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UNIDADE 1 

POLÍTICAS E PROGRAMAS DE SAÚDE E NUTRIÇÃO

  

A alimentação e nutrição são requisitos básicos para a 
promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afi rmação plena 
do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com 
qualidade de vida e cidadania.

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira passou por uma 
rápida transição nutricional: de um país que apresentava altas taxas 
de desnutrição, na década de 1970, passou a ser um país com metade 
da população adulta com excesso de peso, em 2008. Essa mudança 
foi acompanhada pelo aumento da disponibilidade e consumo 
médio de calorias (BRASIL, 2012). 

O aumento expressivo do excesso de peso observado no 
Brasil também tem ocorrido em vários países do mundo. Desse modo, 
atualmente, o excesso de peso – que compreende o sobrepeso e 
a obesidade – tem sido considerado um dos maiores problemas 
de saúde pública, em função da magnitude e velocidade de sua 
evolução, bem como, por afetar todas as faixas etárias.

Paralelo ao excesso de peso, as doenças relacionadas às 
defi ciências de micronutrientes também persistem como problema 
de saúde pública nacional. A Pesquisa Nacional de Demografi a e 
Saúde da Criança e da Mulher, realizada em 2006, mostra que 17,4% 
das crianças e 12,3% das mulheres em idade fértil apresentam 
hipovitaminose A, enquanto 20,9% e 29,4% desses grupos 
populacionais, respectivamente, apresentam anemia por defi ciência 
de ferro. Estudos regionais apontam para médias de prevalências 
ainda maiores (BRASIL, 2012). 
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É relevante ressaltar que a dieta habitual 
dos brasileiros é composta por diversas infl uências 
e atualmente é fortemente caracterizada por uma 
combinação de uma dieta dita “tradicional” (baseada 
no arroz com feijão) com alimentos classifi cados como 
ultraprocessados, com elevado conteúdo calórico, 
altos teores de gorduras, sódio e açúcar e com baixo 
teor de micronutrientes.  O consumo médio de frutas e 
hortaliças ainda é metade do valor recomendado pelo 
Guia Alimentar para a População Brasileira e se manteve 
estável na última década.  Por outro lado, alimentos 
ultraprocessados, como doces e refrigerantes, teve o seu 
consumo aumentado a cada ano (BRASIL, 2012). 

Com o objetivo de minimizar os problemas relacionados 
à alimentação e nutrição, foram criados programas e políticas, 
destacadas no quadro 1.

Quadro 1- Principais políticas publicas de alimentação e nutrição vigentes no Brasil.

TIPO DE AÇÃO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

1. Suplementação alimentar

    Programa de alimentação 
escolar (PNAE)

FNDE/MEC

    Programa de alimentação do 
trabalhador (PAT)

Ministério do Trabalho

    Programa de aquisição de 
alimentos (PAA)

MDS/ Conab

    Programa de distribuição de 
cestas

MDS

    Restaurantes populares MDS

    Hortas comunitárias MDS

    Cozinhas comunitárias MDS

    Banco de alimentos MDS
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2. Prevenção e controle de doenças

    Prevenção e controle das 
defi ciências de iodo

Ministério da Saúde

    Prevenção e controle das 
defi ciências de ferro Ministério da Saúde

    Prevenção e controle das 
defi ciências de vitamina A Ministério da Saúde

    Sistema de vigilância 
alimentar e nutricional

Ministério da Saúde

    Construção de cisternas no 
semi-árido

MDS

3. Promoção da saúde

    Incentivo ao aleitamento 
materno

Ministério da Saúde

    Alimentação saudável Ministério da Saúde

    Educação alimentar MDS

4. Segurança alimentar e nutricional

    Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição 

(PNAN)

Departamento de Atenção Básica à Saúde 
do Ministério da Saúde

      Fonte: Inan; LBA; FNDE/MEC; MDS; Conab, 1995.

Política Nacional de Alimentação e Nutrição

Considerando a necessidade de o setor de saúde dispor de 
uma política devidamente expressa relacionada à alimentação e 
nutrição, em consonância com a promoção da segurança alimentar e 
nutricional e que contribua para a garantia do direito à alimentação, 
foi aprovada, em 1999, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN).
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Essa política tem 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 nutrição. 

Em observância aos princípios do SUS (Sistema Único de 
Saúde), os gestores de saúde nas três esferas, de forma articulada 
e dando cumprimento às suas atribuições comuns e específi cas, 
atuarão no sentido de viabilizar o alcance do propósito desta 
política.

O Ministério da Saúde esclarece que, orientada pelos 
princípios doutrinários e organizativos do SUS - universalidade, 
integralidade, equidade, descentralização, regionalização e 
hierarquização e participação popular -, a PNAN também é 
pautada nos princípios a seguir (BRASIL, 2012):

Alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde: 
expressa as relações sociais, valores e história do indivíduo e dos grupos 
populacionais e tem implicações diretas na saúde e na qualidade de vida.

Respeito à diversidade e à cultura alimentar: particularidades regionais, 
infl uências de práticas e saberes alimentares que compõem a diversidade 
sócio-cultural brasileira. 

Fortalecimento da autonomia dos indivíduos: aumento da capacidade 
de interpretação e análise do sujeito sobre si e sobre o mundo e de fazer 
escolhas, governar e produzir a própria vida.

Determinação social e natureza interdisciplinar e intersetorial da 
alimentação e nutrição: construção de formas de acesso a uma alimentação 
adequada e saudável, colaborando com a mudança do modelo de produção 
e consumo de alimentos que determinam o atual perfi l epidemiológico.

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) com soberania: direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
sufi ciente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem 
a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis.
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A PNAN está organizada em diretrizes que abrangem o 
escopo da atenção nutricional no SUS com foco na vigilância, 
promoção, prevenção e cuidado integral de agravos relacionados à 
alimentação e nutrição e que, de acordo com o Ministério da Saúde 
são consolidadas em:

1. Organização da Atenção Nutricional; 

2. Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; 

3. Vigilância Alimentar e Nutricional; 

4. Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição; 

5. Participação e Controle Social; 

6. Qualifi cação da Força de Trabalho; 

7. Controle e Regulação dos Alimentos; 

8. Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição; 

9. Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2012.

REFLITA COMIGO!

 De que forma o município onde você atua 
garante que as políticas e programas de saúde em 
nutrição sejam efetivados? Caso não haja ações 
concretas, o que fazer para implantá-las?
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Vigilância Alimentar e Nutricional

A Vigilância Alimentar e Nutricional consiste na descrição 
contínua e na predição de tendências das condições de alimentação 
e nutrição da população e seus fatores determinantes (BRASIL, 
2008). Deverá ser considerada a partir de um enfoque ampliado 
que incorpore a vigilância nos serviços de saúde e a integração de 
informações derivadas de sistemas de informação em saúde, dos 
inquéritos populacionais, das chamadas nutricionais e da produção 
científi ca.

Deverá fornecer dados desagregados 
para os distintos âmbitos geográfi cos, 
categorias de gênero, idade, raça/
etnia, populações específi cas (como 
indígenas e povos e comunidades 
tradicionais) e outras de interesse 
para um amplo entendimento da 
diversidade e dinâmicas nutricional e 
alimentar da população brasileira. O 
seu fortalecimento institucional 
possibilitará documentar a 
distribuição, magnitude e tendência 
da transição nutricional, identifi cando 
seus desfechos, determinantes 
sociais, econômicos e ambientais 
(BRASIL, 2008).

A Vigilância Alimentar e Nutricional subsidiará o planejamento da 
atenção nutricional e das ações relacionadas à promoção da saúde e 
da alimentação adequada e saudável e à qualidade e regulação dos 
alimentos, nas esferas de gestão do SUS. Contribuirá, também, com 
o controle e a participação social, bem como, com o diagnóstico da 
segurança alimentar e nutricional no âmbito dos territórios.

 Fonte: Ministério da Saúde
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Os objetivos da Vigilância Nutricional e Alimentar devem avaliar e 
monitorar (BRASIL, 2012): 

O foco das estratégias de Vigilância Alimentar e Nutricional 
se confi gura no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição (SISVAN), 
conduzido pelo Ministério da Saúde e contemplado na terceira 
diretriz da PNAN. Este é um sistema composto por uma série de 
indicadores de consumo, antropométricos e bioquímicos, operado 
a partir da Atenção Básica à Saúde, com o objetivo de avaliar e 
monitorar o estado nutricional e alimentar dos indivíduos atendidos 
pelo SUS, em todas as fases do curso da vida.

 

Fonte: Ministério da Saúde

Qualidade da alimentação quanto 
ao consumo de energia, de macro 
e micronutrientes (principalmente 
de vitamina A, ferro e iodo), e de 
grupos alimentares, como frutas, 
verduras e legumes, gorduras, com 
destaque para as do tipo trans e 
saturadas, sódio e açúcares livres.

Estado nutricional de 
diferentes grupos 
populacionais; 

Morbidades 
associadas aos 
principais desvios 
nutricionais; 

Carências nutricionais 
específicas, como 
aquelas relacionadas à 
vitamina A, ao ferro, ao 
iodo e à tiamina; 

Prática de aleitamento 
materno e a introdução 
de alimentos 
complementares; 
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O estado nutricional é o resultado do equilíbrio entre o 
consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo para suprir 
as necessidades nutricionais e pode ter três tipos de manifestação 
orgânica (BRASIL, 2011):

                    

Para a avaliação do estado 
nutricional de indivíduo ou coletividades, 
utilizam-se indicadores antropométricos 
por serem de baixo custo, simples, de 
fácil aplicação e padronização, além de 
não serem invasivos.  

A avaliação antropométrica é um método de investigação 
em nutrição baseado na medição das variações físicas de alguns 
segmentos ou da composição corporal global. É aplicável em todas 
as fases do curso da vida e permite a classifi cação de indivíduos e 
grupos segundo o seu estado nutricional.
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As fases do curso da vida e suas faixas etárias contempladas 
pela Vigilância Nutricional são: criança (menor de 10 anos de idade); 
adolescente (maior ou igual a 10 anos e menor que 20 anos de idade); 
adulto (maior ou igual a 20 anos e menor que 60 anos de idade); 
idoso (maior ou igual a 60 anos de idade); e gestante. Os dados 
antropométricos coletados para este fi m são peso e estatura para 
todas as fases do curso da vida, além da circunferência da cintura 
para adultos (BRASIL, 2011). 

Ao SISVAN deverão ser incorporados o acompanhamento 
nutricional e o de saúde das populações assistidas pelos programas 
de transferência de renda no sentido de potencializar os esforços 
desenvolvidos pelas equipes de saúde, qualifi cando a informação e a 
atenção nutricional dispensada a essas famílias. 

Fonte: Ministério da Saúde

Para o diagnóstico amplo, nos territórios sob a 
responsabilidade da Atenção Básica à Saúde, é necessária a análise 
conjunta dos dados de vigilância alimentar e nutricional com outras 
informações de natalidade, morbidade, mortalidade, cobertura de 
programas e dos serviços de saúde, entre outras disponíveis nos 
demais sistemas de informação em saúde.



18

VAMOS PRATICAR?

 Identifi que, em sua comunidade, quais 
as frutas e hortaliças mais presentes e, a partir 
daí, trace estratégias de utilização dos alimentos 
mais encontrados para tentar ajudar a melhorar a 
alimentação dos indivíduos!  


