
Promoção da Alimentação 
Saudável 



A Evolução da Segurança Alimentar e da 
Nutrição no Brasil nos anos recentes

• Redução da pobreza e das desigualdades sociais
• Redução da insegurança alimentar e da fome
• Redução da desnutrição e da mortalidade infantil
• Aumento do poder de compra de alimento das 

famílias

E, ao mesmo tempo...
• Aumento de  sobrepeso, obesidade e doenças 

crônicas



Cenário Atual
Avanços nos indicadores Sociais e de Segurança Alimentar e 

Nutricional nos últimos anos no Brasil
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 Perda de identidade cultural

 Aumento nos gastos com alimentação fora de casa

 24,1% em 2002/2003 → 31,1% em 2008/2009
Source: POF 2002/2003, 2008/2009

CENÁRIO DA ALIMENTAÇÃO NO BRASIL

Aumento na 

participação de 

alimentos 

ultraprocessados

Redução no consumo de 

alimentos básicos



Cenário Atual
Consumo Alimentar 



Indicadores de consumo de alimentos

Fonte: Ministério da Saúde, Pesquisa Survey 2014.

Porcentagem da população adulta que consome refrigerantes em 
cinco ou mais dias da semana



Cenário Atual
Excesso de peso 

Vigitel - 2015

62% dos homens e 50% das mulheres com excesso de peso em Fortaleza



Obesidade 
Vigitel - 2015

22% dos homens e 17% das mulheres com obesidade em Fortaleza



O desafio atual é...

PROMOVER A 
ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA E 

SAUDÁVEL



1 - Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as 
famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;
2 - Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover a inclusão produtiva rural em 
grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e Comunidades Tradicionais e outros 
grupos sociais vulneráveis no meio rural;

MACRO DESAFIO: Promoção de Sistemas Alimentares Sustentáveis
3 - Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura 
familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica;
4 - Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à 
alimentação adequada e saudável 
5 – Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População Brasileira, com 
estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias;

6 - Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação ;
7 - Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à agua para a população, em especial a 
população pobre no meio rural;
8 - Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação social;
9 - Apoio a iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e nutricional, do direito 
humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares democráticos, saudáveis e 
sustentáveis em âmbito internacional, por meio do diálogo e da cooperação internacional.

Desafios: II PLANSAN 



Importância da articulação de um conjunto de ações 
intersetoriais para:

 Promover Alimentação Adequada e Saudável
1. Mobilização e conscientização para Alimentação 
Saudável
2. Capacitação (profissionais)
3. Fortalecer ações de alimentação e educação 
(intersetorial e sobre o sistema de assistência social)
4. Apoiar a agenda de regulação (proteção da 
Alimentação Saudável)



Organizada em 6 linhas de ação:

Estratégia intersetorial para prevenção e controle da
obesidade: recomendações para os estados e
municípios

Estratégia Intersetorial para 
Prevenção e Controle da Obesidade

Recomendações para os estados e municípios 
brasileiros

1. Disponibilidade e acesso a alimentação 
adequada e saudável

2. Ações de educação comunicação e 
informação

3. Promoção de estilos de vida saudáveis em 
ambientes específicos

4. Vigilância Alimentar e Nutricional

5. Atenção integral à saúde dos indivíduos com 
sobrepeso/obesos no sistema de saúde

6. Regulação e controle da qualidade e 
segurança dos alimentos



PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Respeito e estímulo às tradições 
alimentares locais

Emprego e geração de renda

Desenvolvimento regional 

Preferência por alimentos orgânicos e 
agro-ecológicos

O Programa de Alimentação Escolar compra 30% dos 
recursos alimentares da agricultura familiar

• Universalidade e equidade
• 43 milhões de alunos em 161.991 escolas
• R$ 3,3 bilhões em recursos distribuidos entre  

5.570 municípios
• Educação Básica (Pré-Escola, Ensino

Fundamental, Ensino Médio e educação de
jovens e adultos), quilombolas (comunidades de
afrodescendentes que vivem em zonas rurais) e
comunidades indígenas.

FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS SAUDÁVEIS

EDUCAÇÃO PARA 
ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO NO 

CURRÍCULO ESCOLAR

1. Disponibilidade e acesso à alimentação adequada e saudável



Objetivos:
• Compartilhar conhecimento e práticas que possam contribuir para o 

alcance de melhores condições de vida, saúde e segurança alimentar e 
nutricional da população.
- Informação, estímulo ao auto-cuidado, educação, mobilização da opinião 
pública.

Define o conceito de FNE, princípios e campos práticos

Agenda Pública:
1. Agenda estratégica e coordenação intersetorial e federal
2. Agenda focada na formação
3. Agenda de articulação e mobilização social
4. Agenda com organizações da sociedade civil
5. Agenda orientada às especificidades das Comunidades

Tradicionais

Ações Principais:
Implementação da agenda pública do Quadro para Educação Alimantr a 
Nutricional ("Framework for Food and Nutrition Education - FNE”)

2. Ações de educação, comunicação e informação



Seu tema principal é a promoção de mudanças estruturais,
essencialmente em espaços institucionais e urbanos, visando a
promoção da alimentação adequada e saudável, atividade física e acesso
aos espaços públicos de lazer.

 Escola
 Manual de Cantinas Escolares 
Saudáveis
 Diretrizes para a
composição do cardápio da escola
 Programa Saúde na Escola
 4.861 municípios – 80.386 escolas – 30.041 Unidades Básicas de Saúde

Other services of the Health 
Attention System.

PNAE

3. Promoção de estilos de vida saudáveis nos ambientes/territórios

Participação 
Social



3. Promoção de estilos de vida saudáveis nos ambientes/territórios

 Assistência social
 Manual de Fornecimento de Alimentos Adequados

(Programa de Aquisição de Alimentos)

Revista de Educação Alimentar e Nutricional
• (Journal of Food and Nutrition Education):

• 7.800 Centros de Referência para Assistência
Social; todos os municípios

• Curso sobre Educação Alimentar e Nutricional no
Programa “Bolsa Familia” para 2.000 profissionais –
fornecimento de serviços públicos de qualidade aos
beneficiários do Programa “Bolsa Familia” Program
(PBF)



Inclui o monitoramento das condições
alimentares e nutricionais de um dado
indivíduo ou população.

• Fortalecer e garantir as redes de Vigilância alimentar e 
Nutricional no cuidado com a saúde

• Adquirir equipamento antropométrico adequado

• Organizar a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) em 
vários pontos de cuidado com a saúde

• Pesquisa

4. Vigilância Alimentar e Nutricional e monitoramento da prática de 
atividades físicas na população



Um conjunto de diretrizes de atendimento, guiadas
pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que
inclui ações como:

• Promoção e proteção da saúde;
• Prevenção;
• Diagnóstico;
• Tratamento da obesidade de outros danos à

saúde;

• Caminho de Atendimento para Prevenção e 
Tratamento do Sobrepeso e Obesidade:
• O documento oficial publicado em 19 de março 

de 2013 redefine as diretrizes para a 
organização da prevenção e tratamento 
prioritários do sobrepeso e da obesidade.

4. Vigilância Alimentar e Nutricional; 

5. Atenção Integral à saúde de indivíduos com sobrepeso/obesos no 
sistema de saúde.



Ações principais:
1. Redução do Sódio nos alimentos processados

• Monitoramento dos níveis de sódio (Acordo de Cooperação entre o MS e a
Associação Brasileira de Indústrias da Alimentação).

1. Melhorar as normas de rotulagem em alimentos embalados (ANVISA).

1. Regulação da publicidade de alimentos voltada às crianças
• Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

(CONANDA) define a injustiça de voltar a publicidade e comunicação de
marketing às crianças e adolescentes.

• Ministros do Tribunal Superior do Trabalho determinaram que a publicidade para
crianças é inconstitucional.

1. Regulação das vendas e publicidade de alimentos nas escolas
• 27 municípios e 11 estados já têm lei;
• Projeto de lei (PL cantinas)

1. Imposto de Alimentos sobre bebidas adoçadas

6. Regulação e controle da qualidade e segurança dos alimentos



Pacto Nacional 
para 

Alimentação 
Saudável

Excertos:

I. Aumentar a oferta e a disponibilidade de alimentos saudáveis, com
destaque aos provenientes da agricultura familiar, orgânicos,
agroecológicos e da sociobiodiversidade;

II. Reduzir o uso de agrotóxicos e induzir modelos de produção de
alimentos agroecológicos;

III. Fomentar a educação alimentar e nutricional nos serviços de
saúde, de educação e de assistência social;

IV. Promover hábitos alimentares saudáveis para a população
brasileira;

V. Reduzir de forma progressiva os teores de açúcar adicionado, de
gorduras e de sódio nos alimentos processados e ultraprocessados;

VI. Incentivar o consumo de alimentos saudáveis no ambiente
escolar, bem como a regulamentação da comercialização, da
propaganda, da publicidade e da promoção comercial de alimentos e
bebidas em escolas públicas e privadas, em âmbito nacional;

VII. Fortalecer as políticas de comercialização e de abastecimento da 
agricultura familiar; e

VIII. Aperfeiçoar os marcos regulatórios para o processamento, a 
agroindustrialização e a comercialização dos produtos da agricultura 
familiar. 



Pacto Nacional 
para Alimentação 

Saudável

Estados da Federação e 

Municípios

Organizações da 

Sociedade Civil
Organizações 

Internacionais e o 

Setor Privado



Agenda Pública da Educação Alimentar e Nutricional (EAN): 
• Promover a prárica voluntária e autônoma de hábitos saudáveis de alimentação
• Divulgação de boas práticas

REDE “IDEIAS NA MESA” / “IDEAS ON THE TABLE” 
VIRTUAL NETWORK

• Rede virtual de apoio às ações de educação alimentar e nutrição -
Ideias na Mesa (Ideas on the Table);

• Rede virtual na qual os diferentes atores envolvidos na EAN podem 
compartilhar experiências e ferramentas (vídeos, material didático)

Objetivos:
• Fortalecer e ampliar o tema de EAN
• Estabelecer referências técnicas / metodologias
• Conectar / Trocar / Integrar ações e aprendizado
Grupo alvo:
• Profissionais e pessoas de diferentes setores da sociedade



Recursos Educacionais
• Experiências Intersetoriais

(184)
• Notícias
• Blog
• Boletim
• Encontro 
• Curso à Distância
• Entrevista
• Revista
• Fãs no facebook quintuplicou 

(de 3.120 para 17.304)

Desperdício                    Obesidade            Alimentos Orgânicos      Alimentação                 Oferta de           Culinária
de Alimentos para todos                    Alimentos

Cursos de Ensino à Distância:
1) Educação Alimentar e Nutricional: uma estratégia 
para a promoção do Direito Humano à Alimentação 
Adequada
2) Qualificando a oferta de alimentação adequada e 
saudável no âmbito de entidades atendidas pelo 
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
3) Educação Alimentar e Nutricional: Uma estratégia 
para promover o Direito Humano a Alimentação 
Adequada nos serviços socioassistenciais

Próxima edição: regulação de alimentos



5.196 profissionais treinados em Alimentação Saudável 
(2015)

Mais 3.455 em 2016...

• Treinamento de profissionais trabalhando na Saúde, Educação e 
Assistência Social (parceria Fiocruz - 2016);

• Treinamento de nutricionistas e especialistas em nutrição e contratos 
públicos (1400) em 10 seminários e produção de materiais (2016 e 
2017);

• Incentivar a participação de profissionais nos três cursos IM existentes  
e produzir 4 cursos mais em 2016 e 2017;



 Acordo com Estados e Municípios (Alimentação Saudável)

 Geração de evidências científicas

 Mobilização Social

 Poder Legislativo

 Liderança Brasileira em Alimentação Saudável (Década da
Nutrição)

Desafios e oportunidades...



Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CAISAN)

Esplanada dos Ministérios Bloco C, 4° Andar, Sala 412
CEP: 70046-900 Brasília/DF

Fone: (61) 2030-1607

caisan@mds.gov.br

Janine Giuberti Coutinho
janine.coutinho@mds.gov.br

mailto:caisan@mds.gov.br

