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GOVERNANÇA E DHAA: intersetorialidade e valorização da 
cultura diante do impacto de ultraprocessados para a obesidade

I Seminário da Rede de Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional da América Latina

Brasília, 22 de maio de 2018

Conceito de Segurança Alimentar e Nutricional
(Lei de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN – Lei 11.346/2006)

Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis. 

...

Art. 7o A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e 
nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas, 
com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse 
em integrar o Sistema, respeitada a legislação aplicável.
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Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil 

• Alimentação como um Direito Social na Constituição Federal – EC 64/2010

• Criação de marcos legais do Sistema Público de Segurança Alimentar e 
Nutricional, Política e Plano Nacional de SAN (2003-atual)

• Saída do Brasil do Mapa da Fome da FAO – 2014/2015 e reconhecimento 
internacional pelo seu sistema de governança intersetorial e participativo 
(construção democrática)

• Brasil no mapa da Obesidade: 57% sobrepeso e 18% obesidade em adultos 
(aumento do consumo de alimentos processados)

• 2004-2017: evolução do orçamento de SAN (R$ 100 bilhões).

Estrutura de governança em SAN
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional
• Sistema público de gestão intersetorial e participativa;

• Permite a descentralização das ações e a articulação entre os níveis de governo
(nacional, estadual e local) para a implementação das políticas de SAN;

• Objetivos:

 Formular e implementar políticas e planos de SAN;

 Fomentar esforços de integração entre governo e sociedade civil;

 Promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da SAN no Brasil.
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Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional – Decreto 7272/2010

 DIRETRIZES:

I - Promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável;
II - Promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de 
base agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos;
III - instituição de processos permanentes de EAN, pesquisa e formação nas áreas de SAN e 
DHAA;
IV - Promoção, universalização e coordenação das ações de SAN voltadas para quilombolas e 
demais PCTs, povos indígenas e assentados da reforma agrária;
V - Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, 
de modo articulado às demais ações de SAN; 
VI - Promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com 
prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da 
agricultura familiar e da pesca e aquicultura;
VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, SAN e DHAA em âmbito 
internacional;
VIII - monitoramento da realização do DHAA.

A PNSAN é implementada por 
meio do Plano Nacional de SAN, 

a ser construído 
intersetorialmente pela Caisan

Nacional, com base nas 
prioridades estabelecidas pelo 
Consea Nacional a partir das 
deliberações da Conferencia 

Nacional de SAN.

II PLANO SAN (2016-2019)

• Principal forma de operacionalizar o conceito de SAN;

• O Plano está estruturado em 9 desafios e 121 metas de 14
ministérios envolvidos com aproximadamente 100 bilhões/ano;

• Está baseado nas deliberações da V Conferência Nacional de
SAN e procura dar conta da abrangência da SAN, que inclui os
desafios e a necessidade de:
 garantir produção saudável de alimentos,
 passando pela disponibilidade (comercialização e abastecimento), acesso

(renda, doação, alimentação escolar)
 consumo (alimentação saudável).
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II PLANO SAN (2016-2019)
Desafios e Orçamento 

DESAFIOS II PLANSAN EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

DESAFIO 1 - PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL R$         85.839.990.869 

DESAFIO 2 - COMBATER A INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA 

RURAL EM GRUPOS POPULACIONAIS ESPECÍFICOS, COM ÊNFASE EM POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
R$            2.039.519.161 

DESAFIO 3 - PROMOVER A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E ESTRUTURAR A AGRICULTURA FAMILIAR R$            5.653.019.297 

DESAFIO 4 - PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO E DO ACESSO PERMANENTE À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E 

SAUDÁVEL
R$            1.805.394.284 

DESAFIOS 5 E 6 - PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE EAN E MEDIDAS REGULATÓRIAS E CONTROLE E PREVENÇÃO DE 

AGRAVOS DECORRENTES DA MÁ ALIMENTAÇÃO
R$               193.501.737 

DESAFIO 7 - AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DO ACESSO À ÁGUA R$               526.832.907 

DESAFIO 8 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISAN R$                  36.553.368 

DESAFIO 9 - APOIO ÀS INICIATIVAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM NÍVEL INTERNACIONAL R$                    6.157.208 

TOTAL R$         96.100.968.832 

Fonte: SIOP 2017

Principais Indicadores e Metas 
II PLANSAN 2016/2019

Dados PNADC 2017: 
A pobreza BSM* cai 
de 4,3% em 2016 para 
4,0% em 2017. Já a 
extrema pobreza BSM 
vai de 4,2% para 4,9%.

*Até 85 e mais de 85 e 
até 170 reais correntes, 
valor do momento da 
captação. 
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Principais Indicadores e Metas 
II PLANSAN 2016/2019

Em 2013, haviam 2,1 milhões de 
domicílios particulares em situação 

de INSAN grave, perfazendo um 
total de 7,2 milhões pessoas (PNAD, 

2013). 

Estes dados serão atualizados até o 
final do ano, com os resultados da 

POF 2017/2018 do IBGE.

Principais Indicadores e Metas 
II PLANSAN 2016/019
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Principais Indicadores e Metas 
II PLANSAN 2016/2019

• Desnutrição infantil: indígenas 25% e quilombolas 20% (2014-2016):  Indígenas: 8% para 8% 
(46.935 crianças) e Quilombolas: 5,7% para 6,1% (28.881 crianças)

Principais Indicadores e Metas 
II PLANSAN 2016/2019
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Quanto mais tempo a criança

permanece no PBF e é acompanhada

pela Saúde, maior é o percentual de

redução da desnutrição, chegando a

46,7% quando a permanência no

programa é de 4 anos.

Principais Indicadores e Metas 
II PLANSAN 2016/2019

Principais Indicadores e Metas 
II PLANSAN 2016/2019 – Desafios 5 e 6
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Desafio 5 e 6 – Promover e proteger 
a Alimentação Adequada e Saudável 

da População Brasileira, com 
estratégias de educação alimentar e 
nutricional e medidas regulatórias e 

Controlar e Prevenir os Agravos 
decorrentes da má alimentação

RESUMO DESAFIOS 5 e 6

• 5 TEMAS

• 20 METAS (13 DO PPA)

• 8 ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
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Metas Desafios 5 e 6

CAISAN MS MDS ANVISA MEC FNDE TOTAL

Promoção da Alimentação 

Saudável 

2 2 1 5

Promoção da Alimentação 

Saudável no Ambiente 

Escolar

1 1 2 4

Ações Regulatórias 2 1 3

Controle dos Riscos 

Relacionados à Exposição 

ao Uso de Agrotóxicos 

1 3 4

Agravos Decorrentes da 

Má Alimentação

2 1 1 4

TOTAL 4 7 1 5 1 2 20

Desafio 5  - Promover e proteger a Alimentação Adequada e 
Saudável da População Brasileira, com estratégias de 
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias

Meta do PLANSAN: reduzir de 20,8% para 
14% o consumo de refrigerante e suco 

artificial na população.  Os dados coletados 
pelo Vigitel apontam queda no consumo de 

refrigerantes ou suco artificial. 

Meta do PLANSAN: ampliar de 36,5% para 
43% o percentual de adultos que consomem 
frutas e hortaliças de forma regular. Apesar 
de um leve crescimento nos últimos anos, o 

dados do Vigitel apontaram queda no 
consumo de frutas e hortaliças em 2016.

Promoção da Alimentação Saudável
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Desafio 5  - Promover e proteger a Alimentação Adequada e 
Saudável da População Brasileira, com estratégias de 
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias

• Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para crianças menores de

dois anos: o Ministério da Saúde coordena o processo de revisão do Guia Alimentar para

menores de 2 anos, com apoio técnico da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ao longo

de 2017 foi elaborada uma primeira versão do Guia Alimentar para a População Brasileira que

será debatido e finalizado em 2018.

• Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB): de 2013 até dezembro de 2017, foram formados
4.826 tutores em 260 oficinas de formação . Além disso, 99 Equipes/ Unidades Básicas de Saúde já
foram certificadas na Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

• Pactos Federativos para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável: foram assinados em
2017 os acordos de pactuação com os estados de Alagoas e Paraíba. Maranhão e Ceará estão em
elaboração de suas propostas. A iniciativa destina-se ao engajamento dos entes subnacionais e
firmatura de compromissos a fim de ampliar as condições de oferta, disponibilidade e consumo
para uma alimentação saudável e para o combate ao excesso de peso e à obesidade, no contexto
do Pacto Nacional para Alimentação Saudável (Decreto nº 8.553/2015).

Desafio 5  - Promover e proteger a Alimentação Adequada e 
Saudável da População Brasileira, com estratégias de 
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias

Com o lançamento, em 2012, do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas, destinado a

qualificar as agendas de alimentação e nutrição no país, um conjunto de ações e parcerias com universidades foram estabelecidas.

A Rede virtual Ideias na Mesa foi criada em parceria com a Universidade de Brasília para apoiar, divulgar experiências e estimular

a prática de EAN. Em 2016 e 2017, contou-se com 9.365 usuários e 226 experiências cadastradas, além de publicação de duas

revistas temáticas e um caderno de receitas no período.

O Movimento Comer pra Quê? também surgiu no período, fruto de parceria com universidades públicas do Rio de Janeiro. A

proposta do Movimento é dialogar sobre a alimentação no contexto contemporâneo de forma reflexiva e problematizadora, com

e para o público jovem e, para tanto, foram realizadas oficinas em todas as regiões do país e produzidos materiais educativos e de

divulgação, inclusive para redes sociais.

Em 2016 e 2017, 15 oficinas destinadas a profissionais e gestores sobre EAN e Compras Públicas ocorreram em todas as regiões

do país, com formação de 1476 participantes e produção de materiais técnicos e de divulgação. Os materiais oriundos desta

parceria com o Conselho Federal de Nutricionistas e a Universidade Federal de Ouro Preto serão distribuídos em 2018 a todos os

nutricionistas da rede e aos profissionais e gestores dos 5570 municípios do Brasil.
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Desafio 5  - Promover e proteger a Alimentação Adequada e 
Saudável da População Brasileira, com estratégias de 
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias

Promoção da Alimentação Saudável no Ambiente Escolar

• Meta de "apoiar nas escolas de educação básica, ações voltadas para educação alimentar e nutricional, o FNDE apoiou,

em 2016, 59.800 escolas (capas de livros didáticos alteradas no Ensino Fundamental II). Em 2017, este número foi de

49.702 escolas apoiadas. Outras 465 escolas participaram, em 2017, das “jornadas de EAN”, perfazendo um total de

50.167 escolas apoiadas em 2017.

• Promoção de ações que reduzam a oferta de alimentos ultraprocessados na alimentação escolar: as ações

desenvolvidas foram: notas técnicas de incentivo ao consumo de frutas e hortaliças; capacitação presencial e à

distância; revisão da Resolução CD/FNDE 26/2013 nos aspectos de aquisição e oferta de alimentos, alinhado ao Guia

Alimentar para a População Brasileira (MS); informativos mensais para os nutricionistas do PNAE, produção de vídeos,

elaboração de cartilhas e livros incentivando a redução do fornecimento de alimentos ultraprocessados.

• Programa Saúde na Escola (MS): a adesão ao Programa em 2017, válida até dezembro de 2018, conta com 90,4% dos

municípios, 85 mil escolas pactuadas e cobertura de 20.520.830 educandos (55,5%) de toda a rede pública de

educação.

Desafio 5  - Promover e proteger a Alimentação Adequada e 
Saudável da População Brasileira, com estratégias de 
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no Ambiente de Trabalho

• Em 2016, foi lançada as Diretrizes de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos ambientes de trabalho
do serviço público federal, por meio da Portaria Normativa SEGEP/MP nº 7, de 26 de outubro de 2016, com o
objetivo de estimular os gestores públicos federais a promoverem ações de educação alimentar e nutricional,
criando ambientes promotores de escolhas alimentares saudáveis em todos os órgãos e entidades do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.

Ações Regulatórias

• As ações regulatórias são tratadas no âmbito da CAISAN, por meio do Comitê Gestor da Estratégia de Prevenção
e Controle da Obesidade.

• Na questão da rotulagem frontal dos alimentos processados e ultraprocessados, destaca-se o consenso das
representações na CAISAN para a proposta de novo modelo de rotulagem frontal de alimentos.
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Desafio 5  - Promover e proteger a Alimentação Adequada e 
Saudável da População Brasileira, com estratégias de 
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias

Ações Regulatórias

• Destaca-se, ainda, a formalização de discussão técnica junto à Receita Federal sobre a adoção de medidas fiscais para a taxação
de bebidas açucaradas no Brasil.

• Regulamentação da comercialização, publicidade, propaganda e promoção comercial de alimentos e bebidas processados e
ultraprocessados em equipamentos das redes de educação: em 2016, foi elaborada a minuta de Medida Provisória que busca
regulamentar a comercialização e publicidade de alimentos nas cantinas escolares brasileiras. A minuta foi assinada pelos
Ministros da Saúde e do Desenvolvimento Social e encaminhada ao Ministro da Educação. Em 2017, a minuta foi
reencaminhada ao Ministério da Educação, no sentido de retomar as discussões para avançar na regulamentação da
publicidade de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar.

• No âmbito da promoção da alimentação adequada e saudável, como uma agenda de redução de riscos, a reformulação da
composição de alimentos processados e ultraprocessados vem sendo trabalhada pelo Ministério da Saúde, particularmente
em relação à redução de sódio e açúcares no contexto da melhoria do perfil nutricional de tais alimentos.

• Plano Nacional de Redução do Sódio em Alimentos Processados

• A agenda de redução dos teores de açúcar em alimentos processados e ultraprocessados

Desafio 6 - Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes 
da má alimentação

• A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da
Obesidade. Constituída em 2014, a Estratégia tem como
instância de monitoramento, no âmbito da CAISAN, o
Comitê Técnico de Prevenção e Controle à Obesidade (CT
11) .

• Ações do Comitê: realizou pesquisa com as 27 CAISANs
estaduais, tendo obtido retorno de 92% delas. Foram
obtidos os seguintes resultados: 92% das CAISANs estaduais
declararam ter implementado a agenda pública de EAN
prevista no Marco de Referência de Educação Alimentar e
Nutricional para as Políticas Públicas; 76% afirmaram
apoiar/fomentar/incentivar a organização de feiras de
alimentos produzidos localmente; 72% das CAISANs
declararam fomentar ações de prevenção da obesidade e
promoção da alimentação adequada e saudável na atenção
básica.
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Desafio 6 - Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes 
da má alimentação

• Diante do avanço do sobrepeso e da obesidade, o Ministério da Saúde tem induzido a implementação de Linhas de Cuidado
de Sobrepeso e Obesidade (LCSO) nos estados, as quais estabelecem pactos entre os diversos atores dos pontos da Rede
de Atenção à Saúde (RAS), definindo fluxos de referência e contrarreferência para assistir o usuário com excesso de peso e
obesidade no SUS.

• Em relação à meta de suplementação alimentar por meio da Estratégia de fortificação da alimentação infantil com
micronutrientes em pó – NutriSUS, 78.840 crianças foram suplementadas em 2017.

• Meta “atualizar a regulamentação da fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico”: foi publicada a
RDC 150/2017, trazendo faixas de fortificação atualizadas em função do consumo alimentar da população brasileira,
determinando a utilização de compostos de ferro de maior biodisponibilidade e excluindo da obrigatoriedade os
agricultores familiares.

• Houve aumento do número de casos de bebéri nos anos de 2016 e 2017. A meta era de diminuir de 29 casos para 14 casos
em 2019. No entanto, houve aumento para 34 casos no ano de 2016 e, em 2017, foram notificadas a ocorrência de 233
casos suspeitos.

Portal de 
monitoramento de SAN

(www.caisan.gov.br)



29/05/2018

14

Obrigada!

Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional – CAISAN/SESAN/MDSA

caisan.nacional@mds.gov.br
www.caisan.gov.br 


