
 
Ministério da Saúde 

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 

Departamento de Promoção da Saúde 

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição 

 

 

 

 

 

 

 

Portarias e materiais referentes à Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição 

2020 a 2022 

(versão maio 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2022



   
 

   

 

POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PNAN  

No Brasil, a alimentação, assim como a saúde, é um direito constitucional, 

expresso no artigo 6º (incluído em 2010, pela Emenda Constitucional nº 64) e também 

na lei que cria o Sistema Único de Saúde (SUS), Lei nº 8.080, de setembro de 1990. 

Essa lei estabelece o caráter determinante da alimentação e atribui ao Ministério da 

Saúde (MS) o papel de formular políticas de alimentação e nutrição. 

Nesse sentido, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

instituída em 1999, chega para dar concretude às ações de alimentação e nutrição no 

SUS. A iniciativa do MS integra os esforços do Estado brasileiro pela construção e 

consolidação de um conjunto de políticas centradas no respeito, na proteção e na 

promoção dos direitos humanos à saúde e à alimentação. 

Em 2011, houve a reedição da PNAN, que apresenta como propósito a melhoria 

das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a 

promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e 

nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e à 

nutrição. 

Para tanto, está organizada em diretrizes que abrangem o escopo da atenção 

nutricional no SUS com foco na vigilância, na promoção, na prevenção e no cuidado 

integral de agravos relacionados à alimentação e à nutrição, conforme imagem abaixo. 

Essas atividades se integram às demais ações de saúde nas redes de atenção, ordenadas 

pela atenção primária. 

 

 

No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), as ações de alimentação e nutrição 

devem estar alinhadas às diretrizes da PNAN e podem ser potencializadas a partir de 

ações de vigilância alimentar e nutricional. A atenção nutricional, primeira diretriz da 

PNAN, compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção 

e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, que devem estar 



   
 

   

 

associados às demais ações de atenção à saúde do SUS para indivíduos, famílias e 

comunidades1. 

Como uma das principais ações de alimentação e nutrição na APS, a Vigilância 

Alimentar e Nutricional (VAN) traz os dados sobre as tendências das condições de 

alimentação e nutrição da população e de seus fatores determinantes para subsidiar o 

planejamento de ações para prevenção e enfrentamento dos agravos relacionados à 

alimentação e nutrição, contribuindo com a organização da atenção nutricional na Rede 

de Atenção à Saúde. Ela compreende desde os inquéritos populacionais até a avaliação 

das condições de alimentação e nutrição nos serviços de saúde, especialmente na APS. 

Outra ação basilar dentro das APS, é a promoção da alimentação adequada e 

saudável como um conjunto de estratégias que proporcionam aos indivíduos e 

coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos 

biológicos e socioculturais, bem como ao uso sustentável do ambiente. Dados do 

SISVAN em relação ao consumo alimentar apontam que, no Brasil, 54,4% das crianças 

menores de 6 meses são amamentadas exclusivamente, 51,6% são amamentadas na 

idade de 6 a 24 meses e 49% das crianças de 6 a 23 meses consomem alimentos 

ultraprocessados2. Em adultos, observa-se a redução do consumo de alimentos in natura 

e minimamente processados, como arroz e feijão, e o aumento do consumo de alimentos 

ultraprocessados3. 

A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da 

Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), propôs e 

apoiou a realização de um número temático em celebração aos 20 anos da PNAN. A 

edição conta com 18 artigos, sendo um de debate com oito comentários e uma réplica, 

12 artigos originais, uma revisão de literatura, um ensaio, um de perspectivas, um sobre 

questões metodológicas e duas entrevistas. Confira no link: 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1555/politica-nacional-de-alimentacao-e-

nutricao-celebrando-20-anos-de-implementacao  

A seguir, estão apresentadas as principais Portarias publicadas em 2020 e 2021, 

as quais tiveram recursos financeiros disponibilizados para execução de ações 

estratégicas da PNAN, como a própria ampliação do FAN (Financiamento da 

Alimentação e Nutrição), recursos extraordinários para ações no contexto do COVID-19 

e apoio a estados e municípios para execução das demais ações. 

VITRINE DO CONHECIMENTO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM 

 
1 Bortolini GA, de Oliveira TFV, da Silva SA, et al. Ações de alimentação e nutrição na atenção primária à saúde no Brasil. Rev 

Panam Salud Publica. 2020;44:e39. Published 2020 Apr 23. doi:10.26633/RPSP.2020.39. 
 https://scielosp.org/article/rpsp/2020.v44/e39/  
2 Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional [Internet]. 2018 [cited 2019 Nov 1]. Available 

from: http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index 
» http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index 
3 Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, De Castro IRR, Cannon G. Increasing consumption of ultra-processed foods and likely impact on 

human health: Evidence from Brazil. Public Health Nutr. 2011 Jan;14(1):5–13. 

 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1555/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-celebrando-20-anos-de-implementacao
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1555/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-celebrando-20-anos-de-implementacao
https://scielosp.org/article/rpsp/2020.v44/e39/
http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index


   
 

   

 

SAÚDE PÚBLICA 

A Vitrine do Conhecimento em alimentação e nutrição em Saúde Pública tem por 

objetivo contribuir para aumentar a visibilidade, o acesso e uso da informação 

científica e técnica relacionada à Década de Ação para a Nutrição. Este produto é 

fruto do projeto de cooperação técnica estabelecido entre a Organização Pan-

Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), por meio de seu 

centro especializado Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS), e o Ministério da Saúde, por meio da 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DEPROS/SAPS). 

Nesta Vitrine são apresentadas o Mapa de Evidências sobre o manejo e tratamento da 

Má Nutrição no contexto da Atenção Primária em Saúde, a Vitrine do Conhecimento 

Alimentação e Nutrição em Saúde Pública e um Estudo infométrico da produção 

científica latino-americana relacionada à Década de Ação para a Nutrição. Estes 

produtos contribuem para a tradução do conhecimento na área de nutrição e têm um 

grande potencial de informar e embasar políticas nacionais de alimentação e nutrição, 

bem como fortalecer as ações desenvolvidas nos sistemas de saúde dos países. 

 

Acesse: 

Vitrine do Conhecimento em Nutrição em Saúde Pública 

https://brasil.bvs.br/vitrinas/post_vitrines/alimentacao-e-nutricao-em-saude-publica/


   
 

   

 

 

PORTARIAS 2020 a 2022 

 

FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) 

2020: 

Portaria nº 802, de 14 de abril de 2020: Habilita Estados, Distrito Federal e 

Municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e implementação de ações 

de alimentação e nutrição, com base na PNAN. 

Recursos: 

● R$ 3.270.000,00 para os estados  

● R$ 7.485.000,00 para municípios com mais de 150 mil habitantes (196 

municípios contemplados)  

Portaria nº 1.012, de 18 de maio de 2020: Estabelece, no ano de 2020, incentivo de 

custeio para a estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição pelas 

Secretarias de Saúde dos Municípios que possuem população entre 30.000 e 149.999 

habitantes com base na PNAN. 

Recursos:  

● R$ 12.389.000,00 (936 municípios contemplados)  

 

2021: 

Portaria GM/MS nº 1.127, de 02 de junho de 2021: Habilita estados, Distrito Federal 

e municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e implementação de 

ações de alimentação e nutrição, com base na Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição - PNAN, referente ao exercício financeiro de 2021. 

Recursos: 

● R$ 3.310.000,00 para os estados 

● R$ 20.092.000,00 para municípios com mais de 30 mil habitantes (1173 

municípios contemplados)  

2022: 

Portaria GM/MS Nº 411, de 25 de fevereiro de 2022 : Habilita Estados, Distrito 

Federal e Municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e implementação 

de ações de alimentação e nutrição, com base na Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição - PNAN, referente ao exercício financeiro de 2022. 

• R$ 3.310.000,00 para os estados 

• R$ 20.211.000,00 para municípios com mais de 30 mil habitantes (1181 

municípios contemplados) 

Materiais de apoio 

Instrutivo 2021 e 2022 (versão preliminar enviada por e-mail às referências estaduais) 

Para mais informações: https://aps.saude.gov.br/politicas/pnan/financiamento       

Webpalestra: Planejamento e execução do Fundo de Alimentação e Nutrição (FAN) 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-802-de-14-de-abril-de-2020-252495750
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.012-de-18-de-maio-de-2020-258259645
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.127-de-2-de-junho-de-2021-324149997
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-411-de-25-de-fevereiro-de-2022-383101681
https://aps.saude.gov.br/politicas/pnan/financiamento
https://www.youtube.com/watch?v=7a1i-d13P7c


   
 

   

 

ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) 

Portaria nº 1.210, de 18 de maio de 2020: Habilita municípios a receberem recursos 

financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da 

compra de equipamentos antropométricos adequados. 

Nessa Portaria foram contemplados pólos do Programa Academia da Saúde 

pertencentes a 9 municípios e 1722 Unidades Básicas de Saúde pertencentes a 304 

municípios, totalizando um repasse financeiro de R$ 5.166.000,00. 

Materiais de apoio 

Marco de Referência da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica  

Manual orientador para aquisição de equipamentos antropométricos 

Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica 

[recurso eletrônico] (saude.gov.br)  

Situação alimentar e nutricional da população idosa na atenção primária à saúde no 

Brasil   

Situação alimentar e nutricional no Brasil: excesso de peso e obesidade da população 

adulta na Atenção Primária à Saúde 

 

Webinários 

Vigilância Alimentar e Nutricional e o uso de Sistemas de Informação em Saúde da 

Atenção Primária 

 

ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB) 

Portaria GM/MS Nº 3.297, de 4 de dezembro de 2020: Instituiu, em caráter 

excepcional e temporário, o incentivo financeiro de custeio para as ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e da alimentação complementar 

adequada e saudável para crianças menores de 2 (dois) anos de idade no âmbito da 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), na APS.  

O incentivo financeiro de que se trata essa Portaria foi repassado a municípios que 

com equipes de atenção primária que tenha realizado e registrado no e-gestor AB 

oficina de trabalho da EAAB, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 

2020 e/ou tenha equipe de atenção básica certificada pela EAAB, até 31 de agosto de 

2020. Deste modo, 382 municípios brasileiros foram contemplados e houve um total 

de repasse financeiro de R$ 16.962.517,94. 

Materiais de apoio 

- Instrutivo da Portaria GM/MS n.º 3.297, de 4 de dezembro de 2020: cria 

incentivo financeiro de custeio para a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 

(EAAB), na Atenção Primária à Saúde.   

- Curso autoinstrucional “Amamenta e alimenta Brasil: recomendações 

baseadas no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos 

(UFSC/UNASUS)” (https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46403).   

              Portal Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.210-de-18-de-maio-de-2020-258260443
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_equipamentos_2012_1201.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dJABv6LzR5Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dJABv6LzR5Y&t=1s
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.297-de-4-de-dezembro-de-2020-292436493
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_portaria_3297.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_portaria_3297.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_portaria_3297.pdf
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46403
http://eaab.uff.br/cms/index.php/eaab


   
 

   

 

PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL 

2020: 

Portaria nº 2.141 de 14 de agosto de 2020: Habilita Municípios e Distrito Federal ao 

recebimento do incentivo financeiro para implementação das ações do Programa 

Saúde na Escola no segundo ano do ciclo 2019/2020 e destina recursos financeiros 

para os municípios e Distrito Federal aderidos ao Programa Crescer Saudável que 

alcançaram as metas do Programa. 

Em 2020, foram contemplados 4118 municípios com o valor R$ 32.564.448,19, 

referente ao desempenho dos municípios no ciclo 2019/2020 em conformidade com o 

cumprimento das ações previstas pelo Programa Crescer Saudável.   

 

2021: 

Portaria GM/MS nº 1.320 de 22 de junho de 2021: Define os municípios com adesão 

ao Programa Saúde na Escola e ao Crescer Saudável para o ciclo 2021/2022, os 

habilita ao recebimento do teto de recursos financeiros pactuados em Termo de 

Compromisso e dá outras providências. 

No ciclo 2021/2021, houve um repasse financeiro de R$ 20.437.092,00 aos 

municípios que aderiram ao Crescer Saudável (4604 municípios contemplados). O 

incentivo financeiro a ser repassado aos municípios que aderiram ao Crescer 

Saudável corresponde a 40% do repasse financeiro referente à adesão ao Programa 

Saúde na Escola no ciclo 2021/2022.  

Materiais de apoio 

- Instrutivo Crescer Saudável 2021/2022 (versão preliminar) 

- Documento orientador: indicadores e padrões de avaliação - PSE ciclo 2021/2022 

- Nota Técnica nº 70/2021-CGAN/DEPROS/SAPS/MS: Divulgação dos resultados 

do monitoramento parcial das ações do Programa Crescer Saudável/Programa Saúde 

na Escola, Ciclo 2021/2022  

- Nota Técnica nº 21/2022-CGAN/DEPROS/SAPS/MS: Divulgação dos resultados 

do monitoramento parcial de março de 2022 das ações do Programa Crescer 

Saudável/Programa Saúde na Escola, Ciclo 2021/2022 

- Instrutivo FAN Ciclo 2020/2021 (versão preliminar) 

- Passo a passo para extração dos relatórios de Atividade Coletiva por tipo de 

atividade - PSE 

Live: Crescer Saudável Ciclo 2021/2022  

 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E ATENÇÃO À 

OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)  

Definição 

A Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (PROTEJA), instituída 

pela Portaria GM/MS nº 1.862, de 10 de agosto de 2021, é uma estratégia brasileira 

intersetorial que tem como objetivo deter o avanço da obesidade infantil e contribuir 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.141-de-14-de-agosto-de-2020-272747285
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.320-de-22-de-junho-de-2021-327697233
https://drive.google.com/file/d/1JqS8Fhya10L-lOy0m-aH3L7qidduOccH/view
https://drive.google.com/file/d/1R8j7kRYdKMwEY0ZvdpEt-C7qom656b5c/view
https://drive.google.com/file/d/1aPDpRvyyFlsxNqtDIov5H-i5lKCwgq_h/view
https://drive.google.com/file/d/1aPDpRvyyFlsxNqtDIov5H-i5lKCwgq_h/view
https://drive.google.com/file/d/1aPDpRvyyFlsxNqtDIov5H-i5lKCwgq_h/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zsl0XhnR4sHSfZXR1FII30Ema9kirjp/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zsl0XhnR4sHSfZXR1FII30Ema9kirjp/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zsl0XhnR4sHSfZXR1FII30Ema9kirjp/view
https://drive.google.com/file/d/1bUySn8NlQrjCqad2jh4iOxhjQkJQ4tcd/view
https://drive.google.com/file/d/1ub5eRfAf8Nge1rHLY8emqBYOzhzoNgd-/view
https://drive.google.com/file/d/1ub5eRfAf8Nge1rHLY8emqBYOzhzoNgd-/view
https://www.youtube.com/watch?v=uAE3Zf5eI0Y
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.862-de-10-de-agosto-de-2021-337532485


   
 

   

 

para o cuidado e para a melhoria da saúde e da nutrição das crianças. 

Portaria GM/MS nº 1.862, de 10 de agosto de 2021: Institui a Estratégia Nacional 

para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil - Proteja. 

Portaria GM/MS nº 1.863, de 10 de agosto de 2021: institui incentivo financeiro. 

Foi publicada também a portaria que institui o incentivo financeiro federal de 

custeio destinado aos municípios para a implementação das ações de prevenção e 

atenção à obesidade infantil no âmbito da Estratégia Nacional para a Prevenção e 

Atenção à Obesidade Infantil - Proteja. A partir de critérios detalhados em portaria, 

foram apresentados 1331 os municípios elegíveis para o recebimento de recurso 

fundo a fundo, a ser utilizado no fomento à estratégia. A adesão ao incentivo 

financeiro do Proteja ocorreu no período entre 11 de agosto de 2021 e 17 de 

setembro de 2021, no portal e-Gestor (https://egestorab.saude.gov.br/index.xhtml) 

para esse conjunto de municípios pré selecionados. Dos 1.331 municípios elegíveis, 

1.320 (99,1% dos habilitados) finalizaram a adesão. 

 No processo de adesão, foi apresentado aos municípios a lista de 20 ações 

essenciais e 41 ações complementares recomendadas para a composição/alcance da 

estratégia. As ações essenciais são aquelas que efetivamente contribuem com a 

reversão do cenário de obesidade infantil, e algumas já fazem parte do planejamento e 

rotina de trabalho das equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e das ações e 

programas de outros setores parceiros da agenda de alimentação, nutrição e atividade 

física. As ações complementares são ações importantes e os municípios devem 

escolher dentre uma lista pré-estabelecida, pelo menos, cinco delas para serem 

desenvolvidas.   

O recurso será distribuído em parcelas anuais de R$ 31,9 milhões. O primeiro 

repasse foi realizado após a adesão. O segundo, após a avaliação do desempenho de 

12 meses. E o terceiro, depois de 24 meses. O repasse será calculado considerando os 

municípios que realizaram adesão no Sistema de Adesão no portal e-Gestor e o 

número de crianças menores de 10 anos residentes no município. 

Portaria GM/MS Nº 2.670, de 13 de outubro de 2021: Define e habilita municípios 

com adesão ao recebimento de incentivo financeiro federal de custeio destinado à 

implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil no âmbito da 

Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja). 

Materiais de apoio 

Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil: orientações 

técnicas. Este material apresenta mais informações sobre o Proteja, a relação das 

ações essenciais e complementares, monitoramento e ficha de qualificação dos 

indicadores.  

Live Roda de Conhecimento/ Estratégia Nacional para prevenção e atenção à 

obesidade Infantil – Proteja 

Live Estratégia de Prevenção e Atenção à  Obesidade Infantil (PROTEJA) 

 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.862-de-10-de-agosto-de-2021-337532485
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.862-de-10-de-agosto-de-2021-337532485
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.863-de-10-de-agosto-de-2021-337541486
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.670-de-13-de-outubro-de-2021-352339671
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/orienta_proteja.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/orienta_proteja.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zY0rRq-fcww
https://www.youtube.com/watch?v=zY0rRq-fcww
https://www.youtube.com/watch?v=DC_JOFqqBic


   
 

   

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID, OBESIDADE E OUTRAS DCNT 

Portaria nº 2.994, de 29 de outubro de 2020: Institui, em caráter excepcional e 

temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, 

diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à 

Saúde (APS), no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo 

coronavírus. O objetivo é fortalecer o atendimento na APS para indivíduos com 

diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e obesidade, por meio da 

identificação e do cadastro desses usuários, da priorização na assistência terapêutica e 

da promoção da saúde nas comunidades. 

 

A transferência do incentivo financeiro considerou por município e Distrito Federal o 

quantitativo de equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária 

custeadas pelo Ministério da Saúde, com cadastro no Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) na competência financeira de agosto do ano 

de 2020. Foram contemplados 5.505 municípios com o valor total de R$ 

221.811.937,50. 

Materiais de apoio 

Instrutivo Gestor: documento que orienta gestores sobre a utilização do incentivo 

financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão no 

âmbito da Atenção Primária nos municípios. 

Manual - Como organizar o cuidado de pessoas com Doenças Crônicas na APS no 

contexto da pandemia: o documento destinado a gestores e profissionais de saúde que 

atuam na APS reorganiza o processo de trabalho no contexto da pandemia da Covid-

19, com orientações sobre estratificação de risco, frequência e organização dos 

atendimentos, acesso a medicamentos e informações sobre autocuidado. 

Nota Técnica nº 41/2020-DEPROS/SAPS/MS, que justifica a necessidade de pautar 

incentivo para as pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial 

sistêmica no contexto da atual pandemia e detalha os critérios de monitoramento do 

referido recurso. 

Manual de Atenção às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde do Sistema Único de Saúde. Este manual traz um conjunto de 

recomendações para qualificar a atuação dos gestores, das equipes e profissionais de 

saúde que atuam na APS para atenção aos casos de sobrepeso e obesidade. Espera-se 

apoiar estados e municípios na implementação das ações de atenção à saúde e 

fortalecer a qualificação e efetividade do cuidado.  

Webinar “Estratégias de Prevenção e Atenção à Obesidade no âmbito do covid-19” . 

Nesse webinar foram apresentadas  estratégias de prevenção e atenção à Obesidade na 

Atenção Primária e de como fortalecer o cuidado em tempos de pandemia de covid-

19. Foram apresentadas recomendações de instrutivo para apoiar estados e municípios 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.994-de-29-de-outubro-de-2020-285765919
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20201120_N_instrutivogestor_189399402103676387.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20201120_N_manualcuidadopessoasdoencascronicas_3195088752970310424.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20201120_N_manualcuidadopessoasdoencascronicas_3195088752970310424.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20201120_N_manualcuidadopessoasdoencascronicas_3195088752970310424.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20201120_N_nt412020deprossaps_7471115035381376370.pdf
https://bit.ly/ManualSobrepesoObesidade
https://bit.ly/ManualSobrepesoObesidade
https://www.youtube.com/watch?v=vlrsPhWYlHE


   
 

   

 

na implementação das ações, além de diálogos sobre a portaria 2.994/2020.  

Webinar “Portaria 2994/2020: cuidado às pessoas com DCNT no contexto da 

pandemia de covid-19”. Esse webinar teve como objetivo orientar gestores e 

profissionais de saúde sobre estratégias de utilização do recurso, realização de ações, 

registro e monitoramento dos indicadores referentes a essa portaria. 

Artigo: Nilson EAF, Andrade RDCS, de Brito DA, de Oliveira ML. Custos 

atribuíveis à obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde, Brasil, 

2018. Rev Panam Salud Publica. 2020;44:e32. Published 2020 Apr 10. 

doi:10.26633/RPSP.2020.32.  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COVID E MÁ NUTRIÇÃO  

Portaria GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021: Institui, em caráter excepcional, 

incentivos financeiros federais de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, a 

serem transferidos, em parcela única, aos municípios e Distrito Federal, para 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

decorrente da Covid-19. 

Todos os municípios brasileiros foram contemplados nesta Portaria. 

Houve repasse financeiro de R$ 345.432.001,15 para as ações relacionadas ao 

enfrentamento da má nutrição (desnutrição e obesidade infantil), com foco em 

crianças e gestantes do Programa Bolsa Família (PBF). 

Materiais de apoio 

Instrutivo: Ações de enfrentamento da má nutrição no contexto da pandemia: Portaria 

GM/MS nº 894, de 11 de maio de 2021 

Live: Portaria Nº 894/201: enfrentamento a má nutrição na pandemia e utilização do 

incentivo financeiro 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4mkUEgjJUM
https://www.youtube.com/watch?v=j4mkUEgjJUM
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147115/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-894-de-11-de-maio-de-2021-319516367
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/acoes_enfrentamento_da_ma_nutricao_no_contexto_da_pandemia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=25wmLjyvslY
https://www.youtube.com/watch?v=25wmLjyvslY


   
 

   

 

 

PROGRAMAS POR TEMAS 

 

FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) 

Definição 

É o incentivo financeiro para a estruturação e implementação das ações de 

alimentação e nutrição (FAN) é um recurso para apoiar ações que visem a 

concretização da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a partir das 

necessidades locais. O recurso é descentralizado por meio da transferência fundo a 

fundo e é destinado apenas para as despesas de custeio (correntes), e pertence ao 

bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.  

Publicações 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

- Instrutivo 2020: Incentivo Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) 

- Instrutivo 2021 (versão preliminar) 

- Instrutivo 2022 (versão preliminar) 

Materiais de apoio 

- Para mais informações: https://aps.saude.gov.br/politicas/pnan/financiamento 

- Webinar “Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde”. Este Webinário 

traz para o debate as recomendações e possibilidades para avançar nas ações de 

alimentação e nutrição e apresenta algumas experiências empiricamente qualificadas 

como exitosas no intuito de que o compartilhamento das mesmas possa fortalecer a 

qualificação e efetividade desse cuidado. 

- Matriz de ações de alimentação e nutrição na atenção básica de saúde. 

- Recomendações para Fortalecimento da Atenção Nutricional na Atenção Primária à 

Saúde no Brasil 

 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL 

Definição 

A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é compreendida “como 

um conjunto de estratégias que proporcionem aos indivíduos e coletividades a 

realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e 

socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente”. 

A implantação dessa diretriz da PNAN fundamenta-se nas dimensões de incentivo, 

apoio, proteção e promoção da saúde e deve combinar iniciativas focadas em 

políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde dos indivíduos 

e comunidades; o reforço da ação comunitária; desenvolvimento de habilidades 

pessoais por meio de processos participativos e permanentes e a reorientação dos 

serviços na perspectiva da promoção da saúde. 

Os guias alimentares são instrumentos que definem as diretrizes oficiais sobre 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/instrutivofan2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bUySn8NlQrjCqad2jh4iOxhjQkJQ4tcd/view
https://drive.google.com/file/d/1zZwLSHvJyHeGeS3W_E9lsXhTvLQOn2x4/view
https://aps.saude.gov.br/politicas/pnan/financiamento
https://www.youtube.com/watch?v=hknL83wz_zw
https://nutricaoaps.com.br/wp-content/uploads/2022/02/OS-0052021-Matriz-para-Organizacao-2.pdf
https://nutricaoaps.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Atencao-Nutricional-VERSAO-PRE.pdf
https://nutricaoaps.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Atencao-Nutricional-VERSAO-PRE.pdf


   
 

   

 

alimentação saudável para a população. A primeira versão do Guia alimentar para a 

população brasileira foi publicada em 2006 e a versão revisada foi publicada em 

2014, apresentando informações, análises, recomendações e orientações baseadas nas 

evidências mais atuais e robustas sobre escolha, combinação, preparo e consumo de 

alimentos, além de sugerir possibilidades de superação de obstáculos. A primeira 

versão do Guia para Crianças foi publicada em 2002, revisada em 2010 e em 2019. A 

versão atual o alinhou às orientações do Guia alimentar para população brasileira, 

atualizou as recomendações diante das mais recentes evidências científicas 

disponíveis, que fortalecem tais recomendações, e acrescentou especificidades às 

crianças menores de dois anos. 

Além de ser um instrumento de Educação Alimentar e Nutricional, o guia alimentar é 

também um documento indutor de políticas públicas, para além do setor saúde. Está 

em sintonia com o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional abordando a 

qualidade da alimentação, por meio da oferta de alimentos mais saudáveis, 

diversificados e que respeitem a cultura alimentar local. 

Frutas, Legumes e Verduras 

Lançamento da agenda de trabalho do Ano Internacional das Frutas, Legumes e 

Verduras no Brasil 

Diálogos Regionais 

Seminário Regional FLV – Brasil, Peru e Colômbia 

Diálogo Nacional para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável 

Revisão Rápida: Determinantes do consumo de frutas, verduras, legumes, arroz e 

feijão em países de baixa e média renda 

 

Publicações 

Guia Alimentar para a População Brasileira  

Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos 

Cursos 

Curso autoinstrucional Qualificação Profissional para a Promoção da Alimentação 

Adequada e Saudável na Atenção Básica 

Curso autoinstrucional Amamenta e alimenta Brasil: recomendações baseadas no 

Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos 

Outros materiais de apoio 

Guia Alimentar para a População Brasileira: 

Manual instrutivo: implementando o guia alimentar para a população brasileira em 

equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde 

Guia Alimentar para a População Brasileira: Guia de Bolso 

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos versão resumida 

Audiolivro do Guia Alimentar para a População Brasileira: tem o objetivo de 

disponibilizar integralmente o Guia Alimentar ao público cego por meio de dez 

arquivos de áudio  

https://www.youtube.com/watch?v=VzLjtUigNg4&t=4427s
https://www.youtube.com/watch?v=VzLjtUigNg4&t=4427s
https://www.youtube.com/watch?v=LT-LNhh-OH4&list=PLk9c3bs-icecVz08V0PoRtox6tX-SLdYE
https://www.youtube.com/watch?v=8V22Y3BYciY&list=PLk9c3bs-icef3LHNsqgmPnQnppIPLjAuI
https://www.youtube.com/watch?v=8ycboCXv4OE&list=PLqIQiu4wtYgVVA7fxnu3Mqm3nVNUHberL
https://drive.google.com/file/d/1n5Z6EibTcKAqnfbxO0gR8wMhUCJV3Mzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5Z6EibTcKAqnfbxO0gR8wMhUCJV3Mzh/view?usp=sharing
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46602
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46602
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46403
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46403
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_instrutivo_guia_alimentar_pop_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_instrutivo_guia_alimentar_pop_brasileira.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guiadebolso2018.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_2anos.pdf
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12491_AUDIOLIVRO+DO+GUIA+ALIMENTAR+PARA+A+POPULACAO+BRASILEIRA


   
 

   

 

Seminário Virtual - Rede de Ação sobre Guias Alimentares baseados no nível de 

processamento dos alimentos nas Américas 

Auto avaliação do consumo alimentar: Teste Como está sua alimentação? 

Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição - material de apoio para 

profissionais de saúde 

Instrutivo: metodologia de trabalho em grupos para ações de alimentação e nutrição 

na atenção básica. 

Na cozinha com frutas, verduras e legumes 

Alimentos regionais brasileiros 

Revisão Rápida: Consumo de alimentos ultraprocessados e risco de sobrepeso e 

obesidade 

 

Protocolos de uso do Guia Alimentar para a População Brasileira: 

○ Fascículo 1: Protocolos de uso do guia alimentar para a população brasileira 

na orientação alimentar: bases teóricas e metodológicas e protocolo para a 

população adulta 

○ Fascículo 2: Protocolos de uso do Guia Alimentar para a população brasileira 

na orientação alimentar da população idosa 

o Fascículo 3: Protocolos de uso do Guia Alimentar para a população brasileira 

na orientação alimentar de gestantes 

• Fascículo 4: protocolos de uso do guia alimentar para a população brasileira 

na orientação alimentar de crianças de 2 a 10 anos 

 

Protocolos de uso do Guia Alimentar para a População Brasileira para cuidados 

específicos: 

o FASCÍCULO 1 - Protocolo de Uso do Guia Alimentar para a População 

Brasileira na orientação alimentar de pessoas adultas com obesidade, 

hipertensão arterial e diabetes mellitus: bases teóricas e metodológicas; 

o FASCÍCULO 2 Protocolo de Uso do Guia Alimentar para a População 

Brasileira na orientação alimentar de pessoas adultas com obesidade. 

o Folder Alimentação saudável para pessoas com obesidade 

 

Alimentação cardioprotetora: 

o Alimentação Cardioprotetora: Manual de orientações para profissionais de 

Saúde da Atenção Básica 

o Material destinado à população, voltada especialmente para indivíduos com 

doenças crônicas associadas à alimentação – doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e 

dislipidemias: Cartilha Alimentação Cardioprotetora 

 

Vídeos sobre o Guia Alimentar para a população brasileira 

Vídeo sobre 12 passos para a alimentação saudável das crianças 

Vídeo sobre 12 passos para a alimentação saudável das crianças - libras 

https://www.paho.org/pt/eventos/seminario-virtual-rede-acao-sobre-guias-alimentares-baseados-no-nivel-processamento-dos
https://www.paho.org/pt/eventos/seminario-virtual-rede-acao-sobre-guias-alimentares-baseados-no-nivel-processamento-dos
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guiadebolso_folder.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/desmistificando_duvidas_sobre_alimenta%C3%A7%C3%A3o_nutricao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/desmistificando_duvidas_sobre_alimenta%C3%A7%C3%A3o_nutricao.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_metodologia_trabalho_nutricao_ab.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_metodologia_trabalho_nutricao_ab.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cozinha_frutas_legumes_verduras.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentos_regionais_brasileiros_2ed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WTJQMhO_DouIdlu6UhKDGGYh7NClmw0A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTJQMhO_DouIdlu6UhKDGGYh7NClmw0A/view?usp=sharing
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo2.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_guia_alimentar_fasciculo3.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_guia_alimentar_fasciculo3.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_guia_alimentar_fasciculo_4.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_guia_alimentar_fasciculo_4.pdf
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_alimentacao_saudavel_obesidade.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/alimentacao_cardioprotetora_orien_pro_saude_ab.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/alimentacao_cardioprotetora_orien_pro_saude_ab.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_cardioprotetora.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=thUMk4coJfo&list=PLaS1ddLFkyk-ObbBv4eWkHIhc5B49a9Sw
https://www.youtube.com/watch?v=pN5djD3CnEM
https://drive.google.com/file/d/1-mv4RWP7KzQzSJFgq4ewlSjGOOe03aV_/view?usp=sharing


   
 

   

 

Folder/Cartaz: 

Folder sobre “Dez passos para uma alimentação adequada e saudável 

Folder sobre Guia Alimentar da População Brasileira: obstáculos para uma 

alimentação adequada e saudável 

Folder sobre Guia Alimentar da População Brasileira: habilidades culinárias 

Folder sobre Guia Alimentar da População Brasileira: a escolha dos alimentos 

Folder sobre Guia Alimentar da População Brasileira: tenha mais atenção com a 

alimentação em seu dia a dia 

 

Portal Saúde Brasil 

Aplicativos para ajudar a fazer escolhas alimentares mais saudáveis: 

Aplicativo Conecte SUS - Funcionalidade Peso Saudável  

Armazém da Saúde e Saúde Brasil 

Desrotulando 

 

Promoção da Saúde nas Escolas: 

Livreto para gestores: A creche como promotora da amamentação e da alimentação 

adequada e saudável - Livreto para gestores 

Caderno de Atividades: Promoção da Alimentação Adequada e Saudável - Educação 

Infantil 

Caderno de Atividades: Promoção da Alimentação Adequada e Saudável - Ensino 

Fundamental I 

Caderno de atividades: Promoção da Alimentação Adequada e Saudável - Ensino 

Fundamental II 

Vídeo: Caminhos da comida  

Vídeo: Nico e o tubérculo  

Vídeo: Sem cantina!  

 

Artigos: 

 

Bortolini, Gisele Ane et al. Evolução das ações de nutrição na atenção primária à 

saúde nos 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Brasil. 

Cadernos de Saúde Pública [online]. 2021, v. 37, n. Suppl 1 . 

https://doi.org/10.1590/0102-311X00152620. 

 

Bortolini GA, Moura ALP, Lima AMC, Moreira HOM, Medeiros O, Diefenthaler 

ICM, et al. Guias alimentares: estratégia para redução do consumo de alimentos 

ultraprocessados e prevenção da obesidade. Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e59. 

 

Bortolini GA, de Oliveira TFV, da Silva SA, et al. Ações de alimentação e nutrição 

na atenção primária à saúde no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2020;44:e39. 

Published 2020 Apr 23. doi:10.26633/RPSP.2020.39. 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/dez_passos_alimentacao_adequada_saudavel_dobrado.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_obstaculos_alimentacao.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_obstaculos_alimentacao.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_habilidades_culinarias.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_habilidades_culinarias.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_escolha_alimentos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_escolha_alimentos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_escolha_alimentos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_alimentacao_dia_a_dia.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_alimentacao_dia_a_dia.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_alimentacao_dia_a_dia.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_alimentacao_dia_a_dia.pdf
https://saudebrasil.saude.gov.br/
https://www.inca.gov.br/aplicativos/armazem-da-saude
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.desrotulando.app&hl=en&gl=US
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTM1MQ==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTM1MQ==
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atividades_educacao_infantil.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atividades_educacao_infantil.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atividades_ensino_fundamental_I.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_atividades_ensino_fundamental_I.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_alimentacao_saudavel_ensino_fundamental_II.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/promocao_alimentacao_saudavel_ensino_fundamental_II.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BYw0EVdQbV8
https://www.youtube.com/watch?v=biq3xE3O3Zc&t=10s
https://www.youtube.com/wa
https://doi.org/10.1590/0102-311X00152620.
https://doi.org/10.1590/0102-311X00152620.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6913219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6913219/
https://scielosp.org/article/rpsp/2020.v44/e39/
https://scielosp.org/article/rpsp/2020.v44/e39/
https://scielosp.org/article/rpsp/2020.v44/e39/
https://scielosp.org/article/rpsp/2020.v44/e39/
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Ciclo Webnários DEPROS/SAPS/MS: 

Estratégias de Prevenção e Controle da Obesidade na APS (covid-19) 

Prevenção e controle da anemia: Agenda de intensificação de ações na região Norte 

do Brasil 

Guia de Atividade Física para a População Brasileira: diálogo sobre disseminação e 

implementação 

Acompanhamento das condicionalidades do PBF na 2ª vigência de 2021 

 

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) 

Definição 

A VAN realizada na APS compreende a descrição contínua e a predição de 

tendências da alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes e é 

uma ação imprescindível para a gestão dos cuidados em saúde na APS. O Sisvan é a 

principal ferramenta utilizada para a gestão das informações de VAN na APS. A 

partir do diagnóstico alimentar e nutricional individual ou coletivo de um território, as 

equipes de APS podem organizar ações adequadas à realidade local. Os dados 

disponíveis incluem as informações de estado nutricional e de consumo alimentar de 

crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. O Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (Sisvan) reúne as informações registradas tanto no próprio Sisvan Web, 

quanto no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde e no Sistema de 

Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab). 

Publicações 

Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: 

Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN 

Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica 

Marco de Referência da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica 

Outros materiais de apoio 

Atlas da Obesidade Infantil no Brasil  

Atlas da situação alimentar e nutricional da população adulta atendida na APS, no 

Brasil  

Atlas da situação alimentar e nutricional da população idosa atendida na APS, no 

Brasil 

Situação alimentar e nutricional de gestantes na Atenção Primária à Saúde no Brasil - 

versão preliminar 

 

Encontros Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI 2019) 

Enani: Aleitamento Materno 

Enani Micronutrientes  

https://apsemrevista.org/aps/article/view/153
https://apsemrevista.org/aps/article/view/153
https://apsemrevista.org/aps/article/view/153
https://apsemrevista.org/aps/article/view/153
https://apsemrevista.org/aps/article/view/153
https://apsemrevista.org/aps/article/view/153
https://www.youtube.com/watch?v=vlrsPhWYlHE&t=250s
https://www.youtube.com/watch?v=Hvee-_uG654&t=1991s
https://www.youtube.com/watch?v=Hvee-_uG654&t=1991s
https://www.youtube.com/watch?v=DhvUgiSVXwU
https://www.youtube.com/watch?v=DhvUgiSVXwU
https://www.youtube.com/watch?v=4KKBcgW40KI
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/marcadores_consumo_alimentar_atencao_basica.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/dados_atlas_obesidade.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atlas_situacao_alimentar_nutricional_populacao_adulta.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atlas_situacao_alimentar_nutricional_populacao_adulta.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjEwOQ==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjEwOQ==
https://www.youtube.com/watch?v=Gn2L98c450Y
https://www.youtube.com/watch?v=ifrLyh2eHMI


   
 

   

 

Enani Condições Sociodemográficas e Segurança Alimentar e Nutricional  

Enani Indicadores de alimentação infantil 

Enani Perfil Nutricional Antropométrico  

 

PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE 

MICRONUTRIENTES 

Atualmente, o Ministério da Saúde conta com três programas e estratégias voltados 

para a prevenção e atenção às deficiências de micronutrientes por meio da 

suplementação profilática, são eles: Fortificação da alimentação infantil com 

micronutrientes em pó – NutriSUS, Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

(PNSF) e Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA).   

Apesar do atual cenário apresentar importantes avanços de melhoria no que que tange 

as deficiências de micronutrientes no Brasil, foi necessário atualizar as condutas dos 

programas de micronutrientes, apresentadas nos materiais abaixo. 

Materiais de Apoio 

Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes – versão 

preliminar. 

Live: Novas recomendações para prevenção e atenção às deficiências de 

micronutrientes na APS 

Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes - 

NUTRISUS 

Definição 

Criada com o objetivo geral de promover o desenvolvimento integral das crianças, 

combatendo as carências nutricionais, e com objetivo específico de prevenir a anemia 

ferropriva. O NutriSUS consiste na adição de um sachê de um grama, que contém 

uma mistura de vitaminas e minerais em pó, em uma das refeições diárias oferecidas 

às crianças menores de quatro anos. A estratégia ocorre por meio de ciclo de 

fortificação, no qual adiciona-se um sachê diariamente por 60 dias (de segunda a 

sexta-feira), em uma das refeições da criança até finalizar o ciclo de 60 sachês, pausa 

na administração de 3 a 4 meses. A cada semestre é realizado um ciclo até a criança 

completar 48 meses. 

Publicações 

NutriSUS - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó: guia de evidências 

NutriSUS - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó: manual operacional (em revisão) 

NutriSUS - Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes 

(vitaminas e minerais) em pó: caderno de orientações   

Instrutivo da estratégia  de fortificação da  alimentação infantil  com micronutrientes  

em pó – NutriSUS_ 2022 

Live: Prevenção e controle da anemia: Agenda de intensificação de ações na região 

Norte do Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7qC2-zAU10
https://www.youtube.com/watch?v=01AujN6cB6s
https://www.youtube.com/watch?v=38Yo2_VmrJg
http://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjA5OQ==
http://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjA5OQ==
https://www.youtube.com/watch?v=Kn8ZVXGV1UM
https://www.youtube.com/watch?v=Kn8ZVXGV1UM
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_evidencias_nutrisus.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_evidencias_nutrisus.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_operacional_nutrisus.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_operacional_nutrisus.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_orientacoes_nutrisus.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_orientacoes_nutrisus.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_nutrisus.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_nutrisus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hvee-_uG654
https://www.youtube.com/watch?v=Hvee-_uG654


   
 

   

 

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO – PNSF 

Definição 

O Programa foi criado em 2005 e objetiva a prevenção e controle da anemia por meio 

da administração profilática de suplementos de ferro às crianças de 6 a 24 meses de 

idade, gestantes (incluindo também o ácido fólico) e mulheres até 3º mês pós-parto 

e/ou pós-aborto. 

Em 2013 e 2014 o PNSF passou por atualizações disponíveis nas Portarias nº 

1.555/2013 e nº 1.977/2014. 

Os recursos financeiros são repassados pelo Ministério da Saúde no Componente 

Básico de Assistência Farmacêutica para todos os 5.570 municípios brasileiros, sendo 

de sua responsabilidade a aquisição dos suplementos e execução do Programa 

Publicações 

Portaria nº 730, de 13 de maio de 2005. Institui o Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro, destinado a prevenir a anemia ferropriva e dá outras 

providências. 

Portaria nº1.555, 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 (PNSF) da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN). 

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A – 

PNSVA 

Definição 

O Programa, conforme disposto na Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, tem como 

objetivo prevenir a ocorrência de hipovitaminose A e potencializar o pleno 

desenvolvimento infantil, por meio da suplementação profilática de crianças de 6 a 59 

meses de idade com megadoses de vitamina A. As crianças de 6-11 meses recebem 

uma dose anual de 100.000 UI e as crianças de 12-59 meses recebem uma dose de 

200.000 UI de 6 em 6 meses. 

Em junho de 2016, o Programa teve modificações com o encerramento de 

suplementação às puérperas, conforme justificativa contida em Nota Técnica nº 

135/2016, comunicado às referências estaduais pelo Ofício Circular DAB/SAS/MS nº 

017/2016. 

As cápsulas de Vitamina A são encaminhadas pelo Ministério da Saúde para os 

estados e DF, que fazem a distribuição para os municípios participantes, de acordo 

com a meta definida para cada região do país. 

Publicações 

Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005 

Manual de condutas gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt0730_13_05_2005.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1977_12_09_2014.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt0729_13_05_2005.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_condutas_suplementacao_vitamina_a.pdf


   
 

   

 

Oficio Circular nº 017/2016 e Nota Técnica nº 135/2016: encerramento de 

suplementação em puérperas 

Outros materiais de apoio 

Cartaz Vitamina A - Profissional de saúde 

Cartaz Vitamina A - Mais saúde para as nossas crianças 

Cadernos de Atenção Básica. Carências e micronutrientes 

 

CRESCER SAUDÁVEL 

Definição 

O Programa Crescer Saudável, criado em 2017, estabelece, no âmbito do Programa 

Saúde na Escola, um conjunto de medidas para prevenção e controle da obesidade 

infantil. Em 2021 as metas do Programa foram atualizadas para o ciclo 2021/2022. 

Ao todo aderiram ao Programa, nessa fase, 4.604 municípios. As metas do Crescer 

Saudável no Ciclo 2021/2022 incluem: avaliar o estado nutricional (peso e altura) das 

crianças menores de 10 anos; avaliar os marcadores do consumo alimentar de, no 

mínimo, 10% das crianças menores de 10 anos; ofertar, no mínimo, 2 atividades 

coletivas por ano nas temáticas de promoção da alimentação adequada e saudável e 

promoção da atividade física nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I do PSE, e atender as crianças identificadas com obesidade, por meio de intervenção 

e cuidado individualizado na rede de APS do município.  

Publicações 

Portaria nº 2.141, de 14 de outubro de 2020 

Portaria GM/MS nº 1.320 de 22 de junho de 2021 

Outros materiais de apoio 

- Instrutivo Crescer Saudável 2021/2022 (versão preliminar) 

- Documento orientador: indicadores e padrões de avaliação - PSE ciclo 2021/2022 

- Nota Técnica nº 70/2021-CGAN/DEPROS/SAPS/MS: Divulgação dos resultados 

do monitoramento parcial das ações do Programa Crescer Saudável/Programa Saúde 

na Escola, Ciclo 2021/2022  

- Nota Técnica nº 21/2022-CGAN/DEPROS/SAPS/MS: Divulgação dos resultados 

do monitoramento parcial de março de 2022 das ações do Programa Crescer 

Saudável/Programa Saúde na Escola, Ciclo 2021/2022 

- Instrutivo FAN Ciclo 2020/2021 (versão preliminar) 

- Passo a passo para extração dos relatórios de Atividade Coletiva por tipo de 

atividade - PSE 

Live: Crescer Saudável Ciclo 2021/2022  

 

 

ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB) 

Definição 

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), instituída pela Portaria nº 1.920, 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/OC_172016_encerramento_suplementacao_vitamina_a.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/OC_172016_encerramento_suplementacao_vitamina_a.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cartaz_vitamina_a_mais_laranja.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cartaz_vitamina_a_mais_azul.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_carencia_micronutrientes.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.141-de-14-de-agosto-de-2020-272747285
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.320-de-22-de-junho-de-2021-327697233
https://drive.google.com/file/d/1JqS8Fhya10L-lOy0m-aH3L7qidduOccH/view
https://drive.google.com/file/d/1R8j7kRYdKMwEY0ZvdpEt-C7qom656b5c/view
https://drive.google.com/file/d/1aPDpRvyyFlsxNqtDIov5H-i5lKCwgq_h/view
https://drive.google.com/file/d/1aPDpRvyyFlsxNqtDIov5H-i5lKCwgq_h/view
https://drive.google.com/file/d/1aPDpRvyyFlsxNqtDIov5H-i5lKCwgq_h/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zsl0XhnR4sHSfZXR1FII30Ema9kirjp/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zsl0XhnR4sHSfZXR1FII30Ema9kirjp/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zsl0XhnR4sHSfZXR1FII30Ema9kirjp/view
https://drive.google.com/file/d/1bUySn8NlQrjCqad2jh4iOxhjQkJQ4tcd/view
https://drive.google.com/file/d/1ub5eRfAf8Nge1rHLY8emqBYOzhzoNgd-/view
https://drive.google.com/file/d/1ub5eRfAf8Nge1rHLY8emqBYOzhzoNgd-/view
https://www.youtube.com/watch?v=uAE3Zf5eI0Y


   
 

   

 

de 5 de setembro de 2013, é uma ação que visa ao fortalecimento das ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e a alimentação complementar 

saudável para crianças menores de dois anos de idade, aprimorando as competências 

e habilidades dos profissionais de saúde da atenção básica. 

A Estratégia tem como objetivos: Qualificar as ações de promoção do aleitamento 

materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos 

de idade; e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a 

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de 

rotina das Unidades Básicas de Saúde. 

Publicações 

Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 2013  

Manual de implementação da EAAB 

Portaria GM/MS Nº 3.297, de 4 de dezembro de 2020 

Instrutivo da Portaria GM/MS n.º 3.297, de 4 de dezembro de 2020: cria incentivo 

financeiro de custeio para a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), na 

Atenção Primária à Saúde. 

Cursos 

Curso autoinstrucional “Amamenta e alimenta Brasil: recomendações baseadas no 

Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos (UFSC/UNASUS)”. 

Curso Estratégia amamenta e alimenta Brasil: formação de tutores 

Outros materiais de apoio 

Caderno da Atenção à Saúde da Criança e Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar. 

Live: Palestra: Novo guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. 

 

OBESIDADE 

Definição 

 A obesidade é uma doença crônica, definida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. A 

obesidade é de origem multifatorial que engloba diferentes dimensões: biológica, 

social, cultural, comportamental, de saúde pública e política. O desenvolvimento da 

obesidade decorre de interações entre o perfil genético de maior risco, fatores sociais 

e ambientais, por exemplo, inatividade física, consumo excessivo de calorias e de 

alimentos ultraprocessados, sono insuficiente, disruptores endócrinos, ambiente 

intrauterino, uso de medicamentos obesogênicos e status socioeconômico, dentre 

outros. Fatores genéticos, hormonais e relacionados ao ambiente em que estamos 

inseridos são exemplos de fatores que não estão sob nosso controle, o que faz ser um 

desafio perder peso para pessoas que vivem com excesso. 

Os desafios para a atenção integral das pessoas com excesso de peso são 

diversos e incluem, por exemplo, a necessidade de considerar os determinantes 

sociais e ambientais para a organização das ações de promoção da saúde, prevenção e 

controle das condições de sobrepeso e obesidade; a realização do diagnóstico precoce 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1920_05_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_nacional_promocao_aleitamento_materno.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.297-de-4-de-dezembro-de-2020-292436493
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_portaria_3297.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_portaria_3297.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_portaria_3297.pdf
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46403
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46403
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46662
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kKZB-80vCWM


   
 

   

 

para intervenções em tempo oportuno; a atuação em equipe multiprofissional nos 

diferentes pontos da rede de atenção; a integração das ações de promoção da saúde e 

de cuidado nos territórios; a necessária formação e educação permanente de 

profissionais na temática; adequação de infraestrutura, equipamentos e de processos 

de trabalho; a superação da perspectiva culpabilizadora e estigmatizante ainda 

presentes nas práticas profissionais e de gestão, dentre outras. 

Na atenção aos indivíduos com obesidade na APS, destaca-se a implantação das 

Linhas de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade no SUS (LCSO), que orientam, na 

perspectiva da gestão, o itinerário de cuidados dos usuários do SUS na Rede de 

Atenção à Saúde. Ao propor a organização em rede, essa ferramenta de gestão busca 

promover, aos indivíduos com excesso de peso, o acesso a diversas ações e serviços 

de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que integrados por meio de sistemas 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. 

Publicações 

Linha de cuidado do Sobrepeso e Obesidade: 

● Brasil. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação Nº 3, Anexo IV - Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, Capítulo II - Das 

diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e 

obesidade no âmbito da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas.  

● Brasil. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação Nº 3, Anexo IV - Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, Capítulo II. Seção I. 

Do  regulamento técnico, normas e critérios para o serviço de assistência de 

alta complexidade ao indivíduo com obesidade. 

● Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento 

de Promoção da Saúde. Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. 

Organização da Linha de Cuidado do  Sobrepeso e Obesidade na Rede de 

Atenção à Saúde  das Pessoas com Doenças Crônicas: manual instrutivo. 

Brasília/DF, 2014. 

 

Materiais para apoiar profissionais e gestores da APS na prevenção e atenção a 

pessoas com obesidade: 

● Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Sobrepeso e Obesidade em 

Adultos 

● Manual de Atenção às pessoas com Sobrepeso e Obesidade no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde (APS) do SUS 

● Material teórico para suporte ao manejo da obesidade no SUS     

● Instrutivo de abordagem coletiva para manejo da obesidade no SUS - caderno 

de atividades educativas      

● Instrutivo de abordagem coletiva para manejo da obesidade no SUS 

● Manual - como organizar o cuidado de pessoas com doenças crônicas na APS 

no contexto da pandemia 

● CAB 38: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-Redes.html
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/manual_instrutivo_linha_cuidado_obesidade.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/manual_instrutivo_linha_cuidado_obesidade.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/manual_instrutivo_linha_cuidado_obesidade.pdf
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/20201113_PCDT_Sobrepeso_e_Obesidade_em_Adultos_29_10_2020_Final.pdf
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/20201113_PCDT_Sobrepeso_e_Obesidade_em_Adultos_29_10_2020_Final.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_pessoas_sobrepeso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_pessoas_sobrepeso.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/material_teorico_suporte_manejo_obesidade.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_manejo_obesidade.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_manejo_obesidade.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_abordagem_coletiva.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/03/manual_como-organizar-o-cuidado-de-pessoas-com-doencas-cronicas-na-aps-no-contexto-da-pandemia.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/novembro/03/manual_como-organizar-o-cuidado-de-pessoas-com-doencas-cronicas-na-aps-no-contexto-da-pandemia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_obesidade_cab38.pdf


   
 

   

 

● CAB 35: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica 

● Atlas da situação alimentar e nutricional da população adulta atendida na APS 

● Situação alimentar e nutricional da população idosa na atenção primária à 

saúde no Brasil 

● Atlas da Obesidade Infantil no Brasil 

● FASCÍCULO 1 - Protocolo de Uso do Guia Alimentar para a População 

Brasileira na orientação alimentar de pessoas adultas com obesidade, 

hipertensão arterial e diabetes mellitus: bases teóricas e metodoló 

● FASCÍCULO 2 Protocolo de Uso do Guia Alimentar para a População 

Brasileira na orientação alimentar de pessoas adultas com obesidade. 

● Folder Alimentação saudável para pessoas com obesidade 

 

Cursos 

Cursos autoinstrucionais: 

Abordagem do sobrepeso e obesidade na APS 

Reconhecendo o sobrepeso e obesidade no contexto da APS  

Promoção do ganho de peso adequado na gestação 

Qualificação Profissional para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável na 

Atenção Básica  

Outros materiais de apoio 

Aplicativo Conecte SUS - Funcionalidade Peso Saudável 

Live: Quais os planos de enfrentamento da obesidade no Brasil? 

Live: Raio X da Obesidade: a COVID-19 e a vulnerabilidade do paciente 

Live: Atenção Nutricional na Atenção Primária à Saúde: desafios para gestão e o 

cuidado do sobrepeso e da  obesidade (Obesidade em SC: Gestão e Cuidado na 

Atenção Básica) 

Live: Atenção às Pessoas com sobrepeso e obesidade na Atenção Primária à Saúde 

Webinar: Dia mundial da obesidade: obesidade e a sustentabilidade econômica dos 

sistemas de saúde 

      

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E ATENÇÃO À 

OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA  

Definição 

A Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja) é uma 

estratégia brasileira intersetorial que tem como objetivo deter o avanço da obesidade 

infantil e contribuir para o cuidado e para a melhoria da saúde e da nutrição das 

crianças. 

Os principais responsáveis por essa iniciativa são os gestores municipais de 

saúde. As ações propostas pela estratégia requerem articulação local para a sua 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atlas_situacao_alimentar_nutricional_populacao_adulta.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/situacao_alimentar_populacao_idosa.pdf
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTQ0OA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/index/MQ==/NA==
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/folder_alimentacao_saudavel_obesidade.pdf
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45782
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45811
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45881
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46602
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46602
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.cnsdigital&hl=no
https://www.youtube.com/watch?v=6MnSHKsxaIA
https://www.youtube.com/watch?v=4JVJEROdcbc
https://www.youtube.com/watch?v=dGUG3iMeBmA
https://www.youtube.com/watch?v=dGUG3iMeBmA
https://www.youtube.com/watch?v=4gx2Hx7M5Z4
https://www.youtube.com/watch?v=HiKRt9o3fNs
https://www.youtube.com/watch?v=HiKRt9o3fNs


   
 

   

 

implementação com outros setores tais como educação, assistência social, agricultura, 

segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento urbano, esportes, câmara de 

vereadores, entre outros que tenham capacidade de planejar e implementar ações 

capazes de proporcionar ambientes e cidades favoráveis às escolhas e hábitos de vida 

saudáveis. Atores não governamentais e organismos internacionais também podem 

apoiar a prevenção e a atenção à obesidade infantil. 

São eixos de ação para a implementação da Estratégia Nacional para Prevenção 

e Atenção à Obesidade Infantil: 

• Vigilância alimentar e nutricional, promoção da saúde e de prevenção do 

ganho excessivo de peso, diagnóstico precoce e cuidado adequado às 

crianças, adolescentes e gestantes, no âmbito da Atenção Primária da 

Saúde; 

• Promoção da saúde nas escolas para torná-las espaços que promovam o 

consumo de alimentos adequados e saudáveis e a prática regular de 

atividade física; 

• Educação, comunicação e informação para promover a alimentação 

saudável e a prática de atividade física para toda a população brasileira; 

• Formação e educação permanente dos profissionais envolvidos no 

cuidado às crianças; e 

• Articulações intersetoriais e de caráter comunitário que promovam 

ambientes saudáveis e apoiem a alimentação saudável e a prática de 

atividade física no âmbito das cidades. 

O Proteja poderá ser implementado por todos os estados, Distrito Federal e 

municípios mediante a execução das ações dos eixos anteriormente citados. Poderá ser 

instituído, a qualquer tempo, incentivo financeiro de apoio aos municípios, com vistas a 

apoiar a implementação das ações previstas na Estratégia. 

Publicações 

Portaria GM/MS nº 1.862, de 10 de agosto de 2021: Institui a Estratégia Nacional para 

Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil - Proteja. 

Portaria GM/MS nº 1.863, de 10 de agosto de 2021: institui incentivo financeiro. 

Portaria GM/MS nº 2.670, de 13 de outubro de 2021: Define e habilita municípios com 

adesão ao recebimento de incentivo financeiro federal de custeio destinado à 

implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil no âmbito da 

Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja). 

 

Materiais de Apoio 

• Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil: orientações 

técnicas. Este material apresenta mais informações sobre o Proteja, a relação das 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.862-de-10-de-agosto-de-2021-337532485
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.862-de-10-de-agosto-de-2021-337532485
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.863-de-10-de-agosto-de-2021-337541486
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.670-de-13-de-outubro-de-2021-352339671
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/orienta_proteja.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/orienta_proteja.pdf


   
 

   

 

ações essenciais e complementares, monitoramento e ficha de qualificação dos 

indicadores.  

• Atlas da Obesidade Infantil no Brasil. O Atlas tem o objetivo de apresentar aos 

profissionais de saúde dados que refletem a situação da obesidade infantil no 

Brasil, bem como os marcadores estaduais e nacionais de consumo alimentar 

não saudável em crianças brasileiras. 

• Instrutivo para o cuidado da criança e do adolescente com sobrepeso e obesidade 

no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Para apoiar os (as) profissionais de 

saúde e equipes de APS no planejamento das intervenções para cuidado 

adequado de crianças e adolescentes com  excesso de peso e garantia do seu 

pleno crescimento e desenvolvimento, o Instrutivo apresenta orientações para 

diagnóstico e formas práticas de cuidado das condições de alimentação, 

atividade física, comportamento sedentário, sono e saúde mental. 

• Campanha de prevenção da obesidade infantil: Em 2021, a Campanha de 

comunicação para prevenção e atenção à obesidade infantil, que tem como tema 

“Vamos Prevenir a Obesidade Infantil. 1, 2 3 e já!”, reforça a responsabilidade 

de todos por cuidar e incentivar crianças a adotarem uma alimentação saudável e 

praticar atividades físicas. Também ressalta a atuação da pasta na articulação de 

ações intersetoriais de promoção da saúde, prevenção e atenção à obesidade 

infantil. A publicidade foi composta por um filme para TV, spot para rádio, 

anúncio de revista, peças de mobiliário urbano, banners em portais diversos e 

peças para redes sociais. 

o     Vídeo da campanha 

o     Peças da campanha                    

• Mapa de evidências sobre Estratégias para a Prevenção e Tratamento do Excesso 

de Peso Infantil  

Projeto Nutrir o Futuro 

• Policy Brief - Obesidade Infantil - Estratégias para prevenção e cuidado em 

nível local. Este Policy Brief é composto por seis perguntas e respostas objetivas 

para facilitar a compreensão sobre um tema tão sensível que pode mudar a 

realidade do seu município ou estado. O documento é um produto do projeto 

Nutrir o Futuro, fruto de parceria entre o Governo do Brasil, por meio da 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e do Ministério da Saúde (MS), com o 

Centro de Excelência Contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das 

Nações Unidas (WFP).  

o Vídeo para gestores  

o Vídeo para o público geral  

https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTQ0OA==
https://www.youtube.com/watch?v=gnB0dcisYgM
https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude/2021/prevencao-da-obesidade-infantil
https://public.tableau.com/app/profile/hcor/viz/MapadeEvidnciassobreEstratgiasparaPrevenoeCuidadodoExcessodePesoInfantil/Histria1#1
https://public.tableau.com/app/profile/hcor/viz/MapadeEvidnciassobreEstratgiasparaPrevenoeCuidadodoExcessodePesoInfantil/Histria1#1
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Brief-Obesidade-pt.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Brief-Obesidade-pt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pma-tYs28qM
https://www.youtube.com/watch?v=gd4IWDBbN68


   
 

   

 

o Vídeo Projeto Nutrir o futuro (subtítulos en español) 

• Policy Brief - Obesidade Infantil - Ações de Prevenção e Atenção no Brasil, 

Colômbia e Peru. Este documento traz as experiências do Brasil, da Colômbia e 

do Peru na atenção à obesidade, como parte do Projeto de Cooperação Sul-Sul 

para o Enfrentamento da Múltipla Carga da Má Nutrição em Escolares (Nutrir o 

Futuro), desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e a Agência 

Brasileira de Cooperação.   

Curso 

• Curso Cuidado da Criança e Adolescente com Sobrepeso e Obesidade na 

Atenção Primária à Saúde. Curso autoinstrucional, disponibilizado na 

plataforma UNASUS e com carga horária de 30 horas.  

• Curso "Obesidade Infantil: uma visão global da prevenção e controle na atenção 

primária". Curso autoinstrucional, disponibilizado na plataforma Avasus e com 

carga horária de 40 horas. 

Outros materiais de apoio: 

- Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

- Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade 

- Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes 

- Síntese Rápida de Evidencias: Prevenção do Sobrepeso e Obesidade na Infância 

• Minidocs Obesidade: 

o Obesidade - Episódio 1 

o Obesidade - Episódio 2 

o Obesidade - Episódio 3 

• Webinários, Seminários virtuais e Lives: 

o Em 2020 foi realizado um ciclo de quatro webinários que discutiu a obesidade 

infantil, apresentou conceitos, projetos e ações que têm sido desenvolvidas no 

Brasil e no mundo. A seguir, estão os temas dos webinários e os links para 

acesso: 

1. Webinário: Ambiente Alimentar e Obesidade Infantil  

2. Webinário: O cuidado da criança e do adolescente com excesso de peso  

3. Webinário: Medidas protetivas no sistema de governança política para a prevenção da 

obesidade infantil  

4. Webinário: Experiências Internacionais no Enfrentamento da Obesidade Infantil  

o Live: Encontro com o Especialista 28/01/2020 - Sobrepeso e Obesidade na 

https://www.youtube.com/watch?v=BVEdtCkrTK8&list=PLqIQiu4wtYgUBL2OOd9PDpqpZdZQ2T4Bp&index=5
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/11/POLICY-BRIEF_2PT_.pdf
https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2021/11/POLICY-BRIEF_2PT_.pdf
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/419092
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/419092
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=484
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=484
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/estrategia_prevencao_obesidade.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf5-plano-acao-para-prevencao-da-obesidade-em-criancas-e-adolescentes-relatorio
https://drive.google.com/file/d/1XUIJ63NX9ERlHqrqQw_x-ltglXyZPwwQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aKVeYQMoYIY&list=PL_rQTI99G4P_LLO1ni1P1fAqHEBzFwWNr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=XAz8x8dRBz0&list=PL_rQTI99G4P_LLO1ni1P1fAqHEBzFwWNr&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=ohEoPKYEd8w&list=PL_rQTI99G4P_LLO1ni1P1fAqHEBzFwWNr&index=23
https://youtu.be/7L5KJGMs4e4
https://youtu.be/PatieTeq160
https://youtu.be/6wssMfBaedQ
https://youtu.be/6wssMfBaedQ
https://www.youtube.com/watch?v=2RALF6lM2XI
https://www.youtube.com/watch?v=9FG2PLezPkE&t=1797s


   
 

   

 

Infância 

o Live Obesidade infantil e as oportunidades das Cidades Saudáveis na oferta de 

um ambiente promotor de saúde, alimentação saudável e atividade física 

o Live Roda de Conhecimento/ Estratégia Nacional para prevenção e atenção à 

obesidade Infantil – Proteja 

o Live Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (PROTEJA) 

o Seminário Online A escola como ambiente promotor de saúde e favorável à 

prevenção de obesidade infantil 

o Webinar Dia mundial da obesidade: obesidade e a sustentabilidade econômica 

dos sistemas de saúde 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E DESNUTRIÇÃO 

A insegurança alimentar (IA), que consiste na falta de acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente para uma vida saudável. 

Concomitantemente, verificou-se o aumento na prevalência da dupla carga de má 

nutrição, que inclui a desnutrição e o excesso de peso. A má nutrição é especialmente 

preocupante entre crianças e gestantes em situação de vulnerabilidade. A desnutrição 

é um fator de risco que pode provocar crescimento e desenvolvimento inadequados na 

primeira infância.  

Tendo em vista que o direito à saúde e à alimentação adequada e saudável são 

indissociáveis, o 

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição disponibiliza materiais para orientar o 

processo de monitoramento e avaliação da situação de IA e desnutrição nos 

territórios.  

 

Materiais de Apoio 

- Insegurança Alimentar na Atenção Primária à Saúde: Manual de Identificação dos 

domicílios e Organização da Rede 

- Guia Rápido para o Acompanhamento de Gestantes e Crianças com Desnutrição na 

Atenção Primária à Saúde  

- Webinário Atenção Primária à Saúde no contexto da Insegurança Alimentar e 

Nutricional e da desnutrição 

 

GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

Relatórios de Gestão 

A CGAN tem como missão institucional a coordenação e a gestão da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e das ações, programas e projetos que 

são embasados em suas diretrizes estruturantes, quais sejam: 1. Organização da 

atenção nutricional 2. Promoção da alimentação adequada e saudável 3. Vigilância 

https://www.youtube.com/watch?v=9FG2PLezPkE&t=1797s
https://www.youtube.com/watch?v=qUuh9tR13Zw
https://www.youtube.com/watch?v=qUuh9tR13Zw
https://www.youtube.com/watch?v=zY0rRq-fcww
https://www.youtube.com/watch?v=zY0rRq-fcww
https://www.youtube.com/watch?v=DC_JOFqqBic
https://www.youtube.com/watch?v=S_kqmGppomw
https://www.youtube.com/watch?v=S_kqmGppomw
https://www.youtube.com/watch?v=HiKRt9o3fNs
https://www.youtube.com/watch?v=HiKRt9o3fNs
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjA5MQ==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjA5MQ==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjA5MA==
https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MjA5MA==
https://www.youtube.com/watch?v=OgfrZ9AmJw0
https://www.youtube.com/watch?v=OgfrZ9AmJw0


   
 

   

 

alimentar e nutricional 4. Gestão das ações de alimentação e nutrição 5. Participação 

e controle social 6. Qualificação da força de trabalho 7. Pesquisa, inovação e 

conhecimento em alimentação e nutrição 8. Controle e regulação dos alimentos 9. 

Cooperação e articulação para segurança alimentar e nutricional. A gestão da PNAN 

é compartilhada pelas três esferas de gestão do SUS, representadas pelo Ministério da 

Saúde e Secretarias de Saúde dos estados, municípios e Distrito Federal. A 

responsabilidade de cada um desses entes federados é definida no texto da PNAN. 

Links  

Relatório de Gestão 2019 : Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição  

Relatório de Gestão 2020: Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (versão 

preliminar enviada) 

Relatório de Gestão 2021: Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (versão 

preliminar enviada) 

 

EVENTOS ONLINE 2021 A MAIO DE 2022 

Ciclo de Debates da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

Apresentação 

O Ciclo de Debates da Política Nacional de Alimentação e Nutrição teve como 

objetivo celebrar os 20 anos da política, debater os avanços e desafios para o seu 

fortalecimento e implementação e ampliar a reflexão e disseminação de informações 

técnico-científicas com o intuito de otimizar a qualificação da força de trabalho e 

aumentar a massa crítica e as lideranças no enfrentamento dos agravos e problemas 

decorrentes de todas as formas de má nutrição. Essa foi uma iniciativa da 

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/MS) 

em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

 

Materiais de apoio 

- Evento: Ciclo de Debates da PNAN (gravações dos 4 dias) 

- Suplemento Temático Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) nos 

últimos 20 anos 

II Seminário Internacional de Alimentação e Nutrição na APS 

Apresentação 

O II Seminário Internacional de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde 

teve como objetivo disseminar informações técnico-científicas e promover trocas de 

experiências a partir de espaços de discussão e proposição de ações em conjunto com 

coordenadores estaduais e municipais de alimentação e nutrição, gestores e 

profissionais envolvidos no desenvolvimento destas ações nos territórios, além de 

pesquisadores, estudantes e demais interessados no tema. Esse contou com um 

público de 5 mil pessoas, residentes em mais de 50 países. 

Materiais de apoio 

- Evento: II Seminário Internacional de Alimentação e Nutrição (gravações dos 3 

dias)  

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/relatorio_gestao_2019.pdf
https://ciclopnan.com.br/?msclkid=8fe673d6aac111ec9bfc107dcea76082
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/sumario/volume/38/fasciculo/340
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/sumario/volume/38/fasciculo/340
https://www.youtube.com/watch?v=zI8n7xxobYE&list=PLqIQiu4wtYgV-LQWz8KDz29OPFDeqyxNU


   
 

   

 

- Matriz de ações de alimentação e nutrição na atenção básica de saúde. 

- Recomendações para Fortalecimento da Atenção Nutricional na Atenção Primária à 

Saúde no Brasil 

 

Webinários DEPROS 

Link da Playlist para todos os seguintes webinários:  

 

Webinário Depros: Estratégia de Saúde Cardiovascular na APS 

Webinário DEPROS: Breve aconselhamento em saúde na APS: importância, 

possibilidade e desafios 

Webinário Depros - Atenção às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade na APS 

Webinário Depros: Alimentação e atividade física na prevenção do câncer na APS: as 

recomendações do INCA 

Webinário Depros: Vigilância Alimentar e Nutricional e o uso de Sistemas de 

Informação em Saúde da Atenção Primária 

Webinário Depros: Conscientização sobre o consumo do Açúcar 

Webinário Depros: A&N nos ciclos e eventos de vida - cenário e recomendações para 

gestantes 

Webinário Depros: Novas recomendações para prevenção e atenção às deficiências de 

micronutrientes na APS 

Atenção Primária à Saúde no contexto da Insegurança Alimentar e Nutricional e da 

desnutrição 

Webinário Depros: Matriz para Organização dos Cuidados em Alimentação e 

Nutrição na APS 

Webinário Depros: Recomendações para o Fortalecimento da Atenção Nutricional na 

APS 

 

COMPROMISSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

O Brasil foi o primeiro país a assumir compromissos smart para a Década de Ação 

das Nações Unidas para Nutrição. São elas: 

1. Deter o crescimento da obesidade na população adulta; 

2. Reduzir o consumo regular de refrigerantes e suco artificial em, pelo menos, 30% 

da população adulta; 

3. Ampliar o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente 

em, no mínimo, 17%. 

Materiais de apoio 

Compromissos do Brasil para a Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição 

(2016-2025) 

Site Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição 

https://nutricaoaps.com.br/wp-content/uploads/2022/02/OS-0052021-Matriz-para-Organizacao-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FtB_Dah5XBo0sTa6R5ehvyvXHkO_dcRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtB_Dah5XBo0sTa6R5ehvyvXHkO_dcRh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqIQiu4wtYgWKB9ZXarSbvhTjE73pRx7n
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Caisan_Nacional/decada_versao_ingles.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Caisan_Nacional/decada_versao_ingles.pdf
https://www.who.int/initiatives/decade-of-action-on-nutrition


   
 

   

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 

Unidas (ONU) - Brasil 

Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Plataforma Agenda 2030  

Recomendações de Política para a proteção das dietas tradicionais - Mercosul 

Acordo Mercosul nº 02/2017 - Políticas e Medidas regulatórias para a eliminação 

gradual de gorduras trans de origem industrial nos alimentos.  

Acordo Mercosul nº 06/21 - Promoção de um Ambiente Escolar Saudável 

Acordo Mercosul nº 02/2015 - Recomendações de políticas e medidas regulatórias 

para a redução do consumo de sódio 

Acordo Mercosul nº 02/2018 - Priorização de Temas no âmbito de uma estratégia 

regional de Segurança alimentar e Nutricional para o Mercosul. 

Mercosul - Declaração de Ministros da Saúde do Mercosul e Estados associados 

sobre assistência alimentar a populações vulneráveis no âmbito da Covid-19. 

 

 

 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://odsbrasil.gov.br/
http://www.agenda2030.com.br/
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20210705_N_AlimentosTradicionaisMercosul_7361965606825182137.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TtgnL2RJ2OApVDH-lQOLdpkang_wNpl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TtgnL2RJ2OApVDH-lQOLdpkang_wNpl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SmYFv8HJCZqCfXaDTm91VpSF1QDdwhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_W6ATOa8ikg08Z2tr3TPWbRPTIV76-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_W6ATOa8ikg08Z2tr3TPWbRPTIV76-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFIxEl9u7n-eZ2kjb3hbmUxYNrp9hhpp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFIxEl9u7n-eZ2kjb3hbmUxYNrp9hhpp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjw8qOIVBvGaQB2qGU9tEs3gdBtBgGEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjw8qOIVBvGaQB2qGU9tEs3gdBtBgGEk/view?usp=sharing

