Já nos 

municípios encontramos o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTIM), também 

formado pelo menos, pela Secretaria Municipal de Saúde e de Educação. As ações com 

os educandos são desenvolvidas pelas equipes de educação básica e pelos profissionais 

de educação de cada município. A comunicação entre os três GTIs ocorre, em regra, da 

seguinte maneira: o GTIF se comunica diretamente com o GTIE, e com os municípios, por 

meio de demandas enviadas por email e pelo telefone, e o GTIE comunica-se diretamente 

com os GTIMs. 
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A articulação interministerial ocorre de modo mais estreito com o Ministério da Educação, 

com quem fazemos a gestão compartilhada do Programa, por meio de reuniões do GTIF 

e de comunicações informais (email, telefone, etc). O Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome tem estreitado seu relacionamento com o GTIF, por meio de 

alguns programas interministeriais, como o Programa Bolsa Família e o Programa Mais 

Educação. No segundo semestre de 2014, o Ministério da Educação e o Ministério da 

Saúde passaram a realizar algumas modificações na estrutura e funcionamento do PSE, 

previstas para serem implementadas em 2016.

No Ministério da Saúde, o PSE constituiu o Coletivo Técnico do Programa Saúde na Escola. 

O Coletivo é formado pela equipe técnica do PSE e por técnicos de várias áreas do MS que 

possuem relação com o Programa, como a Coordenação Geral de Saúde do Adolescente e 

Jovem, a Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, a Coordenação 

Geral de Doenças Não Transmissíveis e a Coordenação Geral de Saúde Bucal. Junto a esse 

grupo, o PSE constrói, desde 2012, cadernos temáticos sobre as ações desenvolvidos 

com os educandos. Ao todo, foram elaborados nove cadernos, os quais estão em fase de 

finalização para posterior publicação e seis que estão em processo de elaboração.

Como já relatado, o repasse do recurso do PSE é realizado por meio de PAB Variável e 

regulamentado pela Portaria nº 204 de 29 de janeiro de 2007, que determina que esse 

tipo de recurso é para o custeio das ações. O valor repassado aos municípios ao longo 

desta gestão variou, devido ao número de educandos pactuados e ao alcance de metas 

dos municípios. Quanto maior a quantidade de educandos participantes e quanto mais há 

alcance de metas pelos municípios, maior de quantidade de recurso repassados. 

O Programa Saúde na Escola, de acordo com o Plano Nacional de Saúde (PNS¹) 2012-2015, 

deveria alcançar uma meta de ter 5.556 municípios pactuados ao Programa. Em 2013 

4.864 municípios aderiram, alcançando 87,5% da meta. Em 2014, a adesão ao PSE teve 

leve queda e s 4.787 municípios aderiram, alcançando 86,1% da meta do PNS¹.

No Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde 2012-2015, estão previstos para o 

PSE os seguintes resultados: 

 › Ações do Programa Saúde na Escola implantadas e monitoradas em 100% (cento 

por cento) dos municípios aderidos em 2013;

 › Acesso ampliado às ações de prevenção e controle de carências nutricionais para 

as crianças atendidas pela Ação Brasil Carinhoso;



466

 › Formação técnica dos profissionais e gestores da saúde e da educação na temática 

étnico-racial, com enfoque no enfrentamento do racismo, realizada em 100% 

dos municípios com o Programa Saúde na Escola e Plano Juventude Viva.

 

 

Para que as ações do PSE sejam implantadas e monitoradas em todos os municípios 

aderidos em 2013, as ações essenciais devem ser realizadas, de acordo com o nível de 

ação preconizado. Já as ações optativas devem ser realizadas somente pelos municípios 

que pactuaram alguma delas. Dessa forma, as ações essenciais foram realizadas com 

18.713.940 educandos em 2013 e com 18.313.214 educandos em 2014. 

O acesso ampliado às ações de prevenção e controle de carências nutricionais para as 

crianças atendidas pela Ação Brasil Carinhoso será conseguido com a ampliação para 

creches ou pré-escolas em 100% dos municípios que aderiram ao Programa em 2014. 

Para aderir ao PSE todos os municípios tinham que pactuar uma creche e, se o município 

não tivesse creche, uma pré-escola. Por essa exigência, creches e/ou pré-escolas foram 

pactuadas em quase todos os municípios aderidos em 2013 e em 2014, com exceção 

de alguns que ainda não possuem escolas com nível de creche ou pré-escola. Em 2013, 

3.985 municípios pactuaram creches e 4.771, pré-escolas, do total de 4.864 municípios 

aderidos. Já na adesão realizada em 2014, 4.100 municípios pactuaram creches e 4.662 

pactuaram pré-escolas, do total de 4.787 municípios aderidos.

Além disto, a implantação da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com 

Micronutrientes em Pó – Vitaminas e Minerais (NutriSUS), que consiste na adição de 

um sachê de micronutrientes em uma das refeição diárias que as crianças realizam nas 

creches, é a concretização do resultado do acesso ampliado às ações de prevenção e 

controle de carências nutricionais para as crianças atendidas pela Ação Brasil Carinhoso. 

A adesão ao NutriSUS ocorreu em 2014 junto com a adesão do PSE e contemplou, para 

o segundo semestre de 2014, 1.717 municípios, 6.864 creches e 330.376 crianças. As 

creches priorizadas foram aquelas que possuíam 95% ou mais de crianças na faixa etária 

de 06 a 48 meses (idade preferencial para a realização da ação) dos municípios do Norte 

e Nordeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri (Semiárido de Minas Gerais) e municípios 

integrantes da Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil 

(ANDI). Nas Regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul foram contempladas somente as creches 

prioritárias dos municípios com mais de 110 crianças matriculadas. Ao longo do segundo 

semestre de 2014 os estados, juntamente com os municípios contemplados, foram 

capacitados para a realização da Estratégia.
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Com relação à formação técnica dos profissionais e gestores da saúde e da educação na 

temática étnico-racial com enfoque no enfrentamento do racismo realizada em 100% 

dos municípios com o PSE e PJV, 139 municípios do Juventude Viva fizeram parte do 

PSE 2014/2015 e somente três municípios participantes do PJV não aderiram ao PSE 

2014/2015. O Programa Saúde na Escola continua no processo formativo para promover 

as ações pactuadas para o Plano Juventude Viva, de enfrentamento à violência contra 

jovens negros. Alguns estados já foram capacitados como Alagoas e o Distrito Federal.

O Programa Saúde na Escola possui vários desafios para efetivar sua implementação. 

A articulação intersetorial em todos os níveis da federação e a garantia da realização 

das ações pactuadas com os educandos são os mais importantes. Esses dois desafios 

estão intimamente interligados e a verdadeira articulação intersetorial é a chave para 

desenvolver um PSE efetivo. Por ser um Programa interministerial em sua origem, é 

muito importante que os Ministérios da Saúde e da Educação pactuem compromissos e 

assumam postura de fortalecimento do PSE. Além disto, o recurso financeiro e os materiais 

pedagógicos que enviamos aos municípios também são questões essenciais. É necessário, 

ainda, melhorar a periodicidade de envio de materiais e de recursos, assim como também 

o valor do recurso repassado aos municípios.
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O Ministério da Saúde (MS), em abril 

de 2011, em uma ação conjunta da 

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e 

da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), lançou o Programa Academia 

da Saúde (Portaria GM nº 719/2011), 

ancorado no Plano de Ações Estra-

tégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, na Política Nacional de  

Promoção da Saúde e na Política Nacional de Atenção Básica. 

A instituição do Programa também foi influenciada pela existência de iniciativas territo-

riais que surgiram no interior do Sistema Único de Saúde (SUS), pautadas na promoção de 

atividade física, na alimentação saudável e no enfrentamento às DCNT. Essas iniciativas 

receberam apoio financeiro da SVS por alguns anos e foram objeto de análise entre 

acadêmicos e gestores, possibilitando, assim, reflexões e tomada de decisão que 

culminaram na construção da proposta nacional.

No primeiro ano de implantação 

do Programa, a promoção da 

atividade física esteve em 

foco, porém, em consonância 

com o debate que ocorria no 

Ministério da Saúde sobre redes 

de atenção à saúde, atenção 

básica como ordenadora das 

redes e implantação dos 

Núcleos de Apoio da Saúde 

da Família (NASF), a proposta 

do Programa foi redefinida. Assim, em novembro de 2013, foram formalizados novos 

objetivos, princípios e eixos de prática e novas diretrizes do Programa Academia da Saúde, 

ampliando seu escopo de ação e intencionalidades na produção do cuidado.

Podemos dizer, portanto, que existe uma proposta mais ampliada do Programa em 

relação à sua primeira versão, o que tem demandado da equipe trabalhar na construção 

da identidade do Programa como um dispositivo da Atenção Básica, inserido nas redes de 

atenção e que requer articulação intra e intersetorial. 
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Ao longo desses quatro anos de governo, foram construídos processos de trabalho e de 

gestão em meio a desafios e incertezas, os quais foram primordiais para o fortalecimento 

da equipe e do próprio Programa, bem como para facilitar ou possibilitar o cumprimento 

dos resultados pactuados para esta gestão.

A adesão ao Programa já abarca 2.839 municípios (Figura 23), com 4.224 polos habilitados 

desde 2011, somando as habilitações para construção (3.774) e de similaridade (450), o que 

já ultrapassa a meta de 4.000 habilitações para 2015. Entretanto, o desafio do programa é 

ampliar o número de polos custeados. A Figura 22 apresenta os 169 municípios com polos 

(280) que recebem incentivo de custeio da SAS ou SVS, o que representa apenas 17% do 

total de 1.384 propostas aptas para solicitá-lo (projetos locais habilitados no processo de 

similaridade e obras concluídas com terceira etapa favorável). 

 

Além disso, é baixa a proporção entre número de polos com obras concluídas (986) e de 

habilitações de similares (450) e o número de polos que recebem custeio, respectivamente 

117 e 163 (incluindo pagamentos pela SAS e SVS) polos custeados, o que representa 

apenas 19,5%.
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Figura 23 —   municípios com polos do programa academia da saúde habilitados e municípios 

recebendo incentivo de custeio. Brasil, 2014

Visando o detalhamento dos aspectos relativos à construção dos polos, a Figura 24 

explicita o número de propostas por etapa da implantação. Desde o início das habilitações 

de propostas para construção, observou-se intensa morosidade para os proponentes 

saírem da situação “em ação preparatória” para “obra iniciada” e desta para “obras 

concluídas”, sobretudo as habilitações de 2011. Essa morosidade pode estar atrelada a 

fatores como licitação deserta, ausência de um projeto básico, falta de capacidade técnica 

local, interferências climáticas, mudança de gestão municipal.

Esta dificuldade e seus eventuais fatores suscitaram a aplicação de um inquérito telefônico 

aos municípios com obras atrasadas (propostas habilitadas para construção em 2011 e 

2012 e que a segunda parcela ainda não foi solicitada), com a finalidade de identificar os 

reais fatores intervenientes para traçarmos estratégias de ação. A previsão de finalização 

do inquérito e análise dos dados é no primeiro bimestre de 2015.

4.224 polos habilitados em 2.839 municípios 280 polos recebendo incentivo de custeio 
em 169 municípios

Fonte: Coordenação-Geral de alimentação Nutrição, 2014.
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No monitoramento das obras, houve 

gradativo aprimoramento da análise 

e da forma de apresentação dos 

dados. Mensalmente, são baixadas 

as planilhas do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS) para a construção dos 

gráficos da evolução das obras, as 

quais são repassadas aos técnicos 

estaduais, que solicitam, visto que 

essas informações ainda não estão 

inseridas na Sala de Apoio à Gestão 

Estratégica e Participativa. No 

entanto, essa inserção será realizada, 

seguindo o modelo de transparência 

das informações adotadas para 

unidades básicas de saúde.

A indicação do percentual de anda-

mento das obras e a emissão dos 

pareceres de construção dos polos 

Figura 24 — Número de propostas de construção de polos do Programa academia da saúde, por 
etapa. Brasil, 2014

Fonte: Fundo Nacional de saúde, dados referentes a dezembro de 2014.
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também passaram a integrar o Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), o qual  

está em funcionamento, para os proponentes habilitados a partir de 2013, desde junho  

de 2014. Dessa forma podem ser inseridos documentos, informações sobre licitação, 

projeto arquitetônico, fotos e indicação do percentual de execução das obras. Os 

proponentes com propostas habilitadas em 2011 e 2012 também utilizam o SISMOB, 

porém, apenas para informar o percentual da evolução das obras e inserção de fotos, uma 

vez que os documentos comprobatórios de cada etapa (segunda e terceira) são inseridos 

no site do FNS. 

Em relação à adesão ao Programa por similaridade, ocorreram dois chamamentos públicos, 

em 2011 e 2013, dos quais resultou a habilitação de 450 projetos locais (155 em 2011 e 395 

em 2014) reconhecidos como similares ao Programa Academia da Saúde. Especificamente 

sobre o último chamamento, foi utilizado módulo específico no SISMOB, incluindo funções 

para cadastro, análise e emissão de parecer. Foram construídos instrutivos para cadastro 

das propostas e para orientar os analistas (professores universitários, trabalhadores da 

gestão no SUS conhecedores do Programa) que participaram como avaliadores junto ao 

MS nesse processo. Os analistas das propostas participaram da oficina de análise de 09 a 

11 de dezembro de 2013, em Brasília, resultando na aprovação de 295 propostas.

Após a habilitação de similaridades e conclusão das obras, os municípios proponentes 

devem solicitar o recurso de custeio para o Ministério da Saúde. Nesta habilitação são 

observadas as regras definidas na Portaria nº 2.684/2013 e 24/2014. Ressalta-se que 

o critério que define qual a secretaria (SAS ou SVS) que fará o repasse é ter ou não NASF 

implantado no município. 

Dos 934 polos com obras finalizadas, apenas 117 recebem recurso de custeio, dos quais 

102 são custeados pela SAS. Já em relação aos 450 dos polos aderidos por similaridade, 

apenas 163 polos recebem recurso de custeio, sendo 136 pela SAS. Justifica-se a diferença 

expressiva entre o número de polos aptos para solicitar custeio em relação ao número de 

polos recebendo custeio porque os municípios ainda não o solicitaram, provavelmente 

por desconhecimento desse procedimento, embora seja realizada divulgação e esteja 

expresso em portaria. 

Até o segundo semestre de 2014, a solicitação de custeio para a SAS era feita via ofício. 

Contudo, com a criação do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de Saúde 

(SAIPS), desde a solicitação até a emissão do parecer passou a ser informatizada. Para isso, 

a equipe do Programa no Departamento de Atenção Básica empenhou-se na definição das 

regras de negócio, na elaboração do layout do módulo do Programa e na homologação. 
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Quanto aos repasses dos incentivos financeiros do Programa, do total empenhado de 

recurso de investimento (R$486.320.000,00) foram repassados R$283.084.000,00 

(considerando todas as propostas habilitadas de 2011 a 2014) até novembro de 2014. Em 

relação ao recurso de custeio para a manutenção do Programa, desde 2011 a novembro 

de 2014, foram pagos R$10.161.000,00.

Para apoiar a implementação do Programa nos territórios, a CGAN aposta na publicação do 

Manual de Implementação em três volumes (Gestão, Infraestrutura e Processo de Trabalho) 

e Manual de Identidade Visual atualizado. O primeiro manual está em fase final de revisão 

e o segundo na normatização. Em 2012, já havia sido construída uma primeira versão do 

volume de Gestão, porém, a partir da publicação das novas portarias que redefiniram o 

Programa e da aproximação com necessidades das gestões dos municípios e estados, este 

passou por um processo detalhado de revisão e modificações, chegando a sua versão final 

em dezembro de 2014. 

 

Além desses materiais, também foram produzidos textos e guias sobre o Programa, a saber: 

Caderno do Curso de Extensão em Promoção da Saúde com foco no Programa Academia 

da Saúde; textos para o Manual da Vigilância Alimentar e Nutricional, o Guia de atividades 

da Semana de Mobilização Saúde na Escola, o Caderno Temático de Práticas Corporais 

do Programa Saúde na Escola, Cadernos de Atenção Básica para a Saúde da Pessoa com 

Deficiência e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; Revista em Quadrinhos; guias 

para solicitação de custeio no SAIPS, para cadastramento de proposta no SISMOB e Fundo 

Nacional de Saúde, para cadastramento de polo e profissionais no Sistema de Cadastro de 

Estabelecimento de Saúde.
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Ainda no eixo das publicações, têm sido publicados periodicamente portarias de 

habilitação de propostas para construção, de similaridade e habilitação de custeio, além 

de portarias que definem regras e critérios, sendo todas mencionadas em tópico específico 

deste relatório. 

No que tange ao apoio da gestão federal, são realizados dois tipos de apoio. Um deles 

consiste no contato contínuo (telefonemas, troca de e-mails, pessoal) com trabalhadores 

estaduais e municipais, inclusive visitas técnicas e participação em eventos, com a 

instituição de integrantes da equipe como referências técnicas para cada estado. O 

outro tipo de apoio, mais indireto, refere-se à disponibilização de materiais informativos 

(cartilhas, notas técnicas, etc.), participação em eventos e curso à distância.

Desde 2011, foram realizadas duas edições do seminário do Programa e a inclusão de 

atividades relacionadas ao Programa na Mostra Nacional de Saúde da Família, eventos  

que proporcionaram a vinda de trabalhadores dos estados e municípios e a troca de 

saberes e experiências. Também foram ofertadas duas edições do Curso de Extensão 

à Distância em Promoção da Saúde para gestores do SUS com enfoque no Programa 

Academia da Saúde, contemplando aproximadamente 50 tutores e 1000 participantes 

entre trabalhadores e gestores.
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Destaca-se ainda em 2014 a realização da oficina de apoio institucional direcionada 

para as equipes deste Programa e do PSE, a qual foi protagonizada por estagiários da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na oficina e a partir dela, refletiu-se 

sobre o processo de trabalho das equipes, do Programa, os conceitos de apoio e a 

necessidade de elaborar um plano de apoio aos estados e de consolidar articulações 

intrassetoriais.

Em relação ao monitoramento, o monitoramento da implementação do Programa foi 

fortalecido, por meio do formulário FormSUS, procedimento protagonizado pela equipe 

da SVS, mas que conta com auxílio da CGAN. A cada ciclo de monitoramento há mais 

municípios participantes e cientes de sua importância. Também, têm sido investidos 

esforços na sensibilização dos trabalhadores dos polos e gestores locais sobre a utilização 

da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) e transmissão para o Sistema de Informação 

em Saúde para a Atenção Básica. 

Visando à inclusão do Programa no próximo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), foi realizada revisão das questões 

do segundo ciclo com sugestão de questões relativas ao Programa. Essa inclusão ainda 

não está confirmada, haja vista que requer aceitação da direção do Departamento e área 

técnica responsável pelo PMAQ.
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Outra ação importante, desencadeada no último semestre de 2014, foi o início da 

construção do modelo lógico do Programa Academia da Saúde, seguindo a metodologia 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para tanto, foi elaborada matriz inicial 

para ser apresentada em oficina (grupo de discussão) específica para trabalhadores 

municipais e estaduais, a fim de levantar informações adicionais e realizar suprimentos ou 

modificações. Foram realizadas oficinas em Espírito Santo (ES), Pernambuco (PE²), Ceará 

(CE), Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ) e com a equipe gerencial do Programa para posterior 

construção de consenso acerca dos componentes do modelo lógico e validação com os 

gestores do Programa.

No que concerne às atividades de comunicação/divulgação do Programa, a CGAN 

trabalhou na inclusão deste na “Comunidade de Práticas”, espaço virtual voltado ao 

compartilhamento de experiências, discussões de casos e fóruns temáticos. Também 

foi desenvolvida página no portal do Ministério da Saúde, <www.saude.gov.br/

academiadasaude>, com atualizações periódicas. Outras ferramentas de diálogo acerca 

do Programa, seja com cidadãos ou trabalhadores dos entes federados e assessores de 

parlamentares, são o e-mail institucional e o telefone, além das visitas constantes no 

Departamento. 

Em relação às articulações intrassetoriais, cotidianamente há participação de integrantes 

da equipe em reuniões de debate de outras áreas técnicas, inclusive com a participação 

na redação de materiais informativos, e o Coletivo Técnico do Programa, instituído em 

2013, com objetivo de fortalecer a interlocução intraministerial para a qualificação da 

implementação do Programa no SUS. Sobre articulações intersetoriais, ao longo dos 

quatro anos foram estabelecidas parcerias pontuais com instituições não governamentais 

(Sistema S) e com a empresa Nike. A principal articulação do programa, referente à temática 

étnico-racial, está em andamento entre a equipe do Programa Academia da Saúde (SAS e 

SVS), Ministério do Esporte e Conselho Nacional de Justiça, a qual está detalhada ao lado.

 
Articulação intersetorial ›

Em 2013, houve sensibilização da equipe gestora do Programa no que se refere ao 

Plano Juventude Viva, criando-se oportunidade para atuação conjunta com secretarias e 

ministérios que compõem o comitê gestor do Plano. A partir da participação mais efetiva 

da CGAN, algumas ações foram desencadeadas, como a inclusão de debate sobre as 

potencialidades do Programa Academia da Saúde no combate à violência e discriminação 

étnico-racial e de gênero durante o Seminário do Programa realizado em fevereiro de 

2014, e a divulgação das ações realizadas nos territórios e nos polos do Programa para 

http://www.saude.gov.br/academiadasaude
http://www.saude.gov.br/academiadasaude
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incentivar/ampliar a oferta de práticas de promoção da saúde como ferramentas para o 

enfrentamento à mortalidade da juventude negra.

Em 2014, foi construído o projeto piloto intersetorial entre Programa Academia da 

Saúde, Programa Esporte e Lazer da Cidade e o Plano Juventude Viva. Este projeto 

objetiva promover a articulação entre os referidos programas e o Plano para produção de 

conhecimento e construção de saberes e competências no âmbito da ação intersetorial 

dos programas e do plano envolvidos, na perspectiva da melhoria dos Determinantes 

Sociais de Saúde.

A escolha deste formato ocorreu, tendo em vista que o projeto piloto é parte de uma 

estratégia de pesquisa, no qual é possível implantar e testar ferramentas, modus operandi 

e materiais num contexto pré-definido e o mais próximo da realidade para a qual se quer 

expandir os resultados. Permite acompanhar e refletir as questões e os problemas que 

emergem da iniciativa de forma simultânea à sua implementação. A principal ação do 

projeto piloto é a formação dos trabalhadores e gestores municipais para a abordagem da 

temática relacionada à juventude negra.

A escolha de um ou mais locais dependeu da confluência de vários fatores, entre os quais 

estão: a disponibilidade do apoio local, o suporte de pesquisadores para elaboração e 

aplicação de indicadores de monitoramento e avaliação e recursos financeiros. Foram 

utilizados os seguintes critérios para a escolha do município: pertencer ao conjunto de 

municípios que fazem parte do Plano Juventude Viva; desenvolver o Programa Academia 

da Saúde na Atenção Básica; desenvolver o Programa Esporte e Lazer da Cidade e/ou Vida 

Saudável.

Assim foi selecionado o município de Maracanaú - CE, que atendeu aos três critérios 

elencados e havia disponibilidade local em cooperar com a iniciativa, e Patos, no estado 

da Paraíba- PB, mesmo não atendendo ao terceiro critério, porém, compreendeu-se que 

trabalhar o piloto com o recorte do Programa Academia da Saúde e as ações do Plano 

Juventude Viva, também traria informações relevantes, que contemplam o objetivo do 

projeto.

O projeto piloto acontece em três etapas concomitantes:

1. Formação dos gestores e profissionais envolvidos com os programas;

2. Monitoramento do projeto;

3. Avaliação do projeto.
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Em outubro de 2014, foi realizada a pactuação de projeto piloto em Maracanaú – CE.

No final de 2014, foram desenvolvidas atividades de sensibilização das equipes gestoras 

municipais e estaduais, representantes dos ministérios e profissionais dos programas e 

foi construído o calendário das ações seguintes. Houve apresentação de cada uma das 

estratégias (Programas e o Plano) por parte dos trabalhadores locais, o que mostrou um 

pertencimento e potencialidade de articulação local.

O encontro em Maracanaú foi avaliado como positivo e com grandes expectativas de 

sucesso. Assim, em novembro de 2014, aconteceu em Maracanaú a formação dos gestores 

e profissionais envolvidos com as estratégias. Para tanto foi elaborado pela equipe do 

Ministério da Saúde, Ministério do Esporte e Secretaria Nacional de Juventude material 

formativo de apoio e a metodologia do curso de formação.

Avalia-se que o projeto piloto foi uma das principais ações do Plano Juventude Viva e com 

isto a equipe do Programa Academia da Saúde foi reconhecida e incorporada à gestão 

deste no Ministério da Saúde, a qual é coordenada pelo Departamento de Apoio a Gestão 

Participativa (DAGEP) – Área da Saúde da População Negra.
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As agendas de trabalho da CGAN ultrapassam seu lócus institucional (Departamento 

de Atenção Básica) e dependem fortemente da articulação e cooperação com outras 

instâncias de gestão do Ministério da Saúde e de outros setores do governo. Esta 

característica é inerente às temáticas de promoção da saúde, atenção nutricional e SAN, 

sendo positiva para a qualificação da oferta de serviços à população, mas desafiadora 

para operacionalização no âmbito da gestão ainda fragmentada das políticas públicas e 

do próprio SUS.

Entre as características dessa gestão, cabe citar que, com a instituição do sistema e da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a nova versão da PNAN, publicada 

em 2011, pode assumir seu papel no setor saúde, sendo fortalecida a identidade da PNAN, 

enquanto política do SUS, e da CGAN, enquanto responsável, no âmbito do Ministério da 

Saúde, por coordenar sua implementação.

Ainda, destaca-se o reconhecimento da CGAN como lócus de gestão de programas e ações 

de articulação intersetorial no âmbito do Governo Federal, ressaltando a participação da 

CGAN no Plano Brasil sem Miséria e na CAISAN, e de promoção da saúde na SAS, com 

destaque para a incorporação do Programa Saúde na Escola e instituição do Programa 

Academia da Saúde, no âmbito da CGAN, os quais potencializaram e ampliaram o leque 

de atuação em promoção da saúde pela coordenação e pelo departamento. Nesse sentido, 

também é importante ressaltar a participação da CGAN na revisão da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, promovida pela SVS, e verifica-se a necessidade de ampliar o debate 

no âmbito do DAB e da SAS e contribuir cada vez mais para a qualificação e expansão das 

estratégias do Ministério da Saúde junto a outros setores, públicos e privados, para o 

incentivo, apoio e proteção às práticas de vida saudável. 

Observou-se também avanço no reconhecimento do pertencimento da CGAN ao DAB/SAS, 

tanto por parte dos seus próprios trabalhadores, quanto das demais coordenações do 

departamento. Isso deve-se ao esforço para conquistar oportunidades para a contribuição 

da CGAN em agendas estratégicas mais amplas e o movimento de integração de algumas 

frentes de trabalho entre as coordenações do departamento, que foram impulsionados 

pelos coordenadores e também pelos técnicos. No entanto, avalia-se que ainda é preciso 

avançar nessa questão e na articulação entre as próprias equipes da CGAN. 

Nesse sentido, a participação e acompanhamento de agendas de gestão da Atenção 

Básica (NASF, atenção básica resolutiva, PMAQ, entre outros) precisam ter continuidade 

para seguir com os progressos na integração das ações de alimentação e nutrição às 

frentes de melhoria do acesso e da qualidade da AB. Ao mesmo tempo, as interfaces entre 
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as agendas PNAN-PBF-PSE-Academia da Saúde devem ser fortalecidas e a abertura de 

espaços de apropriação de todas as frentes de trabalho deve ser promovida, com vistas à 

melhoria da cooperação entre as equipes da coordenação.

O diálogo com outras áreas e instâncias de gestão do Ministério da Saúde também 

foi ampliado e fortalecido, o que trouxe ganhos para todas as frentes de trabalho 

da CGAN. Contudo, para a organização da atenção nutricional nas RAS, apesar dos 

avanços conseguidos, ainda permanece como desafio intensificar a articulação junto às 

Coordenações de Média e Alta Complexidade e de Atenção Hospitalar para a construção 

de estratégias de qualificação dos cuidados em alimentação e nutrição nos serviços de 

atenção especializada ambulatorial e hospitalar, em especial, relacionadas à linha de 

cuidado às pessoas com obesidade e à atenção às pessoas com necessidades alimentares 

especiais.

Quanto à agenda de Segurança Alimentar e Nutricional, em muito avançou-se com a 

consolidação da Caisan como espaço de articulação intersetorial de agendas de SAN e 

com a maior participação das demais áreas do Ministério da Saúde que possuem metas 

no Plansan 2012-2015 (Sesai, Funasa e Anvisa). Ainda é importante destacar a ampliação 

das discussões do tema “Consumo, Alimentação e Nutrição” junto à sociedade civil, no 

âmbito do Consea, com a realização de quatro plenárias específicas para tratar do assunto, 

incluindo uma com a participação do ministro da saúde e uma, do secretário da SAS.

Nesta agenda, ainda constitui-se como desafio a promoção da participação de outras áreas 

do Ministério da Saúde, visando ampliar a discussão e os compromissos do SUS com a 

Política e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, sendo imprescindível 

a parceria com a Secretaria Executiva e o Departamento de Apoio à Gestão Estratégica e 

Participativa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (DAGEP/SEGEP).

Como importantes avanços desta gestão, ainda merecem destaque o lançamento do 

Guia Alimentar para a População Brasileira, reconhecido nacional e internacionalmente; 

o protagonismo e cooperação internacional do Ministério da Saúde nas agendas de 

alimentação e nutrição em outros países; o aumento na cobertura do Sisvan e de programas, 

como o Programa Saúde na Escola e Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A; 

o compromisso em garantir registro e memória das ações realizadas; e o reconhecimento 

da importância de promover avaliações e divulgar resultados, como com a publicação do 

CadSisvan e da participação em capítulos de livros sobre o Bolsa Família e Plano Brasil 

sem Miséria.
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O conjunto de atividades descritas e analisadas no presente relatório apontam a 

complexidade da agenda de trabalho da CGAN e expressam o grande esforço da sua 

equipe técnica para subsidiar e apoiar a efetiva implementação das diretrizes da PNAN, 

da Política de Promoção da Saúde e da qualificação do cuidado no SUS. Cabe destacar 

como potencialidades da Coordenação a diversidade de saberes e práticas dos seus 

trabalhadores, bem como as parcerias técnicas e políticas firmadas com diferentes 

instituições e atores sociais. Tais características são estratégicas para a construção e 

execução das ações de alimentação e nutrição na próxima gestão.



484

cApÍtulo 3

 › BRASIL. decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/

decreto/D7508.htm>. Acesso em: 29 jul. 2016.

 › ______. Ministério da Saúde. Portaria nº 483, de 1º abril de 2014. Redefine a Rede de Atenção 

à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Disponível em: <http://

bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0483_01_04_2014.html>. Acesso em: 29 

jul. 2016.

 › ______. Ministério da Saúde. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html>. Acesso 

em: 29 de jul. 2016.

 › ______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito 

do Sistema de Único de Saúde - SUS – a Rede Cegonha. Disponível em: <http://bvsms.saude.

gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html>. Acesso em: 29 jul. 2016.

 › ______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política 

Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. Disponível 

em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html>. 

Acesso em: 29 jul. 2016.

 › ______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de

10

Apêndices



485

Apêndice A

lista de portarias publicadas

Política Nacional de alimentação e 

Nutrição

 › Portaria nº 2.715, de 17 de Novembro 

de 2011 – Atualiza a Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição.

Financiamento das ações de alimenta-

ção e Nutrição – FaN

 › Portaria nº 2685 de 16 de novembro 

de 2011 – Estabelece o repasse anual 

fundo a fundo para a estruturação 

e implementação das ações de Ali-

mentação e Nutrição no âmbito das 

Secretarias Estaduais e das Municipais 

de Saúde com base na Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição. 

 › Portaria nº 2.349, de 10 de outubro 

de 2012 – Estabelece o repasse anual 

fundo a fundo para a estruturação 

e implementação das ações de 

Alimentação e Nutrição no âmbito das 

Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde com base na Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição.

 › Portaria nº 1.738, de 19 de agosto de 

2013 – Estabelece incentivo de custeio 

para estruturação e implementação de 

ações de alimentação e nutrição pelas 

Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde com base na Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição.

 › Portaria nº 1.941, de 12 de setembro 

de 2014 – Altera os anexos da Portaria nº 

1.738/GM/MS, de 19 de agosto de 2013, 

que estabelece incentivo de custeio 

para estruturação e implementação de 

ações de alimentação e nutrição pelas 

Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde com base na Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição, e autoriza 

a transferência de recursos referente 

ao exercício financeiro de 2014.

Vigilância alimentar e Nutricional

 › Portaria nº 2.975, de 14 de dezembro 

de 2011 – Institui o incentivo financeiro 

destinado a polos do Programa Aca-

demia da Saúde e UBS com EAB com 

adesão ao PMAQ-AB, para aquisição de 

equipamentos antropométricos.

 › Portaria Nº 2.387 de 18 de outubro 

de 2012 – Institui a Agenda para 

Intensificação da Atenção Nutricional 
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à Desnutrição Infantil em Municípios 

com maior prevalência de déficit pon-

deral em crianças menores de 5 (cinco) 

anos de idade.

 › Portaria nº 2.392, de 19 de outubro de 

2012 – Homologa os Municípios que 

receberão recursos financeiros para a 

estruturação da Vigilância Alimentar 

e Nutricional, por meio da aquisição 

de equipamentos antropométricos 

adequados, em Unidades Básicas de 

Saúde com equipes de Atenção Básica 

com adesão ao PMAQ-AB homologada.

 › Portaria nº 2.388, de 19 de outubro 

de 2012 – Homologa o Município 

de Guarulhos-SP a receber recurso 

financeiro para a estruturação da 

Vigilância Alimentar e Nutricional, por 

meio da aquisição de equipamentos 

antropométricos adequados, em Polos 

da Academia da Saúde contemplados 

pelo incentivo para custeio das ações 

de promoção da saúde. 

 › Portaria Nº 2883 de 26 de novembro 

de 2013 – Homologa os municípios que 

receberão recursos financeiros para 

estruturação da Vigilância Alimentar 

e Nutricional (VAN) em Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) com Equipes 

de Atenção Básica que realizaram 

adesão ao segundo ciclo do PMAQ-AB 

em 2013. 

 › Portaria Nº 2.268, de 17 de outubro 

de 2014 – Habilita os Municípios que 

receberão recursos financeiros para a 

estruturação da Vigilância Alimentar e 

Nutricional (VAN) em Unidades Básicas 

de Saúde com Equipes de Atenção 

Básicas que realizaram adesão ao 2º 

ciclo do PMAQ-AB e polos do Programa 

Academia da Saúde habilitados para 

recebimento de incentivo de custeio 

das ações do programa.

agenda de intensificação da atenção 

Nutricional à desnutrição infantil

 › Portaria Nº 1.301, de 27 de novembro 

de 2012 – Homologa a adesão de 

municípios à Agenda de Intensificação 

da Atenção Nutricional à Desnutrição 

Infantil e autoriza a transferência de 

recursos financeiros aos municípios 

do Grupo I referentes ao exercício 

financeiro 2012.

 › Portaria Nº 1.355, de 06 de dezembro 

de 2012 – Homologa a adesão dos 

Municípios do Grupo I e Grupo II, 

relacionados no Anexo a esta Portaria, 

que apresentam população inferior a 

150 mil habitantes e maior número de 

casos de baixo e muito baixo peso para 

idade (déficit ponderal) em crianças 

menores de 5 (cinco) anos de idade, 

segundo o índice antropométrico 

peso-para-idade, a partir do Sistema 

de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) no ano de 2011, à Agenda  

para Intensificação da Atenção Nutri-

cional à Desnutrição Infantil, conforme 
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disposto na Portaria Nº 2.387 de 18 de 

outubro de 2012.

 › Portaria Nº 1.065, de 19 de setembro 

de 2013 – Autoriza a transferência de 

recursos de custeio aos municípios 

participantes da Agenda para Inten-

sificação da Atenção Nutricional à 

Desnutrição Infantil de acordo com 

avaliação das metas pactuadas para o 

ano de 2013.

 › Portaria Nº 3.059, de 11 de dezembro 

de 2013 – Altera e acresce dispositivos 

à Portaria nº 2.387/GM/MS, de 18 

de outubro de 2012, que institui a 

Agenda para Intensificação da Atenção 

Nutricional à Desnutrição Infantil em 

Municípios com maior prevalência de 

déficit ponderal em crianças menores 

de 5 (cinco) anos de idade.

 › Portaria Nº 1.406, de 13 de dezembro 

de 2013 – Homologa a adesão 

dos municípios do Grupo III, que 

apresentam população inferior a 150 

mil habitantes e maiores taxas de 

mortalidade infantil de acordo com 

o Sistema de Informação da Atenção 

à Saúde Indígena (SIASI) e que 

integrarem os territórios dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas da 

Região Norte.

 › Portaria Nº 2.267, de 16 de outubro 

de 2014 – Autoriza a transferência de 

recursos de custeio aos municípios 

participantes da Agenda para Inten-

sificação da Atenção Nutricional à 

Desnutrição Infantil (ANDI), de acordo 

com avaliação das metas pactuadas 

para o ano de 2014.

Programa Nacional de suplementação 

de Ferro

 › Portaria nº 1.555, de 30 de julho 

de 2013 – Dispõe sobre as normas 

de financiamento e de execução do 

Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

 › Portaria nº 1.977, de 12 de setembro 

de 2014 – Atualiza as diretrizes 

nacionais do Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN).

estratégia amamenta e alimenta 

Brasil 

 › Portaria nº 1.920, de 5 de setembro 

de 2013 – Institui a Estratégia Nacio-

nal para Promoção do Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar 

Saudável no Sistema Único de Saúde 

(SUS) – Estratégia Amamenta e Ali-

menta Brasil. 
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doenças Crônicas Não-transmissíveis 

e obesidade

 › Portaria GM/Ms nº 424, de 19 de 

março de 2013 – Redefine as diretrizes 

para a organização da prevenção e do 

tratamento do sobrepeso e obesidade 

como linha de cuidado prioritária da 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças Crônicas.

 › Portaria GM/Ms nº 425, de 19 de março 

de 2013 – Estabelece regulamento 

técnico, normas e critérios para 

o Serviço de Assistência de Alta 

Complexidade ao Indivíduo com 

Obesidade.

 › Portaria GM/Ms nº 252, de 19 de 

fevereiro de 2013 – Institui a Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças Crônicas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

 › Portaria GM/Ms nº 483, de 02 de abril 

de 2014 – Redefine a Rede de Atenção 

à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes 

para a organização das suas linhas de 

cuidado.

Programa saúde na escola

 › Portaria interministerial nº 1.910, de 

08 de agosto de 2011 – Estabelece 

o Termo de Compromisso Municipal 

como instrumento para o recebimento 

de recursos financeiros do PSE.

 › Portaria interministerial nº 1.911, de 

08 de agosto de 2011 – Altera a Portaria 

Interministerial nº 3.696, de 25 de 

novembro de 2010, que estabelece 

critérios para transferência de recursos 

aos Municípios credenciados ao PSE 

e define lista de Municípios aptos a 

assinarem o Termo de Compromisso 

Municipal.

 › Portaria GM nº 3.014, de 20 de 

dezembro de 2011 – Habilita 

Municípios e o Distrito Federal para o 

recebimento de repasse de recursos 

financeiros relativos ao PSE.

 › Portaria nº 357, de 01 de março de 

2012 – Institui a Semana Anual de 

Mobilização Saúde na Escola (Semana 

Saúde na Escola) e o respectivo 

incentivo financeiro, e estabelece 

regras específicas para a execução no 

ano de 2012.

 › Portaria GM nº 524, de 26 de março 

de 2012 – Habilita Municípios ao 

recebimento do repasse de recursos 

financeiros relativos ao PSE.

 › Portaria nº 297, de 26 de março de 

2012 – Habilita Municípios e o Distrito 

Federal ao recebimento do repasse de 

recursos financeiros relativos ao PSE.
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 › Portaria GM nº 364, de 28 de março 

de 2013 – Redefine a Semana de 

Mobilização Saúde na Escola (Semana 

Saúde na Escola), de periodicidade 

anual, e o respectivo incentivo 

financeiro.

 › Portaria nº 1.302, de 28 de junho de 

2013 – Altera o prazo para o registro 

das informações das ações realizadas 

na Semana de Mobilização Saúde 

na Escola (Semana Saúde na Escola) 

junto aos Sistemas de Avaliação e 

Monitoramento do PSE.

 › Portaria nº 1.412, de 10 de julho 

de 2013 – Institui o Sistema de 

Informação em Saúde para a Atenção 

Básica (SISAB).

 › Portaria interministerial nº 1.413, 

de 10 de julho de 2013 – Redefine 

as regras e critérios para adesão ao 

PSE por Estados, Distrito Federal e 

Municípios e dispõe sobre o respectivo 

financeiro para custeio das ações.

 › Portaria nº 915, de 16 de agosto de 

2013 – Estabelece os prazos para o 

envio das informações de que trata a 

Portaria GM nº 1.412, de 10 de julho 

de 2013, referente às competências de 

junho a dezembro de 2013, à base de 

dados do Sistema de Informação em 

Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

 › Portaria nº 1.835, de 27 de agosto de 

2013 – Prorroga o prazo para o registro 

das informações das ações realizadas 

na Semana de Mobilização Saúde na 

Escola junto aos sistemas de avaliação 

e monitoramento do PSE para 

pagamento do incentivo financeiro e 

dá outras providências.

 › Portaria interministerial nº 15, de 

10 de outubro de 2013 – Institui o 

Projeto Consultórios Itinerantes de 

Odontologia e de Oftalmologia, no 

âmbito do PSE e Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA), e dá outras 

providências.

 › Portaria nº 2.608, de 31 de outubro 

de 2013 – Define Municípios com 

adesão ao PSE de 2013 e os habilita 

para o recebimento de 20% (vinte por 

cento) do teto de recursos financeiros 

pactuados em Termo de Compromisso 

e dá outras providências.

 › Portaria nº 220, de 25 de março 

de 2014 – Define normas para o 

cadastramento no SCNES das equipes 

com profissionais não cadastrados em 

estabelecimentos de Atenção Básica, 

que desempenham ações pactuadas 

no PSE.

Programa academia da saúde

Portarias referentes à definição de regras 

 › Portaria nº 1401, de 15 de junho de 

2011 (revogada) – Institui, no âmbito 
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da Política Nacional de Atenção Básica, 

o Incentivo para construção de polos 

da Academia da Saúde.

 › Portaria nº 1402, de 15 de junho 

de 2011 (revogada) – Institui, no 

âmbito da Política Nacional de 

Atenção Básica e da Política Nacional 

de Promoção da Saúde, os incen- 

tivos para custeio das ações de 

promoção da saúde do Programa 

Academia da Saúde;

 › Portaria nº 536, de 09 de setembro 

de 2011 – Inclui na Tabela de Tipo de 

Estabelecimentos do SCNES, o tipo de 

estabelecimento Polo Academia da 

Saúde;

 › Portaria nº 719, de 04 de novembro 

de 2011 (revogada) – Instituição do 

Programa Academia da Saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde;

 › Portaria nº 359, de 05 de março de 

2012 – Altera a redação do art. 7º da 

Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de 

junho de 2011, que institui no âmbito 

da Política Nacional de Atenção Básica, 

o incentivo para a construção de polos 

da Academia da Saúde.

 › Portaria nº 406, de 15 de março de 

2013 – Propõe a expansão de ações 

do Programa Academia da Saúde 

aos Municípios para atender às 

comunidades com população egressa 

de hospitais que foram colônias 

de internação compulsória para 

pessoas acometidas pela hanseníase 

nos Municípios que sediaram esses 

hospitais.

 › Portaria nº 2681, de 07 de novembro 

de 2013 – Redefine o Programa 

Academia da Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS);

 › Portaria nº 2684, de 08 de novembro 

de 2013 – Redefine as regras e os 

critérios referentes aos incentivos 

financeiros de investimento para 

construção de polos e de custeio no 

âmbito do Programa Academia da 

Saúde e os critérios de similaridade 

entre Programas em Desenvolvimento 

no Distrito Federal ou no Município e o 

Programa Academia da Saúde;

 › Portaria nº 24, de 14 de janeiro de 

2014 – Redefine o cadastramento 

do Programa Academia da Saúde 

no Sistema de Cadastro Nacional de 

estabelecimentos de Saúde (SCNES).

 › Portaria nº 186, de 14 de março de 

2014 – Altera os Anexos I e II da Portaria 

nº 24/SAS/MS, de 14 de janeiro de 

2014, que redefine as regras para o 

cadastramento do Programa Academia 

da Saúde no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES).
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Portarias referentes à habilitação de 

propostas para repasse de incentivo 

para construção de polos

 › 2011: 2911 de 08/12, 2912 de 12/12, 

2976 de 15/12, 3071 de 21/12, 3103 

de 26/12, 3164 de 27/12, 3182 e 3183 

de 28/12, 3263 de 30/12;

 › 2012: 389 de 07/03, 606 de 03/04, 

1081, 1082 e 1113 de 28/05, 1166 de 

05/06, 1200 e 1203 de 11/06, 1213 

de 13/06, 1299 de 26/06, 1300 de 

27/13, 1345 de 29/06, 1363 de 03/07, 

1394 de 04/07, 1400 de 05/07, 1403 

de 05/07, 1452 de 06/07, 1457 de 

07/07, 1557 de 17/07, 1592 de 23/07, 

1634 de 26/07, 1732 de 15/08, 1816 

de 23/08, 1882 de 04/09, 2035 de 

17/09, 2136 de 25/09, 2325 de 10/10, 

2440 de 25/10, 2467 de 29/10, 2628 

de 19/11, 2720 de 04/12, 2799 de 

06/12, 3142 e 3168 de 28/12.

 › 2013: 2924 de 28/11, 2665 de 06/11, 

2924 de 28/11, 3391 de 30/12, 3088 

de 12/12, 3150 de 18/12, 3174 de 

24/12, 3317 de 27/12, 3393 de 30/12.

 › 2014: 241 de 14/02, 1161 de 27/05.

Portarias referentes à habilitação 

de municípios para recebimento do 

incentivo de custeio do Programa

 › 2011: 3157 de 27/11, 3110 de 26/12.

 › 2012: 557 de 29/03, 367 de 05/03; 

1935 de 10/09;

 › 2013: 1285 de 27/06, 1919 de 05/09, 

2339 de 09/10, 2473 de 22/10, 3195 

de 26/12, 3300 de 26/12;

 › 2014: 1031 de 20/05, 722 de 02/05, 

2664 de 04/12.
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Apêndice b

lista de materiais técnicos produzidos 

—

orientAções pArA coletA e Análise de dAdos Antropométricos em serviços de sAúde – 

normA técnicA do sistemA de vigilânciA AlimentAr e nutricionAl – sisvAn

tirAgem 25.000

Ano 2011

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. 

php?conteudo=publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_ 

antropometricos

distribuição Experiências participantes e referências esta-

duais e municipais

—

mAnuAl orientAdor pArA Aquisição de equipAmentos Antropométricos

tirAgem Versão eletrônica

Ano 2012

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. 

php?conteudo=publicacoes/manual_equipamentos 

distribuição Experiências participantes e referências esta-

duais e municipais

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_equipamentos
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_equipamentos
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—

guiA de consultA pArA vigilânciA epidemiológicA, AssistênciA e Atenção nutricionAl 

dos cAsos de beribéri

tirAgem 2.000

Ano 2012

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. 

php?conteudo=publicacoes/guia_consulta_beriberi

distribuição Secretarias Estaduais de Saúde, em especial dos 

Estados do Maranhão, Roraima e Tocantins; Secretaria Especial 

de Saúde Indígena/MS e Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 

Secretaria de Vigilância em Saúde/MS

—

estrAtégiA de FortiFicAção cAseirA no brAsil: worksHop 29 e 30 de setembro de 2011− 

brAsÍliA – dF 

tirAgem Versão eletrônica

Ano 2012

link de Acesso http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/

publicacoes/estrategia_fortificacao_caseira_brasil.pdf

distribuição Versão eletrônica

—

mAnuAl instrutivo pArA implementAção dA AgendA pArA intensiFicAção dA Atenção 

nutricionAl inFAntil: portAriA nº 2.387, de 18 de outubro de 2012  

tirAgem 5.000

Ano 2012

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. 

php?conteudo=publicacoes/manual_andi 

distribuição Oficinas estaduais da ANDI e ainda estamos no 

aguardo do envio para os municípios

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_consulta_beriberi
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_consulta_beriberi
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/estrategia_fortificacao_caseira_brasil.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/estrategia_fortificacao_caseira_brasil.pdf
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_andi
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_andi
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—

mAnuAl de identidAde visuAl progrAmA AcAdemiA dA sAúde

tirAgem 5.000

Ano 2012

link de Acesso http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/ 

2014/novembro/10/Manual-de-Identidade-Visual---vers--o-

preliminar.pdf

distribuição Versão eletrônica

—

guiA de sugestões de AtividAdes semAnA sAúde nA escolA 2012 

Ano 2012

link de Acesso http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.pdf 

—

mAnuAl de condutAs gerAis do progrAmA nAcionAl de suplementAção de vitAminA A

tirAgem 

1ª edição: 2.500 exemplares

2ª edição: 10.000 exemplares

Ano 2013

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. 

php?conteudo=publicacoes/manual_vita

distribuição Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.pdf
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_vita
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_vita


495

—

progrAmA nAcionAl de suplementAção de Ferro: mAnuAl de condutAs gerAis

tirAgem 45.000 exemplares

Ano 2013

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.

php?conteudo=publicacoes/manual_ferro2013

distribuição Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

—

mAnuAl instrutivo dAs Ações de AlimentAção e nutrição nA rede cegonHA 

tirAgem Versão Eletrônica

Ano 2013

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.

php?conteudo=publicacoes/manual_rede_cegonha 

distribuição Versão eletrônica

 

—

curso de eXtensão em promoção dA sAúde pArA gestores do sus com enFoque no 

progrAmA AcAdemiA dA sAúde    

tirAgem 650 exemplares 

Ano 2013

link de Acesso http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/ 

o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1026-secretaria-

svs/vigilancia-de-a-a-z/academia-da-saude-svs/13864-curso-de-

extensao-para-gestores-do-sus-em-promocao-da-saude

distribuição alunos do curso ead 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_ferro2013
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_ferro2013
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_rede_cegonha
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/manual_rede_cegonha
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1026-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/academia-da-saude-svs/13864-curso-de-extensao-para-gestores-do-sus-em-promocao-da-saude
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1026-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/academia-da-saude-svs/13864-curso-de-extensao-para-gestores-do-sus-em-promocao-da-saude
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1026-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/academia-da-saude-svs/13864-curso-de-extensao-para-gestores-do-sus-em-promocao-da-saude
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1026-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/academia-da-saude-svs/13864-curso-de-extensao-para-gestores-do-sus-em-promocao-da-saude
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—

cArtilHA inFormAtivA progrAmA AcAdemiA dA sAúde    

Ano 2013

link de Acesso http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/ 

2014/novembro/04/Cartilha-sobre-o-Programa-Academia-da-Sa-

-de.pdf

distribuição Eventos de grande porte

—

guiA de sugestões de AtividAdes semAnA sAúde nA escolA 2013   

Ano 2013

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php

distribuição Eventos de grande porte

—

cAderno de Atenção domiciliAr – cuidAdos em terApiA nutricionAl – volume 3

tirAgem 4.000 exemplares 

Ano 2014

distribuição Equipes de Atenção Domiciliar 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
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—

estrAtégiA intersetoriAl de prevenção e controle dA obesidAde: promovendo 

modos de vidA e AlimentAção AdequAdA e sAudável pArA A populAção brAsileirA

tirAgem No prelo

Ano 2013

link de Acesso http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/ 

educacao-alimentar-e-nutricional/Estrat,PC3,PA9gia,P20Interset

orial,P20de,P20Preven,PC3,PA7,PC3,PA3o,P20e,P20Controle,P20

da,P20Obesidade.pdf.pagespeed.ce.MSfETitOrx.pdf 

distribuição No prelo 

—

estrAtégiA intersetoriAl de prevenção e controle dA obesidAde: recomendAções 

pArA estAdos e municÍpios    

tirAgem No prelo

Ano 2013

link de Acesso http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/ 

educacao-alimentar-e-nutricional/Estrategia_versao4.pdf.

pagespeed.ce.AwBdbFHmEV.pdf

distribuição No prelo 

—

guiA AlimentAr pArA A populAção brAsileirA    

tirAgem 60.000

Ano 2014

link de Acesso http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/ 

publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf

distribuição Os exemplares impressos do novo Guia Alimentar 

para a População Brasileira serão, inicialmente, enviados para 

todas as Unidades Básicas de Saúde, equipes de Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família e secretarias estaduais de saúde, para qualifi-

cação dos profissionais que atuam diretamente com a população.

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/Estrat,PC3,PA9gia,P20Intersetorial,P20de,P20Preven,PC3,PA7,PC3,PA3o,P20e,P20Controle,P20da,P20Obesidade.pdf.pagespeed.ce.MSfETitOrx.pdf
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/Estrat,PC3,PA9gia,P20Intersetorial,P20de,P20Preven,PC3,PA7,PC3,PA3o,P20e,P20Controle,P20da,P20Obesidade.pdf.pagespeed.ce.MSfETitOrx.pdf
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/Estrat,PC3,PA9gia,P20Intersetorial,P20de,P20Preven,PC3,PA7,PC3,PA3o,P20e,P20Controle,P20da,P20Obesidade.pdf.pagespeed.ce.MSfETitOrx.pdf
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/Estrat,PC3,PA9gia,P20Intersetorial,P20de,P20Preven,PC3,PA7,PC3,PA3o,P20e,P20Controle,P20da,P20Obesidade.pdf.pagespeed.ce.MSfETitOrx.pdf
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/Estrategia_versao4.pdf.pagespeed.ce.AwBdbFHmEV.pdf
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/Estrategia_versao4.pdf.pagespeed.ce.AwBdbFHmEV.pdf
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-nutricional/Estrategia_versao4.pdf.pagespeed.ce.AwBdbFHmEV.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira.pdf
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—

relAtório FinAl dA consultA públicA

tirAgem Versão Eletrônica

Ano 2014

link de Acesso http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/

documentos/relatorio_consulta_publica.pdf 

distribuição  Versão eletrônica

—

Alimentos regionAis brAsileiros

tirAgem 7.307 exemplares

Ano 2014

link de Acesso http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/
publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.pdf

distribuição No prelo

—

perspectivAs e desAFios no cuidAdo às pessoAs com obesidAde no sus: resultAdos 

do lAborAtório de inovAção no mAnejo dA obesidAde dAs redes de Atenção à sAúde

tirAgem 1.000

Ano 2014

link de Acesso http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php? 

page=Biblioteca

distribuição Experiências participantes e referências esta-

duais e municipais

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_consulta_publica.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/relatorio_consulta_publica.pdf
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=Biblioteca
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=Biblioteca
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—

cAdernos de Atenção básicA: estrAtégiAs pArA o cuidAdo dA pessoA com doençA 

crônicA – obesidAde

tirAgem 20.000

Ano 2014

link de Acesso http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca. 

php?conteudo=publicacoes/cab38

—

guiA de sugestões de AtividAdes semAnA sAúde nA escolA 2014

Ano 2013

link de Acesso  http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php 

—

estrAtégiA de FortiFicAção dA AlimentAção inFAntil com micronutrientes (vitAminAs 

e minerAis) em pó – nutrisus: mAnuAl operAcionAl.

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab38
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab38
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
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—

estrAtégiA de FortiFicAção dA AlimentAção inFAntil com micronutrientes (vitAminAs 

e minerAis) em pó – nutrisus: guiA de evidênciAs.

—

cAderno de orientAções. operAcionAlizAção dA estrAtégiA de FortiFicAção dA 

AlimentAção inFAntil com micronutrientes (vitAminAs e minerAis) em pó – nutrisus.



501

vÍdeos:

—

FAlAndo de direitos - AlimentAção e 

sAúde no sus

Ano 2011

link de Acesso http://vimeo.com/32 

862441

—

dez pAssos dA AlimentAção sAudável 

pArA criAnçAs menores de dois 

Ano 2012

link de Acesso https://www.youtube. 

com/watch?v=wNqrWXadhww&list=ULwN

qrWXadhww

http://vimeo.com/32862441
http://vimeo.com/32862441
https://www.youtube.com/watch?v=wNqrWXadhww&list=ULwNqrWXadhww
https://www.youtube.com/watch?v=wNqrWXadhww&list=ULwNqrWXadhww
https://www.youtube.com/watch?v=wNqrWXadhww&list=ULwNqrWXadhww
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Apêndice c

lista de eventos Apoiados Financeiramente pela cgAn

NoMe do eVeNto iNstituição oRGaNiZadoRa loCal data FoRMa de aPoio 

iV Conferência Nacional de segurança alimentar e 

Nutricional

CONSEA Salvador

BA

7 a 10/11/2011 Passagens aéreas e diárias para CIAN/CNS; 

CONASEMS e representantes do Grupo de 

Trabalho de SAN do MERCOSUL

Congresso Mundial de Nutrição e saúde Pública ABRASCO e WPHNA Rio de Janeiro

RJ

27 a 30/04/2012 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades 

Vi seminário internacional de atenção Básica MS Rio de Janeiro

RJ

29/07 a 01/08/2012 Passagens aéreas e diárias para palestrantes

xii encontro Nacional de aleitamento Materno IBFAN Fortaleza

CE

19 a 23/08/2012 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades

xVii Congresso Brasileiro de Nutrição ASBRAN Recife

PE

26 a 29/09/2012 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades

xxx encontro Nacional de estudantes de Nutrição ENEN Goiânia

GO

11 a 17/08/2013 Passagens e diárias para os palestrantes

i encontro Nacional de tutores da estratégia amamenta 

e alimenta Brasil

CGAN e CGSCAM Florianópolis

SC

25 e 26/11/2013 Passagens aéreas e diárias para tutores 

convidados

iV Mostra Nacional de atenção Básica/saúde da Família DAB/MS Brasília

DF

12 a 15/03/2014 Emissão de passagens e diárias para 

palestrantes e convidados.

encontro Nacional de Coordenadores da saúde da 

Criança com participação dos Gtie/Pse

PSE e CGSCAM Brasília

DF

18 a 19/03/2014 Emissão de passagens e diárias para 

convidados, palestrante do PSE.
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Apêndice c

lista de eventos Apoiados Financeiramente pela cgAn

NoMe do eVeNto iNstituição oRGaNiZadoRa loCal data FoRMa de aPoio 

iV Conferência Nacional de segurança alimentar e 

Nutricional

CONSEA Salvador

BA

7 a 10/11/2011 Passagens aéreas e diárias para CIAN/CNS; 

CONASEMS e representantes do Grupo de 

Trabalho de SAN do MERCOSUL

Congresso Mundial de Nutrição e saúde Pública ABRASCO e WPHNA Rio de Janeiro

RJ

27 a 30/04/2012 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades 

Vi seminário internacional de atenção Básica MS Rio de Janeiro

RJ

29/07 a 01/08/2012 Passagens aéreas e diárias para palestrantes

xii encontro Nacional de aleitamento Materno IBFAN Fortaleza

CE

19 a 23/08/2012 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades

xVii Congresso Brasileiro de Nutrição ASBRAN Recife

PE

26 a 29/09/2012 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades

xxx encontro Nacional de estudantes de Nutrição ENEN Goiânia

GO

11 a 17/08/2013 Passagens e diárias para os palestrantes

i encontro Nacional de tutores da estratégia amamenta 

e alimenta Brasil

CGAN e CGSCAM Florianópolis

SC

25 e 26/11/2013 Passagens aéreas e diárias para tutores 

convidados

iV Mostra Nacional de atenção Básica/saúde da Família DAB/MS Brasília

DF

12 a 15/03/2014 Emissão de passagens e diárias para 

palestrantes e convidados.

encontro Nacional de Coordenadores da saúde da 

Criança com participação dos Gtie/Pse

PSE e CGSCAM Brasília

DF

18 a 19/03/2014 Emissão de passagens e diárias para 

convidados, palestrante do PSE.
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NoMe do eVeNto iNstituição oRGaNiZadoRa loCal data FoRMa de aPoio 

ii Congresso Nacional de alimentos e Nutrição (CoNaN) 

e V Congresso Mineiro de alimentação e Nutrição 

(CoMaN)

UFOP Ouro Preto

MG

31/03/2012 Emissão de passagens e diárias para 

palestrantes

união Nacional dos dirigentes Municipais de educação – – 27 a 30/05/2014 Emissão de passagens e diárias para 

convidados, palestrante do PSE

xViii Congresso Brasileiro de Nutrição ASBRAN Vitória

ES

17 a 20/09/2014 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades

xiii encontro Nacional de aleitamento Materno – 

eNaM 2014 / iii encontro Nacional de alimentação 

Complementar saudável – eNaCs 2014,

CGAN, CGSCAM, IBFAN Brasil e 

Estado do  

Amazonas

Manaus/AM 24 a 28/11/2014 Apoio a cursos e seminários no âmbito do 

termo de cooperação nº 49 a OPAS.

seminário Nacional de Manejo da obesidade nas Redes 

de atenção à saúde do sus – laboratório de inovação 

em Manejo da obesidade.

Ministério da Saúde

Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS-Brasil)

Brasília/DF 03/12/2014 Organização das experiências a serem 

apresentadas, convite aos participantes e 

apoio logístico.
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NoMe do eVeNto iNstituição oRGaNiZadoRa loCal data FoRMa de aPoio 

ii Congresso Nacional de alimentos e Nutrição (CoNaN) 

e V Congresso Mineiro de alimentação e Nutrição 

(CoMaN)

UFOP Ouro Preto

MG

31/03/2012 Emissão de passagens e diárias para 

palestrantes

união Nacional dos dirigentes Municipais de educação – – 27 a 30/05/2014 Emissão de passagens e diárias para 

convidados, palestrante do PSE

xViii Congresso Brasileiro de Nutrição ASBRAN Vitória

ES

17 a 20/09/2014 Patrocínio do Congresso e realização de 

atividades

xiii encontro Nacional de aleitamento Materno – 

eNaM 2014 / iii encontro Nacional de alimentação 

Complementar saudável – eNaCs 2014,

CGAN, CGSCAM, IBFAN Brasil e 

Estado do  

Amazonas

Manaus/AM 24 a 28/11/2014 Apoio a cursos e seminários no âmbito do 

termo de cooperação nº 49 a OPAS.

seminário Nacional de Manejo da obesidade nas Redes 

de atenção à saúde do sus – laboratório de inovação 

em Manejo da obesidade.

Ministério da Saúde

Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS-Brasil)

Brasília/DF 03/12/2014 Organização das experiências a serem 

apresentadas, convite aos participantes e 

apoio logístico.
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Apêndice d

lista de eventos promovidos e realizados pela cgAn 

NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

Colóquio sobre acompanhamento das Condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família

 › 25/05/2011

 › Brasília

Aprofundar e avaliar as ações de atenção 

à saúde para a redução das iniquidades 

com foco nos beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF), bem como discutir as 

lacunas, dificuldades e potencialidades no 

acompanhamento do pré-natal, imunização, 

crescimento e desenvolvimento e ações de 

educação alimentar e nutricional entre as 

famílias mais vulneráveis socialmente.

Representantes do Ministério da Saúde (MS), 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), da OPAS e pesqui- 

sadores renomados que  desenvolveram 

pesquisas de avaliação do PBF na Saúde.

seminário Regional do Programa Bolsa Família (PBF) na saúde para estados e Municípios de 

grande porte das Regiões Norte e Centro oeste

 › 19 e 20/09/2011

 › Brasília

Integrar os atores envolvidos na gestão e 

implementação do Programa Bolsa Família, 

sensibilizar os participantes para a integração 

dos profissionais da saúde e da assistência 

social, além de reforçar a agenda para a 

qualificação das ações de acompanhamento 

das condicionalidades de saúde.

Coordenações Estaduais do PBF na saúde e 

assistência social e Coordenações municipais 

do PBF na saúde e assistência social dos 

municípios de grande porte.

seminário Regional do Programa Bolsa Família (PBF) na saúde para estados e Municípios de 

grande porte das Regiões sul e sudeste

 › 03 e 04/10/2011

 › São Paulo

Integrar os atores envolvidos na gestão e 

implementação do Programa Bolsa Família, 

sensibilizar os participantes para a integração 

dos profissionais da saúde e da assistência 

social, além de reforçar a agenda para a 

qualificação das ações de acompanhamento 

das condicionalidades de saúde.

Coordenações Estaduais do PBF na saúde e 

assistência social e Coordenações municipais 

do PBF na saúde e assistência social dos 

municípios de grande porte.
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Apêndice d

lista de eventos promovidos e realizados pela cgAn 

NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

Colóquio sobre acompanhamento das Condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família

 › 25/05/2011

 › Brasília

Aprofundar e avaliar as ações de atenção 

à saúde para a redução das iniquidades 

com foco nos beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF), bem como discutir as 

lacunas, dificuldades e potencialidades no 

acompanhamento do pré-natal, imunização, 

crescimento e desenvolvimento e ações de 

educação alimentar e nutricional entre as 

famílias mais vulneráveis socialmente.

Representantes do Ministério da Saúde (MS), 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), da OPAS e pesqui- 

sadores renomados que  desenvolveram 

pesquisas de avaliação do PBF na Saúde.

seminário Regional do Programa Bolsa Família (PBF) na saúde para estados e Municípios de 

grande porte das Regiões Norte e Centro oeste

 › 19 e 20/09/2011

 › Brasília

Integrar os atores envolvidos na gestão e 

implementação do Programa Bolsa Família, 

sensibilizar os participantes para a integração 

dos profissionais da saúde e da assistência 

social, além de reforçar a agenda para a 

qualificação das ações de acompanhamento 

das condicionalidades de saúde.

Coordenações Estaduais do PBF na saúde e 

assistência social e Coordenações municipais 

do PBF na saúde e assistência social dos 

municípios de grande porte.

seminário Regional do Programa Bolsa Família (PBF) na saúde para estados e Municípios de 

grande porte das Regiões sul e sudeste

 › 03 e 04/10/2011

 › São Paulo

Integrar os atores envolvidos na gestão e 

implementação do Programa Bolsa Família, 

sensibilizar os participantes para a integração 

dos profissionais da saúde e da assistência 

social, além de reforçar a agenda para a 

qualificação das ações de acompanhamento 

das condicionalidades de saúde.

Coordenações Estaduais do PBF na saúde e 

assistência social e Coordenações municipais 

do PBF na saúde e assistência social dos 

municípios de grande porte.
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NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

seminário Regional do Programa Bolsa Família (PBF) na saúde para estados e Municípios de 

grande porte da Região Nordeste

 › 17 e 18/10/2011

 › Salvador

Integrar os atores envolvidos na gestão e 

implementação do Programa Bolsa Família, 

sensibilizar os participantes para a integração 

dos profissionais da saúde e da assistência 

social, além de reforçar a agenda para a 

qualificação das ações de acompanhamento 

das condicionalidades de saúde.

Coordenações Estaduais do PBF na saúde e 

assistência social e Coordenações municipais 

do PBF na saúde e assistência social dos 

municípios de grande porte.

iii seminário sobre redução do consumo de sódio

 › 24 e 25/10/2011

 › Brasília/DF

Atualizar os participantes quanto às ações 

realizadas pelo Ministério da Saúde em 

parceria com as Associações das Indústrias de 

Alimentos, assim como os termos assinados 

ao longo do ano 2011.

MDS, MAPA, MS (SVS, SAS), ANVISA, EMBRAPA, 

NUPENS/USP, Academia, pesquisadores, 

sociedades médicas, instutições represen-

tativas dos consumidores, indústria 

alimentícia, SESI, SESC.

encontro Nacional do Programa saúde na escola: tecendo Caminhos da intersetorialidade

 › 26 e 28/10/2011

 › Brasília/DF

Apresentar os parceiros atuais da gestão, 

contratualização, estratégias e recursos 

financeiros do PSE.

Representantes dos GTI´s Estaduais do PSE 

e áreas técnicas que compõem o Coletivo 

Técnico do PSE.

xi encontro Nacional da Rede de alimentação e Nutrição do sus

 › 23 a 25/11/2011

 › Brasília/DF

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde para a implementação 

das ações pertinentes às diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição no 

âmbito local.

Referências de Alimentação e Nutrição dos 

estados e municípios que recebem   o Fundo 

de Alimentação e Nutrição (FAN).
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NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

seminário Regional do Programa Bolsa Família (PBF) na saúde para estados e Municípios de 

grande porte da Região Nordeste

 › 17 e 18/10/2011

 › Salvador

Integrar os atores envolvidos na gestão e 

implementação do Programa Bolsa Família, 

sensibilizar os participantes para a integração 

dos profissionais da saúde e da assistência 

social, além de reforçar a agenda para a 

qualificação das ações de acompanhamento 

das condicionalidades de saúde.

Coordenações Estaduais do PBF na saúde e 

assistência social e Coordenações municipais 

do PBF na saúde e assistência social dos 

municípios de grande porte.

iii seminário sobre redução do consumo de sódio

 › 24 e 25/10/2011

 › Brasília/DF

Atualizar os participantes quanto às ações 

realizadas pelo Ministério da Saúde em 

parceria com as Associações das Indústrias de 

Alimentos, assim como os termos assinados 

ao longo do ano 2011.

MDS, MAPA, MS (SVS, SAS), ANVISA, EMBRAPA, 

NUPENS/USP, Academia, pesquisadores, 

sociedades médicas, instutições represen-

tativas dos consumidores, indústria 

alimentícia, SESI, SESC.

encontro Nacional do Programa saúde na escola: tecendo Caminhos da intersetorialidade

 › 26 e 28/10/2011

 › Brasília/DF

Apresentar os parceiros atuais da gestão, 

contratualização, estratégias e recursos 

financeiros do PSE.

Representantes dos GTI´s Estaduais do PSE 

e áreas técnicas que compõem o Coletivo 

Técnico do PSE.

xi encontro Nacional da Rede de alimentação e Nutrição do sus

 › 23 a 25/11/2011

 › Brasília/DF

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde para a implementação 

das ações pertinentes às diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição no 

âmbito local.

Referências de Alimentação e Nutrição dos 

estados e municípios que recebem   o Fundo 

de Alimentação e Nutrição (FAN).
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NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

oficina de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde para enfrentamento do 

Beribéri.

 › 05 e 06/12/2011

 › Brasília/DF

Conhecer e discutir os dados epidemiológicos 

da população acometida por beribéri; 

apresentar o Guia de Consulta para 

Vigilância Epidemiológica, Assistência e 

Atenção Nutricional dos casos de beribéri e 

delinear propostas e encaminhamentos para 

a intensificação das ações de prevenção e 

controle do beribéri.

Representantes do Ministério da Saúde e 

das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde dos Estados do Maranhão, Tocantins e 

Roraima – das áreas técnicas de alimentação e 

nutrição, vigilância em saúde, atenção básica, 

saúde indígena, além de representantes dos 

COSEMS dos três estados e profissionais 

das Universidades Federais do Maranhão e 

Pernambuco, que acompanham o problema 

desde o seu descobrimento.

1ª Reunião sobre elaboração do instrutivo da academia da saúde

 › 27 e 28/02/2012

 › Recife/PE

Construir eixo norteador do documento, 

temáticas e pactuar responsabilidades.

Representantes do Ministério da Saúde,  

professores convidados das universidades 

parceiras.

1ª Reunião Construção de metodologia de monitoramento de questionário FoRMsus – academia 

da saúde

 › 19 e 20/03/2012

Construir metodologia de monitoramento de 

questionário FORMSUS.

i encontro das Referencias estaduais de alimentação e Nutrição

 › 21 e 22/03/2012

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

oficina de formação preparatória para ampliação do programa nacional de suplementação de 

Vitamina a

 › 28/06/2012

Preparação para a ampliação do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina 

A em função da Ação Brasil Carinhoso e 

atualização de informações sobre o Programa 

Bolsa Família e SISVAN.

Coordenações Estaduais de Alimentação e 

Nutrição.
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NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

oficina de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde para enfrentamento do 

Beribéri.

 › 05 e 06/12/2011

 › Brasília/DF

Conhecer e discutir os dados epidemiológicos 

da população acometida por beribéri; 

apresentar o Guia de Consulta para 

Vigilância Epidemiológica, Assistência e 

Atenção Nutricional dos casos de beribéri e 

delinear propostas e encaminhamentos para 

a intensificação das ações de prevenção e 

controle do beribéri.

Representantes do Ministério da Saúde e 

das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde dos Estados do Maranhão, Tocantins e 

Roraima – das áreas técnicas de alimentação e 

nutrição, vigilância em saúde, atenção básica, 

saúde indígena, além de representantes dos 

COSEMS dos três estados e profissionais 

das Universidades Federais do Maranhão e 

Pernambuco, que acompanham o problema 

desde o seu descobrimento.

1ª Reunião sobre elaboração do instrutivo da academia da saúde

 › 27 e 28/02/2012

 › Recife/PE

Construir eixo norteador do documento, 

temáticas e pactuar responsabilidades.

Representantes do Ministério da Saúde,  

professores convidados das universidades 

parceiras.

1ª Reunião Construção de metodologia de monitoramento de questionário FoRMsus – academia 

da saúde

 › 19 e 20/03/2012

Construir metodologia de monitoramento de 

questionário FORMSUS.

i encontro das Referencias estaduais de alimentação e Nutrição

 › 21 e 22/03/2012

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

oficina de formação preparatória para ampliação do programa nacional de suplementação de 

Vitamina a

 › 28/06/2012

Preparação para a ampliação do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina 

A em função da Ação Brasil Carinhoso e 

atualização de informações sobre o Programa 

Bolsa Família e SISVAN.

Coordenações Estaduais de Alimentação e 

Nutrição.
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NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

seminário para apresentação da Nova Proposta do Projeto olhar Brasil e Consultórios itinerantes 

do Programa saúde na escola (Pse)

 › 09/07/2012

Apresentar os novos critérios para o 

Olhar Brasil 2012 a 2014 e discutir a sua 

operacionalização, considerando a necessi- 

dade de otimizar e facilitar o atendimento 

aos escolares pelos gestores, tanto no PSE 

quanto no Programa Brasil Alfabetizado. 

Parceria com CONASEMS.

Representantes estaduais da saúde e da edu- 

cação do PSE, representantes dos Hospitais 

Universitários e das Universidades Federais 

que aderiram ao Projeto Consultórios 

Itinerantes.

 

iii Mostra de experiências de alimentação e Nutrição no sus

 › 26/09/2012

Identificar, valorizar e divulgar as ações 

exitosas que apontam caminhos possíveis 

para concretização do propósito da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

Profissionais que atuam no Sistema Único de 

Saúde.

encontro de saberes

 › 01 e 02/10/2012

Aprimorar as linhas de ação e estratégias 

de qualificação do PSE mediante o diálogo 

entre gestores e pesquisadores da área; 

identificar fatores críticos no processo de 

implementação do PSE a partir de estudos 

realizados nas diferentes regiões brasileira, 

e mapear demandas de formação para os 

atores dos diferentes segmentos envolvidos 

com o Programa.

Pesquisadores que tiveram suas teses com 

foco em saúde na escola e GTIF do PSE.

i oficina nacional de Vigilância alimentar e nutricional

 › 16 e 17/10/2012

Realizar oficina de trabalho para o planeja- 

mento das ações de Vigilância Alimentar e 

Nutricional no âmbito da Atenção Básica, bem 

como otimização dos recursos disponíveis 

para o pleno exercício da atitude de vigilância.

Representantes das Áreas Técnicas de Alimen- 

tação e Nutrição das Secretarias Estaduais 

 de Saúde (ATAN-SES), Profissionais de Saúde 

que atuam na Atenção Básica em municípios 

selecionados, Coordenação Geral de 

Alimentação e Nutrição/MS.
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NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

seminário para apresentação da Nova Proposta do Projeto olhar Brasil e Consultórios itinerantes 

do Programa saúde na escola (Pse)

 › 09/07/2012

Apresentar os novos critérios para o 

Olhar Brasil 2012 a 2014 e discutir a sua 

operacionalização, considerando a necessi- 

dade de otimizar e facilitar o atendimento 

aos escolares pelos gestores, tanto no PSE 

quanto no Programa Brasil Alfabetizado. 

Parceria com CONASEMS.

Representantes estaduais da saúde e da edu- 

cação do PSE, representantes dos Hospitais 

Universitários e das Universidades Federais 

que aderiram ao Projeto Consultórios 

Itinerantes.

 

iii Mostra de experiências de alimentação e Nutrição no sus

 › 26/09/2012

Identificar, valorizar e divulgar as ações 

exitosas que apontam caminhos possíveis 

para concretização do propósito da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

Profissionais que atuam no Sistema Único de 

Saúde.

encontro de saberes

 › 01 e 02/10/2012

Aprimorar as linhas de ação e estratégias 

de qualificação do PSE mediante o diálogo 

entre gestores e pesquisadores da área; 

identificar fatores críticos no processo de 

implementação do PSE a partir de estudos 

realizados nas diferentes regiões brasileira, 

e mapear demandas de formação para os 

atores dos diferentes segmentos envolvidos 

com o Programa.

Pesquisadores que tiveram suas teses com 

foco em saúde na escola e GTIF do PSE.

i oficina nacional de Vigilância alimentar e nutricional

 › 16 e 17/10/2012

Realizar oficina de trabalho para o planeja- 

mento das ações de Vigilância Alimentar e 

Nutricional no âmbito da Atenção Básica, bem 

como otimização dos recursos disponíveis 

para o pleno exercício da atitude de vigilância.

Representantes das Áreas Técnicas de Alimen- 

tação e Nutrição das Secretarias Estaduais 

 de Saúde (ATAN-SES), Profissionais de Saúde 

que atuam na Atenção Básica em municípios 

selecionados, Coordenação Geral de 

Alimentação e Nutrição/MS.
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iV seminário sobre redução do consumo de sódio

 › 24/10/2012

Retomar a discussão acerca das estratégias 

para redução do consumo de sódio no país 

bem como atualizar sobre as ações desenvol-

vidas desde o último seminário.

MDS, MAPA, MS (SVS, SAS), ANVISA, EMBRAPA, 

NUPENS/USP, Academia, pesquisadores, 

sociedades médicas, instituições repre-

sentativas dos consumidores, indústria 

alimentícia, SESI, SESC.

ii encontro das Referências estaduais de alimentação e Nutrição

 › 21 a 23/11/2012

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

i seminário sobre o Programa academia da saúde

 › 3 a 5/12/ 2012

Discutir as diretrizes para implantação 

e desenvolvimento de atividades físicas, 

alimentação saudável, lazer e promoção 

de modos de vida saudáveis no âmbito do 

Programa Academia da Saúde.

Referências estaduais do Programa na AB, 

Referências estaduais do Programa na vigi- 

lância ou promoção da saúde, Representantes 

do COSEMS, Representantes do CONASS, 

Representantes do CONASEMS, Equipes 

Academia SAS e SVS, apoiadores do DAB e 

pesquisadores convidados.

oficina de trabalho para avaliação e planejamento das ações de enfrentamento do beribéri 

(2012/2013).

 › 04/12/2012

Avaliar as ações realizadas em 2012; 

apresentar os Planos Estaduais de Enfren-

tamento do Beribéri dos estados de Roraima, 

Maranhão e Tocantins e planejar as ações 

para enfrentamento do beribéri em 2013.

Representantes do Ministério da Saúde 

(CGAN/DAB/SAS, UVHA/CGDT/DEVEP/SVS e 

SESAI), do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – CONSEA, das 

Secretarias Estaduais de Saúde do Maranhão, 

Tocantins e Roraima e especialista da UFPE.

oficina psE de apoio aos estados

 › 2013
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iV seminário sobre redução do consumo de sódio

 › 24/10/2012

Retomar a discussão acerca das estratégias 

para redução do consumo de sódio no país 

bem como atualizar sobre as ações desenvol-

vidas desde o último seminário.

MDS, MAPA, MS (SVS, SAS), ANVISA, EMBRAPA, 

NUPENS/USP, Academia, pesquisadores, 

sociedades médicas, instituições repre-

sentativas dos consumidores, indústria 

alimentícia, SESI, SESC.

ii encontro das Referências estaduais de alimentação e Nutrição

 › 21 a 23/11/2012

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

i seminário sobre o Programa academia da saúde

 › 3 a 5/12/ 2012

Discutir as diretrizes para implantação 

e desenvolvimento de atividades físicas, 

alimentação saudável, lazer e promoção 

de modos de vida saudáveis no âmbito do 

Programa Academia da Saúde.

Referências estaduais do Programa na AB, 

Referências estaduais do Programa na vigi- 

lância ou promoção da saúde, Representantes 

do COSEMS, Representantes do CONASS, 

Representantes do CONASEMS, Equipes 

Academia SAS e SVS, apoiadores do DAB e 

pesquisadores convidados.

oficina de trabalho para avaliação e planejamento das ações de enfrentamento do beribéri 

(2012/2013).

 › 04/12/2012

Avaliar as ações realizadas em 2012; 

apresentar os Planos Estaduais de Enfren-

tamento do Beribéri dos estados de Roraima, 

Maranhão e Tocantins e planejar as ações 

para enfrentamento do beribéri em 2013.

Representantes do Ministério da Saúde 

(CGAN/DAB/SAS, UVHA/CGDT/DEVEP/SVS e 

SESAI), do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – CONSEA, das 

Secretarias Estaduais de Saúde do Maranhão, 

Tocantins e Roraima e especialista da UFPE.

oficina psE de apoio aos estados

 › 2013
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oficina de trabalho para reforço das ações do Brasil carinhoso (iii Fórum nacional de gestão da 

atenção Básica)

 › 01 a 04/04/2013

Alinhamento de informações junto às 

Coordenações Estaduais de Alimentação e 

Nutrição quanto à ampliação do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A 

em função da Ação Brasil Carinhoso.

Coordenações Estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

ii encontro Nacional dos Grupos de trabalho intersetoriais estaduais do Pse: trilhando caminhos 

da intersetorialidade

 › 29 e 30/04/2013

Realizar pactuações de apoio ao desen-

volvimento das ações do PSE no território 

de responsabilidade, tendo como base as 

novas regras e ações do Programa. Assim, 

esperamos criar uma sinergia e potencializar 

o apoio aos municípios, bem como planejar o 

acompanhamento das nossas ações na esfera 

federal.

Grupos de Trabalho Intersetoriais dos 

Estados (GTI-E), com representação de um 

profissional da secretaria de educação e um 

da secretaria de saúde, áreas técnicas do MS 

que compõe o Coletivo Técnico do PSE.

oficina sobre processo de trabalho do programa academia da saúde

 › 03/05/2013

Discutir atividades que podem ser desenvol-

vidas no polo do programa.

Representantes do Ministério da Saúde, 

pesquisadores convidados das universidades 

parceiras, representantes do NASF e traba-

lhadores dos municípios convidados.

xi encontro Nacional da Rede de alimentação e Nutrição do sus

 › 07 a 09/05/2013

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde para a implementação 

das ações pertinentes às diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição no 

âmbito local.

Referências de Alimentação e Nutrição dos 

estados e municípios que recebem   o Fundo 

de Alimentação e Nutrição (FAN).

oficina para validação dos cadernos temáticos que compõem o material Formativo do programa 

saúde na escola (Pse)

 › 03 a 05/09/2013

Apresentar o Material Formativo do PSE com 

o intuito de compartilhar, revisar e validar 

os cadernos que visam qualificar as ações 

do Programa bem como ser um instrumento 

de formação para os Grupos de Trabalho 

Intersetoriais.

Grupos de Trabalho Intersetoriais dos Estados 

(GTI-E/M), profissionais do setor educação e 

do setor saúde e parceiros de universidades 

que tem familiaridade com os temas do PSE.
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oficina de trabalho para reforço das ações do Brasil carinhoso (iii Fórum nacional de gestão da 

atenção Básica)

 › 01 a 04/04/2013

Alinhamento de informações junto às 

Coordenações Estaduais de Alimentação e 

Nutrição quanto à ampliação do Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A 

em função da Ação Brasil Carinhoso.

Coordenações Estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

ii encontro Nacional dos Grupos de trabalho intersetoriais estaduais do Pse: trilhando caminhos 

da intersetorialidade

 › 29 e 30/04/2013

Realizar pactuações de apoio ao desen-

volvimento das ações do PSE no território 

de responsabilidade, tendo como base as 

novas regras e ações do Programa. Assim, 

esperamos criar uma sinergia e potencializar 

o apoio aos municípios, bem como planejar o 

acompanhamento das nossas ações na esfera 

federal.

Grupos de Trabalho Intersetoriais dos 

Estados (GTI-E), com representação de um 

profissional da secretaria de educação e um 

da secretaria de saúde, áreas técnicas do MS 

que compõe o Coletivo Técnico do PSE.

oficina sobre processo de trabalho do programa academia da saúde

 › 03/05/2013

Discutir atividades que podem ser desenvol-

vidas no polo do programa.

Representantes do Ministério da Saúde, 

pesquisadores convidados das universidades 

parceiras, representantes do NASF e traba-

lhadores dos municípios convidados.

xi encontro Nacional da Rede de alimentação e Nutrição do sus

 › 07 a 09/05/2013

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde para a implementação 

das ações pertinentes às diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição no 

âmbito local.

Referências de Alimentação e Nutrição dos 

estados e municípios que recebem   o Fundo 

de Alimentação e Nutrição (FAN).

oficina para validação dos cadernos temáticos que compõem o material Formativo do programa 

saúde na escola (Pse)

 › 03 a 05/09/2013

Apresentar o Material Formativo do PSE com 

o intuito de compartilhar, revisar e validar 

os cadernos que visam qualificar as ações 

do Programa bem como ser um instrumento 

de formação para os Grupos de Trabalho 

Intersetoriais.

Grupos de Trabalho Intersetoriais dos Estados 

(GTI-E/M), profissionais do setor educação e 

do setor saúde e parceiros de universidades 

que tem familiaridade com os temas do PSE.
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ii oficina nacional de Vigilância alimentar e nutricional

 › 25 e 26/09/2013

Promover a discussão de instrumento(s) 

destinado(s) a orientar profissionais e 

gestores quanto ao exercício da VAN na 

Atenção Básica.

Representantes das Áreas Técnicas de 

Alimentação e Nutrição das Secretarias 

Estaduais de Saúde (ATAN-SES), profissionais 

que atuam na implementação da VAN em 

municípios e representantes de instituições 

de ensino e pesquisa.

iii encontro das Referências estaduais de alimentação e Nutrição

 › 27/09/2013

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

oficina de contribuições dos nasF para organização da atenção nutricional no sus

 › 23 a 24/10/2013

Compartilhar experiências de diversas partes 

do país sobre as contribuições do NASF, em 

especial do profissional nutricionista, para a 

organização da atenção nutricional nas redes 

de atenção à saúde visando diagnostico dos 

principais nós críticos e potencialidades. 

Além de subsidio a CGAN na elaboração de 

material técnico (publicação) e curso de 

autoaprendizagem (a ser disponibilizado 

na RedeNutri – rede social de nutrição do 

SUS) com vistas a apoiar os profissionais 

nutricionistas e demais integrantes do 

NASF e equipes de Saúde da Família por 

eles apoiadas, bem como seus gestores, no 

processo de trabalho para organização da 

atenção nutricional.

14 Nutricionistas do NASF das cinco regiões 

do Brasil.
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ii oficina nacional de Vigilância alimentar e nutricional

 › 25 e 26/09/2013

Promover a discussão de instrumento(s) 

destinado(s) a orientar profissionais e 

gestores quanto ao exercício da VAN na 

Atenção Básica.

Representantes das Áreas Técnicas de 

Alimentação e Nutrição das Secretarias 

Estaduais de Saúde (ATAN-SES), profissionais 

que atuam na implementação da VAN em 

municípios e representantes de instituições 

de ensino e pesquisa.

iii encontro das Referências estaduais de alimentação e Nutrição

 › 27/09/2013

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.

oficina de contribuições dos nasF para organização da atenção nutricional no sus

 › 23 a 24/10/2013

Compartilhar experiências de diversas partes 

do país sobre as contribuições do NASF, em 

especial do profissional nutricionista, para a 

organização da atenção nutricional nas redes 

de atenção à saúde visando diagnostico dos 

principais nós críticos e potencialidades. 

Além de subsidio a CGAN na elaboração de 

material técnico (publicação) e curso de 

autoaprendizagem (a ser disponibilizado 

na RedeNutri – rede social de nutrição do 

SUS) com vistas a apoiar os profissionais 

nutricionistas e demais integrantes do 

NASF e equipes de Saúde da Família por 

eles apoiadas, bem como seus gestores, no 

processo de trabalho para organização da 

atenção nutricional.

14 Nutricionistas do NASF das cinco regiões 

do Brasil.
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oficina para construção da parceria mE e ms com convidados externos – academia da saúde

 › 18/11/2013

Apresentar os dois programas ministeriais 

(PELC/ME e PAS/MS) e apresentação de recife 

como município convidado para exemplificar 

uma experiência exitosa de integração entre 

os programas.

Representantes do Ministério da Saúde, 

Representantes do Ministério dos Esportes, 

gestores dos programas (PELC/ME e PAS/MS) 

no município de Recife-PE

V seminário sobre redução do consumo de sódio

 › 25/11/2013

Discutir estratégias para redução de sódio, a 

substituição de cloreto de sódio por cloreto 

de potássio, o sistema e metodologia do plano 

de monitoramento e apresentar resultados 

parciais de redução de sódio encontrados 

nos produtos acordados até o momento.

MDS, MAPA, MS (SVS, SAS), ANVISA, EMBRAPA, 

NUPENS/USP, Academia, pesquisadores, 

sociedades médicas, instutições representa-

tivas dos consumidores, indústria alimentícia, 

SESI, SESC.

ii seminário Nacional do Programa academia da saúde e i Mostra de Práticas do Programa 

academia da Saúde

 › 05 a 07/02/2014

Discutir com os estados o processo de 

trabalho e a gestão do Programa Academia 

da Saúde nos municípios, bem como o apoio 

aos municípios na implantação do Programa 

Academia da Saúde e construção dos polos.

Referências estaduais do Programa na 

AB, Referências estaduais do Programa 

na vigilância ou promoção da saúde, 

Representantes do COSEMS, Representantes 

do CONASS, Representantes do CONASEMS, 

Representantes dos Municípios convidados 

para a Mostra, Equipes Academia SAS e SVS, 

apoiadores do DAB, Convidados do Coletivo 

Técnico do programa e pesquisadores 

convidados.
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oficina para construção da parceria mE e ms com convidados externos – academia da saúde

 › 18/11/2013

Apresentar os dois programas ministeriais 

(PELC/ME e PAS/MS) e apresentação de recife 

como município convidado para exemplificar 

uma experiência exitosa de integração entre 

os programas.

Representantes do Ministério da Saúde, 

Representantes do Ministério dos Esportes, 

gestores dos programas (PELC/ME e PAS/MS) 

no município de Recife-PE

V seminário sobre redução do consumo de sódio

 › 25/11/2013

Discutir estratégias para redução de sódio, a 

substituição de cloreto de sódio por cloreto 

de potássio, o sistema e metodologia do plano 

de monitoramento e apresentar resultados 

parciais de redução de sódio encontrados 

nos produtos acordados até o momento.

MDS, MAPA, MS (SVS, SAS), ANVISA, EMBRAPA, 

NUPENS/USP, Academia, pesquisadores, 

sociedades médicas, instutições representa-

tivas dos consumidores, indústria alimentícia, 

SESI, SESC.

ii seminário Nacional do Programa academia da saúde e i Mostra de Práticas do Programa 

academia da Saúde

 › 05 a 07/02/2014

Discutir com os estados o processo de 

trabalho e a gestão do Programa Academia 

da Saúde nos municípios, bem como o apoio 

aos municípios na implantação do Programa 

Academia da Saúde e construção dos polos.

Referências estaduais do Programa na 

AB, Referências estaduais do Programa 

na vigilância ou promoção da saúde, 

Representantes do COSEMS, Representantes 

do CONASS, Representantes do CONASEMS, 

Representantes dos Municípios convidados 

para a Mostra, Equipes Academia SAS e SVS, 

apoiadores do DAB, Convidados do Coletivo 

Técnico do programa e pesquisadores 

convidados.
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Reunião técnica de planejamento e avaliação para o enfrentamento do Beribéri nos estados do 

Maranhão, tocantins e Roraima em 2013/2014.

 › 25/04/2014

Avaliar as ações empreendidas em 2013 e 

planejamento em 2014.

Representantes do Ministério da Saúde (MS) – 

Secretarias de Atenção à Saúde (CGAN/DAB/

SAS), Vigilância em Saúde (UVHA/CGDT/

DEVIT), Especial de Saúde Indígena (CGAPSI; 

DSEI Tocantins; DSEI Leste Roraima); do 

Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) - 

representantes da Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN); 

do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS); da 

Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB); do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA) e das 

Secretarias de Estado da Saúde do Maranhão, 

Roraima e Tocantins.

oficina de validação do manual de infraestrutura programa academia da saúde

 › 29 e 30/05/2014

Discutir o texto preliminar e aprovar roteiro e 

sugestões coletivas.

Representantes da CGDANTPS/SVS/MS, Repre- 

sentantes do DAB/SAS/MS, Representantes 

do DESAST/MS, engenheiros e arquitetos 

convidados, pesquisadores das universidades 

convidadas.

iV encontro das Referências estaduais de alimentação e Nutrição

 › 17/09/2014

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.
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Reunião técnica de planejamento e avaliação para o enfrentamento do Beribéri nos estados do 

Maranhão, tocantins e Roraima em 2013/2014.

 › 25/04/2014

Avaliar as ações empreendidas em 2013 e 

planejamento em 2014.

Representantes do Ministério da Saúde (MS) – 

Secretarias de Atenção à Saúde (CGAN/DAB/

SAS), Vigilância em Saúde (UVHA/CGDT/

DEVIT), Especial de Saúde Indígena (CGAPSI; 

DSEI Tocantins; DSEI Leste Roraima); do 

Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) - 

representantes da Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN); 

do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS); da 

Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB); do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA) e das 

Secretarias de Estado da Saúde do Maranhão, 

Roraima e Tocantins.

oficina de validação do manual de infraestrutura programa academia da saúde

 › 29 e 30/05/2014

Discutir o texto preliminar e aprovar roteiro e 

sugestões coletivas.

Representantes da CGDANTPS/SVS/MS, Repre- 

sentantes do DAB/SAS/MS, Representantes 

do DESAST/MS, engenheiros e arquitetos 

convidados, pesquisadores das universidades 

convidadas.

iV encontro das Referências estaduais de alimentação e Nutrição

 › 17/09/2014

Fortalecer a relação institucional da CGAN/

DAB/SAS com as Secretarias Estaduais para 

a implementação das ações pertinentes às 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição no âmbito local.

Referências estaduais de Alimentação e 

Nutrição.
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oficina de pactuação do projeto piloto intersetorial entre programas academia da saúde (ms), 

Programa esporte e lazer da Cidade e o Plano Juventude Viva em Maracanaú - Ce

 › 10/2014

Realizar atividades de sensibilização das 

equipes gestoras municipais e estaduais 

representantes dos ministérios e profissionais 

dos programas, construir calendário das 

ações seguintes.

Representantes do Ministério da Saúde, 

Representantes do Ministério dos Esportes, 

secretários de saúde, esporte e juventude e 

gestores dos programas (PELC/ME e PAS/MS) 

e do plano JUVENTUDE VIVA do município de 

Maracanaú – CE.

oficina de pactuação do projeto piloto intersetorial entre programas academia da saúde (ms) e 

Programa esporte e lazer da Cidade em Patos - PB

 › 10/2014

Realizar atividades de sensibilização das 

equipes gestoras municipais e estaduais 

representantes dos ministérios e profissionais 

dos programas, construir calendário das 

ações subsequentes.

Representantes do Ministério da Saúde, 

Representantes do Ministério dos Esportes, 

secretários de saúde, esporte e juventude e 

gestores dos programas (PELC/ME e PAS/MS) 

do município de Patos – PB.

oficina de validação do manual de processo de trabalho e gestão do programa academia da saúde

 › 23 e 24/10/ 2014

Analisar o conteúdo dos Manuais Técnicos 

de Implantação do Programa Academia da 

Saúde (volume I e III) de maneira participativa, 

buscando possíveis adequações a partir do 

olhar externo.

Representantes da DEGES/SEGETS/MS, Repre- 

sentantes da CGDANTPS/SVS/MS, Represen- 

tantes do DAB/SAS/MS, Representantes dos 

municípios (Porto Alegre – RS, Recife – PE, 

Vitória – ES, Belo Horizonte – MG), Apoiador 

de Redes SAS/MS, Professor convidado da 

Universidade Federal do Tocantins – UFTO, 

Professor convidado da Universidade Federal 

da Paraíba – UFPB, e Representante do 

CONASS e CONASEMS.

Formação dos participantes do projeto piloto 

 › 11/2014

 › Maracanaú - CE

Formação dos trabalhadores e gestores 

municipais para a abordagem da temática 

relacionada à juventude negra

Trabalhadores e gestores municipais dos 

PELC/ME e PAS/MS e do plano JUVENTUDE 

VIVA, profissionais da atenção básica do 

município de Maracanaú – CE

oficina: psE — Fortalecimento da Gestão intersetorial Federal

 › 06/11/2014

Discutir, planejar e definir cenário de 

reestruturação do PSE no âmbito dos 

Ministérios da Saúde e da Educação

GTIF (MS e MEC), representantes dos GTI´s 

Estaduais do Rio Grande do Sul e da Bahia e 

representantes dos GTI´s Municipais de Rio 

Grande/RS e Eunápolis/BA



525

NoMe do eVeNto  /  data e loCal oBJetiVo PÚBliCo-alVo

oficina de pactuação do projeto piloto intersetorial entre programas academia da saúde (ms), 

Programa esporte e lazer da Cidade e o Plano Juventude Viva em Maracanaú - Ce

 › 10/2014

Realizar atividades de sensibilização das 

equipes gestoras municipais e estaduais 

representantes dos ministérios e profissionais 

dos programas, construir calendário das 

ações seguintes.

Representantes do Ministério da Saúde, 

Representantes do Ministério dos Esportes, 

secretários de saúde, esporte e juventude e 

gestores dos programas (PELC/ME e PAS/MS) 

e do plano JUVENTUDE VIVA do município de 

Maracanaú – CE.

oficina de pactuação do projeto piloto intersetorial entre programas academia da saúde (ms) e 

Programa esporte e lazer da Cidade em Patos - PB

 › 10/2014

Realizar atividades de sensibilização das 

equipes gestoras municipais e estaduais 

representantes dos ministérios e profissionais 

dos programas, construir calendário das 

ações subsequentes.

Representantes do Ministério da Saúde, 

Representantes do Ministério dos Esportes, 

secretários de saúde, esporte e juventude e 

gestores dos programas (PELC/ME e PAS/MS) 

do município de Patos – PB.

oficina de validação do manual de processo de trabalho e gestão do programa academia da saúde

 › 23 e 24/10/ 2014

Analisar o conteúdo dos Manuais Técnicos 

de Implantação do Programa Academia da 

Saúde (volume I e III) de maneira participativa, 

buscando possíveis adequações a partir do 

olhar externo.

Representantes da DEGES/SEGETS/MS, Repre- 

sentantes da CGDANTPS/SVS/MS, Represen- 

tantes do DAB/SAS/MS, Representantes dos 

municípios (Porto Alegre – RS, Recife – PE, 

Vitória – ES, Belo Horizonte – MG), Apoiador 

de Redes SAS/MS, Professor convidado da 

Universidade Federal do Tocantins – UFTO, 

Professor convidado da Universidade Federal 

da Paraíba – UFPB, e Representante do 

CONASS e CONASEMS.

Formação dos participantes do projeto piloto 

 › 11/2014

 › Maracanaú - CE

Formação dos trabalhadores e gestores 

municipais para a abordagem da temática 

relacionada à juventude negra

Trabalhadores e gestores municipais dos 

PELC/ME e PAS/MS e do plano JUVENTUDE 

VIVA, profissionais da atenção básica do 

município de Maracanaú – CE

oficina: psE — Fortalecimento da Gestão intersetorial Federal

 › 06/11/2014

Discutir, planejar e definir cenário de 

reestruturação do PSE no âmbito dos 

Ministérios da Saúde e da Educação

GTIF (MS e MEC), representantes dos GTI´s 

Estaduais do Rio Grande do Sul e da Bahia e 

representantes dos GTI´s Municipais de Rio 

Grande/RS e Eunápolis/BA
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Apêndice e

lista de vídeos e reportagens

Vídeos PRoduZidos Pela CGaN/daB

 

 
 
2012

—

Patrícia Jaime fala sobre alimentação e Nutrição no Vi seminário internacional de aB

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=DnLBpCcJq58&feature=plcp 

—

Pronunciamento Patrícia Jaime – Coordenadora-Geral de alimentação e Nutrição

(saudação à OMS pelo desenvolvimento da plataforma GINA)

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=aooADiVrnms

2013

—

Programa Nacional de suplementação de Vitamina a 

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=aPbPe01mrJo 

—

Coordenadora explica o objetivo do laboratório de inovação em Manejo da obesidade

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=Eebb2TPZ0QI 

http://www.youtube.com/watch?v=DnLBpCcJq58&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=aooADiVrnms
https://www.youtube.com/watch?v=aPbPe01mrJo
https://www.youtube.com/watch?v=Eebb2TPZ0QI
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—

Boas Vindas Curso aNdi (RedeNutri)

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=R5isiu-t2Ds

2014

—

Estratégia de Fortificação da alimenta-ção infantil com micronutrientes em pó

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=KxnTDxruGNY

—

Patricia Jaime – Coordenadora da Coordenação Geral de alimentação e Nutrição - daB/

sas/Ms

(EAN no contexto do PBF)

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=vcsC8wGfCpg 

—

dietary guidelines For the Brazilian 

Produção: CGAT/DAB

 › http://www.youtube.com/watch?v=EtpdJpCaVBk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=R5isiu-t2Ds
https://www.youtube.com/watch?v=KxnTDxruGNY
https://www.youtube.com/watch?v=vcsC8wGfCpg
https://www.youtube.com/watch?v=EtpdJpCaVBk&feature=youtu.be
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Apêndice F

lista de publicações científicas

liVRos

 

2013

—

cApÍtulo O papel do setor saúde no Programa Bolsa Família: histórico, resultados 

e desafios para o Sistema Único de Saúde – Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Patricia 

Constante Jaime, Ana Maria Cavalcante de Lima

tÍtulo do livro Programa Bolsa Família uma década de inclusão e cidadania

orgAnizAdores Tereza Campello e Marcelo Côrtes Neri

› http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_10anos.pdf 

—

cApÍtulo Abordagem da alimentação saudável e da mudança de hábitos alimentares 

na Estratégia Saúde da Família – Patricia Constante Jaime, Ana Carolina Feldenheimer da 

Silva e Kelly Poliany de Souza Alves

tÍtulo do livro Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade – PROMEF, 

Ciclo 7 – Volume 4

—

cApÍtulo Alimentação Saudável do Adulto – Patrícia Constante Jaime, Ana Carolina 

Feldenheimer Silva e Gisele Ane Bortolini 

tÍtulo do livro Medicina Ambulatorial – Condutas de Atenção Primária Baseadas em 

Evidências – 4ª Edição

orgAnizAdores Bruce B. Duncan, Maria Inês Schmidt, Elsa R.J. Giuliani

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_10anos.pdf
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2014

—

cApÍtulo Ações de saúde no Plano Brasil Sem Miséria: O acesso à saúde orientado pela 

superação de iniquidades – Patricia Constante Jaime, Márcia Aparecida do Amaral e Helvé-

cio Miranda Magalhães Júnior 

tÍtulo do livro O Brasil sem miséria

orgAnizAdores Tereza Campello, Tiago Falcão e Patricia Vieira da Costa

› http://www.mds.gov.br/biblioteca/livro-o-brasil-sem-miseria/livro-o-brasil-sem-miseria 

—

cApÍtulo Ações de Alimentação e Nutrição no âmbito do Sistema Único de Saúde – Gisele 

Ane Bortolini, Ana Maria Cavalcante de Lima e Ana Carolina Feldenheimer Silva.

cApÍtulo Anemia ferropriva. Gisele Ane Bortolini

tÍtulo do livro Nutrição: Da gestação ao envelhecimento II

—

cApÍtulo Políticas e programas de alimentação e nutrição no Brasil: cenário atual –

Patricia Constante Jaime e Daniel Henrique Bandoni

cApÍtulo Determinantes ambientais da alimentação em saúde coletiva: avaliação e 

aplicações – Ana Clara Duran e Patricia Constante Jaime 

tÍtulo do livro Nutrição em Saúde Coletiva

orgAnizAdorA Marly Augusto Cardoso

http://www.mds.gov.br/biblioteca/livro-o-brasil-sem-miseria/livro-o-brasil-sem-miseria
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aRtiGos CieNtíFiCos

 

 

2011

—

Ações de alimentação e nutrição na atenção básica: a experiência de organização no 

Governo Brasileiro – Patricia Constante Jaime, Ana Carolina Feldenheimer Silva, Gisele 

Ane Bortolini e Ana Maria Cavalcante de Lima

Revista de Nutrição, 24(6):809-824, 2011

› http://www.scielo.br/pdf/rn/v24n6/01v24n6.pdf 

—

Maternal dietary counseling reduces consumption of energy-dense foods among infants: 

a randomized controlled trial – Márcia Regina Vitolo, Paula Dál Bó Campagnolo, Gisele 

Ane Bortolini e Daniel Holffman

J Nutr Educ Behav. 44(2):140-7

› http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1499-4046(11)00469-6

2012

—

Iniciativas desenvolvidas no Brasil para a redução do teor de sódio em alimentos 

processados – Eduardo Augusto Fernandes Nilson, Patricia Constante Jaime e Denise de 

Oliveira Resende

Revista Panamericana de Salud Pública. 33(4):287-292

› http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v32n4/07.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/rn/v24n6/01v24n6.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v32n4/07.pdf
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2013

—

Brazil’s national programs targeting childhood obesity prevention – Patrícia Constante 

Jaime, Ana Carolina Feldenheimer da Silva, Patricia Chaves Gentil, Rafael Moreira Claro e 

Carlos Augusto Monteiro

Obesity Reviews. 14(Supl2): 88-95

› http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12101/pdf 

—

Métodos de análise em programas de segurança alimentar e nutricional: uma experiência 

no Brasil – Alice Teles de Carvalho, Erika Rodrigues de Almeida, Eduardo Augusto Fernandes 

Nilson, Juliana Amorim Ubarana, Irela Mazar Fernández e Maarten Immink

Ciência e Saúde Coletiva; 18(2): 309-321

› http://www.scielosp.org/pdf/csc/v18n2/03.pdf 

—

Consumo precoce de alimentos não recomendados por lactentes do sul do Brasil – Márcia 

Regina Vitolo, Gabriela Possa, Maria Laura Louzada e Gisele Ane Bortolini

Ciência & Saúde (Porto Alegre), 6: 25-28.

› http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/view/11023/8899 

—

Medidas antropométricas preditivas de pressão arterial elevada entre adolescentes – 

Paula Dal Bó Campagnolo, Juliana Pfeil, Gisele Ane Bortolini e Márcia Regina Vitolo

Revista de Ciências Médicas, 22: 147-156.

 › http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/2139/1785

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12101/pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v18n2/03.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/view/11023/8899
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/cienciasmedicas/article/view/2139/1785
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—

Brazil’s national programs targeting childhood obesity prevention – Ana Carolina F Silva, 

Gisele Ane Bortolini e Patricia Constante Jaime 

International Journal of Obesity Supplements, 3: S9-S11

› http://www.nature.com/ijosup/journal/v3/n1s/full/ijosup20134a.html 

2014

—

Cadernos de estudos desenvolvimento social em debate – Resultados, avanços e 

desafios das condicionalidades de saúde do Bolsa Família (nº 17)

organizadores: Marconi Fernandes de Sousa, Daniel Aquino Ximenes e Patricia C. Jaime

O Sistema Único de Saúde e o Programa Bolsa Família: compromissos e desafios –

Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Patricia Constante Jaime Ana Maria Cavalcante 

de Lima

O desempenho do setor saúde no acompanhamento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família – Ana Maria Cavalcante de Lima, Maria Queiroz Maia, Rafaella 

da Costa Santin, Maria da Penha Ferrer de Francesco Campos, Patricia Constante 

Jaime, Kyara Michelline França, Daniela Spinelli Arsky, Maria Eduarda Paiva Meira de 

Oliveira, Catarina Mendonça Ferreira Lima Pinheiro.

Desnutrição em crianças de até cinco anos beneficiárias do Programa Bolsa Família: 

análise transversal e painel longitudinal de 2008 a 2012 – Patricia Constante Jaime, 

Alexander Cambraia Nascimento Vaz, Eduardo Augusto Fernandes Nilson, Júlio César 

Gomes Fonseca, Simone Costa Guadagnin, Sara Araújo da Silva, Marconi Fernandes 

de Souza, Leonor Maria Pacheco Santos 

 › http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/convite_lan%C3%A7 

amento%20Cadernos17.pdf

http://www.nature.com/ijosup/journal/v3/n1s/full/ijosup20134a.html
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/convite_lan%C3%A7amento%20Cadernos17.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/convite_lan%C3%A7amento%20Cadernos17.pdf
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—

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição e seu diálogo com a Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – Kelly Poliany de Souza Alves e Patricia C. Jaime 

Ciência e Saúde Coletiva, 19(11):4331-4340

› http://www.scielosp.org/pdf/csc/v19n11/1413-8123-csc-19-11-4331.pdf 

—

Transição nutricional e a organização do cuidado em alimentação e nutrição na Atenção 

Básica em saúde – Patricia Constante Jaime e Leonor Maria Pacheco Santos

Divulgação em Saúde para Debate. 51: 72-85.

› http://cebes.com.br/site/wp-content/uploads/2014/12/Divulgacao-51.pdf 

—

Política Nacional de Promoção da Saúde, descrição da implementação do eixo atividade 

física e práticas corporais, 2006 a 2014 – Deborah Malta, Marta Silva, Geórgia Albuquerque, 

Roberta Amorim, Gisele Rodrigues, Thaís Silva e Patricia Jaime

Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, 19(3):286-299

› http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/article/viewFile/3427/3280 

—

Perfil das demandas Judiciais para fornecimento de fórmulas nutricionais encaminhadas 

ao Ministério da Saúde do Brasil – Tatiane Nunes Pereira, Kimielle Cristina Silva, Ana 

Carolina Lucena Pires, Kelly Poliany de Souza Alves, Ana Silvia Pavani Lemos, Patricia 

Constante Jaime

Demetra, 9(Supl 1):199-214

› http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/10504/9729 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v19n11/1413-8123-csc-19-11-4331.pdf
http://cebes.com.br/site/wp-content/uploads/2014/12/Divulgacao-51.pdf
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/article/viewFile/3427/3280
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/10504/9729
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— 

Diálogos, pontes e experiência – Marco Akerman, Deborah Malta, Patrícia Jaime, Ronice 

Franco de Sá

Ciência e Saúde Coletiva, 19(11):4822

› http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n11/1413-8123-csc-19-11-4288.pdf  

—

A implementação das prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde, um bal-

anço, 2006 a 2014 – Deborah Carvalho Malta, Marta Maria Alves da Silva, Geórgia Maria 

Albuquerque, Cheila Maria de Lima, Tania Cavalcante, Patrícia Constante Jaime, Jarbas Bar-

bosa da Silva Júnior

Ciência e Saúde Coletiva, 19(11):4301-4311

› http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n11/1413-8123-csc-19-11-4301.pdf 

—

Situação nutricional de crianças menores de cinco anos em municípios do Nordeste 

brasileiro – Alice Teles de Carvalho,Erika Rodrigues de Almeida,Eduardo Augusto 

Fernandes Nilson, Juliana Amorim Ubarana, Janine Giuberti Coutinho, Rodrigo Pinheiro de 

Toledo Vianna, Flávia Emília Leite de Lima. 

Rev. Brasileira de Crescimento Desenvolvimento Humano, 24(2): 221-227

› http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v24n2/pt_16.pdf 

—

An evaluation of the effectiveness of the flour iron fortification programme in Brazil. 

Quenia dos Santos, Eduardo A F Nilson, Eliseu Verly Junior e Rosely Sichieri.

Public Health Nutrition. 15:1-5.

› http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9352076&fileId

=S1368980014002055 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n11/1413-8123-csc-19-11-4288.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n11/1413-8123-csc-19-11-4301.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v24n2/pt_16.pdf
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9352076&fileId=S1368980014002055
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9352076&fileId=S1368980014002055
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—

Targets and timelines for reducing salt in processed food in the PAHO-WHO region – Norm 

Campbell, Barbara Legowski, Branka Legetic, Daniel Ferrante, Eduardo Nilson, 

Christine Campbell e Mary L’Abbe.

Journal of Clinical Hypertension. 16(9):619-23.

 › http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28165&Ite

mid=270&lang=en 

—

The 2014 Brazilian dietary guidelines: The guide based on food and meals for everybody 

now and in future – Patricia Constante Jaime

World Nutrition. 5(12): 1085-1096

› http://wphna.org/?wpdmact=process&did=MTcwLmhvdGxpbms=

http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28165&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/Hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28165&Itemid=270&lang=en
http://wphna.org/?wpdmact=process&did=MTcwLmhvdGxpbms
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Anexo A
considerações sobre a revisão da resolução nº 380/2005 do cFn

ministério dA sAúde

secretAriA de Atenção à sAúde

depArtAmento de Atenção básicA

coordenAção-gerAl de AlimentAção e nutrição

considerAções sobre A revisão dA resolução nº380/2005 do cFn

01  Contextualização

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como 

princípio a integralidade de assistência à 

saúde, expressa na Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e cole-

tivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema. 

Este princípio do SUS visa superar a 

fragmentação existente anteriormente 

entre os serviços classificados como 

de saúde pública (de acesso de todos), 

predominantemente voltados para ações 

de prevenção de agravos e doenças e 

assistência terapêutica a um rol restrito 

de enfermidades, e os serviços previden-

ciários de assistência à saúde (exclusivo 

para aqueles que contribuíam com a 

Previdência Social) que ofertavam um 

amplo conjunto de ações e procedi-

mentos de saúde, mas apenas para os 

que pudessem pagar por eles.

A garantia da integralidade de assistên-

cia à saúde exige cada vez mais do SUS 

a ampliação do acesso e da qualidade 

dos cuidados ofertados nos serviços de 

saúde, por meio de: aprimoramento dos 

processos de gestão, financiamento e 

articulação interfederativa; qualificação 

da formação e educação permanente 

dos profissionais; desenvolvimento e 

incorporação de tecnologias e insumos 

estratégicos; organização de redes de 

atenção à saúde; qualificação da gestão 

do cuidado; cuidado multiprofissional e 
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interdisciplinar; desenvolvimento e apoio 

para estudos e pesquisas; humanização 

do cuidado; ações intersetoriais para 

promoção da saúde e prevenção de 

agravos e doenças, entre outros.

No processo de reorganização do 

modelo assistencial no SUS, a Atenção 

Básica à Saúde (AB) tem assumido 

progressivamente papel central, tendo 

a Estratégia Saúde da Família (ESF) como 

forma prioritária para sua organização. 

A atualização da Politica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), publicada em 

2011, fortaleceu conceitos importantes 

e reforçou o papel da AB na ordenação 

das Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

avançando na afirmação de uma AB 

acolhedora, resolutiva e que avança na 

gestão e coordenação do cuidado do 

usuário nos demais pontos de atenção 

(serviços) das RAS visando garantir 

a resolutividade da maior parte dos 

problemas de saúde da população. 

A AB  é o primeiro e preferencial ponto 

de acesso da população ao SUS. 

Caracteriza-se por um conjunto de ações, 

no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da  

saúde, a prevenção de agravos, o diag-

nóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da 

saúde, com o objetivo de desenvolver 

uma atenção integral que impacte 

positivamente sobre a situação de saúde 

da população adstrita. Além disso, ela 

deve ser resolutiva e capacitada, para 

atender de 70 a 80% dos problemas 

de saúde da sua população, que é 

composta de pessoas de diferentes 

idades, das várias fases do curso da vida 

e com diferentes patologias, agravos e 

necessidades de saúde.

A Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PNAN), também atualizada 

em 2011, destaca o papel da AB para 

organização da atenção nutricional do 

SUS e traz o conceito de atenção 

nutricional que compreende os cuidados 

relativos à alimentação e nutrição 

voltados à promoção e proteção da saúde, 

prevenção, diagnóstico e tratamento de 

agravos, devendo estar associados às 

demais ações de atenção à saúde do SUS, 

para indivíduos, famílias e comunidades, 

contribuindo para a conformação de uma 

rede integrada, resolutiva e humanizada 

de cuidados.  

A atenção nutricional, portanto, é parte 

da atenção integral à saúde que deve 

ser garantida pelo SUS. Os cuidados 

relativos à alimentação e nutrição devem 

estar presentes nos diferentes serviços 

que compõem a rede de atenção à saúde, 

como Unidades Básicas de Saúde e seu 

território adstrito (inclusive os domicílios 

e equipamentos sociais do território), 

Centros de Atenção Especializada,  

Policlínicas, Hospitais Gerais e Especiali- 

zados, Centros de Atenção Psicossocial,  
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Residências terapêuticas, Maternidades, 

Bancos de Leite Humano, entre outros.

A situação alimentar e nutricional exerce 

influência direta no processo de saúde 

e adoecimento dos indivíduos e comu-

nidades. Trata-se de uma questão 

complexa que envolve aspectos biopsi- 

cossociais e que, portanto, exige uma 

atuação interdisciplinar e multiprofis- 

sional. No entanto, cabe destacar neste 

contexto o papel do nutricionista.

02  Contribuições do nutricionista para a 

atenção nutricional no sus

 

Compreende-se que compete ao nutri-

cionista, junto aos demais profissionais 

atuantes nos serviços de saúde, trabalhar 

para ampliar e qualificar a análise sobre 

a situação alimentar e nutricional da 

população sob sua responsabilidade, 

apoiando a inclusão e organização da 

atenção nutricional como parte do 

cuidado integral à saúde dos indivíduos, 

famílias e comunidades.

Isso implica que o profissional nutri-

cionista identifique em seu núcleo 

de saber conhecimentos que possam 

ser compartilhados com os demais 

profissionais, assim como os demais 

profissionais também deverão fazer com 

seus núcleos de saber, para construir 

em conjunto um campo comum de 

conhecimentos acerca da alimentação 

e nutrição que possibilita a oferta 

interdisciplinar e multiprofissional da 

atenção nutricional. Nesse sentido, é 

importante reconhecer que as práticas 

de vigilância alimentar e nutricional, de 

promoção da alimentação adequada 

e saudável e prevenção de agravos 

relacionados à alimentação e nutrição 

(como as carências nutricionais especí-

ficas) não são exclusivas do nutricionista, 

mas que este profissional, devido ao 

seu núcleo de saber, é fundamental 

para apoiar, qualificar e desenvolver em 

conjunto com os demais profissionais 

essas práticas. 

Quanto às atividades específicas do 

nutricionista (funções núcleo), apontadas 

no documento do CFN como a “atenção 

dietética”, identificamos como sendo 

a elaboração e execução de plano 

terapêutico nutricional (avaliação, pres-

crição dietética, acompanhamento) para 

indivíduos com agravos nutricionais11 e 

ou necessidades alimentares especiais12 

em diferentes serviços da rede de 

atenção à saúde (Atenção Básica, Atenção 

domiciliar, Atenção especializada ambu-

latorial e hospitalar, Maternidades, 

Bancos de Leite Humano, Residências 

terapêuticas, outros). Mas, ressalta-se 

que este acompanhamento deve fazer 

parte do projeto terapêutico construído 

em conjunto com os demais profissionais.

Além disso, cabe ressaltar que, para 

efetivação da atenção nutricional, é 

necessário ainda garantir no SUS bons 
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processos de gestão das ações de 

alimentação e nutrição; qualificação da 

força de trabalho; pesquisa, inovação 

e conhecimento em alimentação e 

nutrição; participação e controle social, 

controle e regulação de alimentos. Todos 

esses processos devem e podem contar 

com as contribuições do nutricionista a 

partir do seu núcleo de saber específico.

No âmbito da gestão do SUS, espe-

cificamente no Ministério da Saúde, 

Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde (SES e SMS), cabe destacar que 

os cargos de gestão e coordenação 

de políticas, programas e ações (de 

alimentação ou outras áreas) exigem 

mais habilidades em outras áreas de 

conhecimento (administração, finan-

ciamento, articulação interfederativa, 

comunicação, etc) do que conhecimento 

dos núcleos duros de cada profissão 

(nutrição, farmácia, etc). Por isso, podem 

ser exercidos por profissionais que 

detenham essas habilidades e não 

obrigatoriamente por profissionais de 

formação específica, respeitando as 

determinações das leis que regulamentam 

as profissões. Por exemplo, o SISVAN 

(gestão e execução) e os programas 

de suplementação de micronutrientes 

podem ser coordenados por enfermeiros, 

farmacêuticos e outros dependendo da 

organização em cada SES e SMS. Já 

nos serviços de saúde, especialmente 

hospitais, normalmente os serviços 

específicos exigem a coordenação por 

determinadas categorias profissionais 

devido à necessidade de conhecimento 

específico para a supervisão/coorde-

nação dos serviços e também em 

virtude de legislações específicas que 

trazem essas determinações (serviço 

de enfermagem, serviço de nutrição e 

dietética, clínica cirúrgica, oncologia, etc).

A lei que regulamenta a profissão do 

nutricionista determina que “é obriga-

tória a participação de nutricionistas em 

equipes multidisciplinares, criadas por 

entidades públicas ou particulares e 

destinadas a planejar, coordenar, super-

visionar, implementar, executar e avaliar 

políticas, programas, cursos nos diversos 

níveis, pesquisas ou eventos de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente relacio-

nados com alimentação e nutrição, bem 

como elaborar e revisar legislação e 

códigos próprios desta área”. Desta 

forma, entende-se que é obrigatória 

a participação de nutricionistas nas 

equipes responsáveis pela gestão das 

ações da  PNAN no MS, SES e SMS,  mas 

a coordenação da equipe não precisa 

ser obrigatoriamente exercida por um 

nutricionista. Essa decisão cabe aos 

gestores do SUS. 

03  atuação do nutricionista na atenção 

Básica à saúde e na Rede de atenção à 

saúde

A atenção nutricional ofertada pelas 

equipes de AB deverá dar respostas às 
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demandas e necessidades de saúde da 

população do seu território, conside- 

rando as de maior frequência e relevância 

e observando critérios de risco e 

vulnerabilidade. No entanto, de 

acordo com as necessidades dos 

usuários e mediante o esgotamento  

das possibilidades terapêuticas no âmbito 

da AB, a atenção nutricional deverá ser 

complementada por outros pontos de 

atenção à saúde da RAS, como serviços de 

apoio diagnóstico e terapêutico, serviços 

especializados, hospitais, atenção 

domiciliar, entre outros no âmbito do SUS, 

assim como outros equipamentos sociais 

(governamentais ou não) que possam 

contribuir com o cuidado integral em 

saúde por meio da intersetorialidade.

Nesse sentido, a oferta da atenção nutri-

cional deverá ser integrada às demais 

ações de atenção à saúde desenvolvidas 

no âmbito da AB, garantindo no cotidiano 

de trabalho das equipes as ações de:

 › Vigilância Alimentar e Nutricional 

(VAN), com vistas ao diagnóstico e 

monitoramento da situação alimentar e 

nutricional da população adstrita para 

subsidiar a organização da atenção 

nutricional;

 › Promoção da alimentação adequada e 

saudável (PAAS);

 › Prevenção de doenças e agravos rela-

cionados à alimentação e nutrição;

 › Tratamento e reabilitação de doenças 

e agravos relacionados à alimentação 

e nutrição (inclusive as necessidades 

alimentares especiais);

 › Articulação intersetorial para garantia 

do Direito Humano à Alimentação Ade-

quada e Saudável e da Segurança Ali-

mentar e Nutricional. 

 

Para tanto, exige dos profissionais atu-

antes na AB habilidades relacionadas 

aos conhecimentos em epidemiologia, 

comunicação, gestão do cuidado, orga-

nização das redes de atenção à saúde, 

articulação intersetorial, segurança ali- 

mentar e nutricional, atenção dietética/

dietoterapia, técnica dietética, educação 

alimentar e nutricional, terapia nutri-

cional, entre outros. Podendo algumas 

habilidades serem compartilhadas entre 

os profissionais e outras sendo especí-

ficas do nutricionista. 

Por essa complexidade da AB, a atuação 

do nutricionista nesse campo de atuação 

é generalista, ou seja, requer habilidades 

que tradicionalmente são reconhecidas 

como da “Nutrição em Saúde Coletiva”, 

mas exige também habilidades do campo 

denominado “Nutrição Clínica”. E pode-se 

dizer que, dependendo das necessidades 

de saúde do território, o nutricionista 

atuante na AB pode inclusive precisar de 
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habilidades do campo da “Administração 

de Serviços de Alimentação e Nutrição”. 

A separação histórica entre essas áreas 

(Nutrição Clínica versus Nutrição Social/ 

em Saúde Pública/em Saúde Coletiva 

versus Administração de Serviços de 

Alimentação e Nutrição) nos cursos de 

graduação em Nutrição e, consequente-

mente, na prática profissional do 

nutricionista relaciona-se à fragmen-

tação da assistência à saúde preconizada 

e disseminada pelo modelo biomédico 

que o SUS vem buscando superar. 

É necessário analisar o que o SUS exige 

hoje do profissional nutricionista, tanto 

no âmbito da AB quanto nos demais 

serviços da RAS, e trabalhar junto aos 

profissionais e instituições formadoras 

a necessidade de superar a formação 

fragmentada durante a graduação 

visando ofertar à população, profissionais 

aptos a contribuir com a efetiva atenção 

integral à saúde.

04       outras considerações

 

Em relação à definição das atividades 

privativas do nutricionista, a Lei nº 

8.234, de 17 de setembro de 1991, que 

regulamenta a profissão, estabelece 

quais são estas atividades. A Resolução 

nº380 e sua futura revisão constituem-se 

em regulamento interno ao Conselho 

que apresenta direcionamentos para 

a atuação profissional do nutricionista, 

sendo necessário deixar clara a diferença 

entre atividades privativas, obrigatórias 

e complementares, visto que podem ser 

compreendidas de forma equivocada.

Além disso, a Lei nº 8.234/1991 não 

especifica, por exemplo, quais os serviços 

de nutrição devem ser planejados, 

organizados, dirigidos, supervisionados 

e avaliados por nutricionistas e atribui 

como atividade privativa a educação 

nutricional. A coordenação e gestão de 

políticas, programas e ações podem 

ser interpretadas erroneamente como 

serviços de nutrição e isto pode ser 

reproduzido na Resolução, porém, como 

já mencionado, estas não são atividades 

privativas, tendo em vista a necessidade 

prioritária de diversas habilidades, não 

necessariamente técnicas.

Da mesma forma, a educação alimentar 

e nutricional hoje, é entendida como 

“um campo de conhecimento e de prática 

contínua e permanente, transdisciplinar, 

intersetorial e multiprofissional que visa 

promover a prática autônoma e voluntária 

de hábitos alimentares saudáveis”, 

devendo considerar “todas as fases do 

curso da vida, etapas do sistema alimentar 

e as interações e significados que 

compõem o comportamento alimentar” 

(Brasil, 201217). Sugerimos que a nova 

Resolução já leve em consideração este 

conceito, visto que o nutricionista deve 
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apoiar e qualificar as equipes para que 

essas práticas sejam realizadas de forma 

resolutiva, porém, sua realização não é 

exclusiva deste profissional. 

Em relação às publicações citadas no 

documento, é necessário observar que 

a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição, a Matriz de Ações de Alimen-

tação e Nutrição na Atenção Básica, o 

Plano Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional e o Consenso sobre Habili- 

dades e Competências do Nutricionista 

no Âmbito da Saúde Coletiva são apresen-

tados como documentos semelhantes, 

com as mesmas características. No 

entanto, sendo a PNAN uma política 

nacional aprovada em Portaria, deve ser 

cumprida e efetivada por todos os entes 

federados. O Plano Nacional de SAN é 

um instrumento de consolidação e moni-

toramento das metas que objetivam a 

garantia da SAN, elaborado pela Câmara 

Interministerial de SAN. Já o Consenso 

e a Matriz são decorrentes de pesquisas 

sobre esses temas constituindo-se em 

instrumentos para apoio técnico.
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Anexo b
Relatório do Grupo 6 (diretriz 5) 

grupo 6:

Facilitador(a):

Sônia Lucena

Relator(a):

Kelly Alves e Ana Carolina Lucena

Coordenador(a): 

Ekaterine Karageorgiadis

apresentador(a):

Osvaldinete Lopes Oliveira Silva

relato do grupo 6 (diretriz 5)

pErgunta 1: Considerando as conquistas 

e os passos dados a partir da 4ª CNsaN, 

quais os grandes desafios que ainda 

persistem?

01. Gestores municipais assumirem 

compromisso com a agenda de ali-

mentação e nutrição no SUS;

02. Maior conhecimento sobre as 

responsabilidades de cada ente 

federado (união, estados e muni- 

cípios) na gestão e implementação 

de ações de alimentação, nutrição 

e saúde – o controle social precisa 

saber a quem cobrar;

03. Pouca apropriação na articulação 

intrasetorial (saúde) e intersetorial 

pelos profissionais e gestores envol-

vidos nas ações de SAN; 

04. Ampliação e qualificação de equipes 

multiprofissionais nos serviços de 

saúde (interdisciplinaridade neces-

sária para ações de alimentação e 

nutrição/SAN no SUS);

05. Regulação da publicidade e das 

demais práticas de marketing de 

alimentos e regulamentação da 

NBCAL (Lei 11.265/2006) – Norma 

Brasileira de comercialização de ali-
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mentos para lactentes e crianças de 

primeira infância, bicos, chupetas e 

mamadeiras;

06. Apropriação dos conselheiros de 

saúde sobre a agenda de SAN no 

SUS;

07. Apropriação dos conselheiros dos 

CONSEAs sobre a agenda de SAN no 

SUS;

08. Lançamento e implementação da 

Estratégia Intersetorial de preven-

ção e controle da obesidade; 

09. Melhoria da infraestrutura dos 

serviços de saúde e organização 

da Rede de Atenção à Saúde, 

respeitando as especificidades e 

prioridades regionais;

10. Intensificar o desenvolvimento de 

linhas de cuidado para as neces-

sidades alimentares especiais e 

qualificação das equipes de saúde 

para o cuidado; 

11. Reconhecimento do aleitamento 

materno como primeira ação de SAN 

no ciclo da vida e incorporá-lo como 

prioridade de agenda nos CONSEAs;

12. Aperfeiçoamento das normas de 

rotulagem para adequada informa-

ção ao consumidor e prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis.   

pErgunta 2: quais as prioridades devem 

ser trabalhadas na revisão do PlaNsaN 

(2012-2015), considerando as análises 

de conjuntura realizadas no primeiro dia 

do encontro?

01. Regulação da publicidade e práticas 

de marketing de alimentos;

02. Implantação e implementação da 

estratégia intersetorial de prevenção 

e controle da obesidade;

03. Regulação da produção, comercia-

lização e distribuição de alimentos 

saudáveis;

04. Fortalecimento e qualificação da 

Vigilância Alimentar e Nutricional 

nos serviços de saúde, avançando 

na interoperabilidade entre SISVAN 

indígena, SISVAN e e-SUS Atenção 

Básica;

05. Fomentar a ampliação do financia-

mento das ações de SAN no setor 

saúde, nas três esferas de gestão do 

SUS.

 

pErgunta 3: em relação a esta diretriz, 

quais os principais desafios e estratégias 

para a gestão e controle social do sisaN?

01. Articulação interconselhos (SUS, SAN, 

SUAS, Educação, Agricultura e outros);
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02. Constituição de Comissões Interse-

toriais de Alimentação e Nutrição 

(CIANs) nos Conselhos Estaduais de 

Saúde;

03. Participação das Secretarias de 

Saúde nas CAISANs estaduais e 

municipais;

04. Fortalecimento dos comitês e grupos 

gestores intersetoriais já existentes 

nos estados e municípios (comitê 

gestor do PBF, Programa Saúde na 

Escola, PAA, entre outros).
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Anexo c
matriz de interfaces do programa bolsa Família na saúde
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10

notAs
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