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Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição

Marília Mendonça Leão e Inês Rugani Ribeiro de Castro

O Contexto Político-Institucional das Políticas de
Alimentação e Nutrição a partir da Década de 1980
 Em meados da década de 1980, o país vivia o processo de reconstrução do Estado democrático, após vinte

anos de governo militar (1964-1984). Na área da saúde pública, foi intensa a movimentação durante o ano de
1986, com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, evento-síntese da democratização da saúde no
país. Seus resultados foram decisivos para o lançamento dos pilares que construiriam o Sistema Único de Saúde
(SUS) e que ainda hoje o sustentam.

Como desdobramento da VIII Conferência, foi realizada, em novembro de 1986, a I Conferência Nacio-
nal de Alimentação e Nutrição, sob a coordenação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan),
autarquia então vinculada ao Ministério da Saúde. A conferência contou com representatividade da sociedade
civil e de diferentes esferas de governos e pode ser considerada o primeiro evento, após o governo militar, da área
de alimentação e nutrição com participação democrática. As recomendações do documento final dessa I Confe-
rência deixam claro o pressuposto de que os problemas de alimentação e nutrição tinham caráter estrutural e
vínculos estreitos com as condições de vida e renda da população e explicitam o reconhecimento da alimentação
como um direito: “Ao reconhecer a alimentação como um direito de todos, a Conferência estabelece as responsa-
bilidades do Estado de assegurar a disponibilidade interna de alimentos, bem como as condições de acesso ao
consumo através, sobretudo, de uma política de salários justos e promoção de pleno emprego” (Inan, 1986: 2).

Na análise desse e de outros documentos da época (Inan, 1973; Kruse, 1979; Coimbra, 1982; Peliano,
1983; Musgrove, 1985), é notório que prevalecia na esfera do governo federal o entendimento de que os princi-
pais problemas de nutrição e saúde pública referiam-se à privação alimentar, cuja conseqüência mais grave é a
desnutrição. A despeito de os gestores reconhecerem o caráter estrutural da fome e da desnutrição, a tônica da
intervenção governamental foi, sistematicamente, a de creditar a solução dos problemas na conta do crescimento
econômico e de seus impactos positivos no acesso satisfatório aos alimentos básicos pela parcela da população em
situação de pobreza.

Em uma economia de mercado como a brasileira, o acesso aos alimentos é diretamente determinado pela
disponibilidade de renda das famílias. Assim, supunha-se que o crescimento econômico, qualquer que fosse sua
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trajetória, resolveria os principais problemas alimentares e nutricionais da população, com o aumento do emprego
e da renda. Orientada por essa lógica, a agenda governamental privilegiava as ações no plano econômico, e as
ações da área social tinham caráter apenas compensatório, destinadas a aliviar a pobreza das populações que
viviam à margem do mercado. As principais políticas dessa fase foram, muitas vezes, estruturadas de acordo com
os interesses econômicos do político com prestígio no momento e visavam à compra de alimentos básicos,
industrializados ou “formulados” para distribuição entre as populações “biológica e socialmente” vulneráveis.

O Inan foi um órgão forte na esfera federal, pois, como coordenador e articulador da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN), interagia com desenvoltura entre os ministérios da Agricultura e órgãos
de abastecimento, Educação, Trabalho, Previdência e ainda com a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República (Seplan), órgão da estrutura federal mais próximo do presidente da República. Em verdade, o Inan era
o braço executivo da política social do governo e, durante alguns anos, seu orçamento foi maior do que o do
Ministério da Saúde, em função da extensão de alguns de seus programas de distribuição de alimentos.

Nesse contexto, teve igual importância política e programática o Ministério da Educação, representado
pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), então o órgão coordenador do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE). A FAE implementou uma estratégia de descentralização, nos anos 90, desmontando a
estrutura centralizada do programa mediante a transferência de atribuições e do poder decisório da gestão do
nível federal para os estados e municípios. A FAE foi extinta em 1997 e substituída pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que, atualmente, coordena o PNAE. O Quadro 1 demonstra a predo-
minância dos programas de distribuição de alimentos entre os anos 80 e 90.

Quadro 1 – Principais políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil implementadas ou vigentes no
período de 1984 a 2006
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Quadro 1 – Principais políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil implementadas ou vigentes no
período de 1984 a 2006 (continuação)

Inan - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição

LBA - Legião Brasileira de Assistência

FNDE/MEC - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Conab - Companhia Nacional de Abastecimento

A partir da década de 1990, novos ventos anunciam a necessidade de mudança de rota em alguns setores
governamentais, diante da constatação da transição demográfica e nutricional e seus impactos negativos na saúde e
na economia da população. Os resultados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição – PNSN (Ministério da
Saúde, 1989) foram os primeiros a chamar a atenção dos gestores e planejadores federais para a questão da transição
nutricional. Além de demonstrarem a franca redução da desnutrição infantil, quando comparados com estudos da
década de 1970, evidenciaram o aumento dos casos de excesso de peso e obesidade entre os adultos (Coitinho, 1991;
Monteiro, 2000). Iniciou-se, a partir daí, no âmbito do Ministério da Saúde, um tímido discurso oficial, sobre a
coexistência das duas dimensões do problema alimentar e nutricional: a privação alimentar e o aumento da obesidade
e de outras DCNT associadas à alimentação inadequada e/ou excessiva.

No entanto, o início dos anos 90 não foi nada favorável à formulação e implementação de políticas públicas
coerentes com o novo perfil alimentar e nutricional que se anunciava. Os anos de 1990 a 1992 foram marcados pela
desastrosa tentativa de implementação das idéias neoliberais do governo Collor, com a extinção de órgãos públicos
federais e a redução de recursos para programas sociais, sob o argumento da promoção da estabilização da economia
e da modernização do Estado. Na época, iniciou-se um lento e eficiente processo de destruição organizacional no
Inan, e, na falta de um plano político-institucional para o futuro, o órgão foi perdendo os seus melhores quadros
técnicos. Praticamente todos os programas de alimentação e nutrição foram desativados, e em 1997 o Inan foi
extinto (Ministério das Relações Exteriores, 1996).
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O Inan sempre foi considerado um corpo estranho à estrutura do Ministério da Saúde, pois sua missão de
coordenação do Pronan (Programa Nacional de Alimentação e Nutrição) transcendia a esfera da Saúde, na
medida em que se articulava com as estruturas de comando de vários outros ministérios. O desaparecimento do
Inan deixou um vácuo institucional e programático na área da alimentação e nutrição.

A partir de 1997, os poucos programas remanescentes do Inan foram distribuídos por diferentes instâncias
do Ministério da Saúde. A discussão sobre a interação da alimentação com as DCNT permanecia incipiente,
embora já presente nas coordenações técnicas de diabetes e hipertensão, todavia sem qualquer articulação com
programas de nutrição. A abordagem fragmentada e desarticulada das questões relacionadas à alimentação e
nutrição gerou descontentamento na comunidade de técnicos de governo e pesquisadores, com repercussões nos
organismos internacionais ligados à área (Ministério da Saúde, 2006c).

Transcorria, à época, o primeiro mandato do governo Fernando Henrique (1995-1998), período em que se
implementou, com o auxílio da consolidação do Plano Real, uma nova política fiscal no país. Na área de segurança
alimentar, o principal legado do governo anterior, já então sob a gestão de Itamar Franco, foram as propostas para
uma Política de Segurança Alimentar, referendadas pela I Conferência Nacional de Segurança Alimentar, realizada
em 1994. Note-se aqui que o ‘nutricional’ não compunha ainda o conceito de segurança alimentar. Essa confe-
rência foi promovida pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) em parceria com a Ação da
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em julho de 1994 (Consea, 1994). No entanto, o Consea foi
extinto no início de 1995, e com esta decisão romperam-se laços importantes com movimentos da sociedade civil
(Valente, 2004).

Em contrapartida, a estabilização da economia criou um ambiente favorável ao gerenciamento das políticas
públicas, permitindo mais profissionalismo e transparência à formulação, implementação, planejamento e orça-
mento das ações de governo. Foi nesse contexto que um grupo de técnicos do Ministério da Saúde deflagrou, em
1998, um processo democrático de consulta e discussão para a elaboração de uma nova política para a área de
alimentação e nutrição, que definisse as obrigações do setor Saúde para o alcance da segurança alimentar e
nutricional. Essa iniciativa contou com a participação da sociedade civil, por intermédio de várias organizações,
instituições acadêmicas e de pesquisa na área, do setor produtivo da área de alimentos, dos diferentes órgãos e
instâncias de governo, além da comunidade internacional. O processo culminou com a aprovação, em 1999, da
PNAN (Ministério da Saúde, 1999b). Iniciou-se, aí, um novo ciclo de gestão governamental na área da alimen-
tação e nutrição, introduzindo-se um discurso mais coerente e pertinente à problemática da transição nutricional
(Ministério da Saúde, 2006c).

São sete as diretrizes programáticas da PNAN: 1. Estímulo a ações intersetoriais; 2. Garantia da segurança
e qualidade dos alimentos; 3. Monitoramento da situação alimentar e nutricional; 4. Promoção de práticas
alimentares e estilos de vida saudáveis; 5. Prevenção e controle dos distúrbios e doenças nutricionais; 6. Promoção
do desenvolvimento de linhas de investigação e desenvolvimento; 7. Capacitação de recursos humanos em saúde
e nutrição. Tais diretrizes deixam claro que o entendimento do governo federal sobre o problema alimentar e
nutricional do país passou a transcender a visão segundo a qual a questão da privação alimentar tem como causa
básica a pobreza e ampliou sua abordagem para os problemas relacionados ao aumento de peso da população,
propondo como estratégia fundamental a promoção da alimentação saudável. A PNAN reforça a abordagem da
dupla carga de doenças, ressalta a importância da abordagem multidisciplinar e intersetorial e antecipa a discus-
são sobre temas e recomendações que só mais tarde, em 2004, viriam a ser apresentadas, formalmente, pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), quando da divulgação da Estratégia Global para a Alimentação Saudável
e Atividade Física (WHO, 2004).

Durante o processo de discussão e elaboração da PNAN (1998-1999), foi criada a Área Técnica de Ali-
mentação e Nutrição (Atan), que alcançou, em 2001, o status de Coordenação Geral da Política de Alimentação
e Nutrição (CGPAN), no âmbito do Departamento de Atenção Básica à Saúde do Ministério da Saúde.
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Para aferir a coerência entre o discurso e a prática de um governo, é preciso buscar a programação orçamen-
tária, que traduz as reais intenções dos gestores governamentais. Nota-se, por exemplo, a importância dada ao
tema da alimentação e nutrição no Ministério da Saúde com a criação do Programa Alimentação Saudável, no
Plano Plurianual (PPA) do governo federal para o período de 2000 a 2003. No ano de 2002, o orçamento desse
programa aprovado pelo Congresso Nacional atingiu o seu valor máximo, com o montante de 412,9 milhões de
reais, e o total executado nesse exercício foi de 253,7 milhões (61%). Esse programa foi continuado para o PPA
seguinte (2004-2007), embora com recursos bastante inferiores: 21,7 milhões para o exercício de 2006 (Siafi,
2003). Observe-se que aqui estão sendo citados apenas os recursos alocados para as ações de alimentação e
nutrição (Programa Alimentação Saudável), sob coordenação da CGPAN do Ministério da Saúde. Cabe esclare-
cer, ainda, que a redução expressiva se deu, a partir de 2004, em função da transferência dos recursos do então
Programa Bolsa Alimentação (PBA) para o Bolsa Família (PBF), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) (CGPAN, 2004).

Desde 2003, novas estratégias vêm compondo a agenda do governo federal na área de alimentação e nutrição
e ampliando-se para outros setores, principalmente no MDS. Assumiu-se um discurso de combate à pobreza e
eliminação da fome, enfatizando-se a sinergia entre ambas. Durante o primeiro mandato do presidente Lula
(2003-2006), priorizou-se um conjunto de ações conhecido como Programa Fome Zero, cuja ação mais impor-
tante, tanto em termos orçamentários como políticos, é o programa de transferência de renda Bolsa Família.
Nesse período, nota-se um deslocamento das prioridades em alimentação e nutrição, da esfera da saúde para os
setores responsáveis pela política social, e novos conceitos são incorporados ao discurso oficial, tais como segu-
rança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada, soberania alimentar, desenvolvimento
social e inclusão produtiva.

A criação do MDS, em janeiro de 2004, teve como objetivos a integração das políticas de assistência social
e a redução da pobreza, conforme explicitado na lei de criação do órgão (Brasil, 2004). Esse ministério nasceu
com forte prestígio político e ocupou, em certo sentido, o espaço político que nos anos 70 foi ocupado pelo Inan,
como órgão coordenador dos principais programas sociais de então. Entretanto, a desejável articulação com
outros setores como Saúde e Educação, em prol de uma agenda harmonizada e complementar de combate à
pobreza, inclusão social e promoção da saúde, ainda não se efetivou. As três pastas – Saúde, Educação e Desen-
volvimento Social – executaram, em 2005, um orçamento total de R$ 76 bilhões de reais (cerca US$ 34,8
bilhões), o correspondente a 3,9% do PIB (Vaitsman, 2006). Tais valores representam, sem dúvida nenhuma, um
enorme potencial institucional para a promoção do desenvolvimento social, a depender da capacidade de articu-
lação dos seus gestores e de sua correta destinação.

Cabe ressaltar que o Consea, recriado no primeiro ano de governo Lula (2003) como Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional, tem feito diversas tentativas de articulação entre os ministérios e de
participação democrática na ampliação da segurança alimentar e nutricional no país. Nesse processo, teve atua-
ção importante na formulação e aprovação da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional e na construção do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Brasil, 2006f ). A criação dessa lei e desse sistema integra
um cenário propício para a construção de uma agenda intersetorial mais articulada e complementar na área.

Os Programas Federais de Alimentação e Nutrição
A seguir estão descritos alguns dos principais programas existentes ou desenvolvidos a partir de meados dos

anos 80. Alguns desses programas já foram extintos, mas julgou-se importante incluí-los neste capítulo pela
dimensão e relevância que assumiram à época. Outros programas estão citados porque ainda vigentes e por se
constituírem em espaço potencial para a abordagem da promoção da alimentação saudável, se reordenados para
a incorporação de intervenções mais efetivas no enfretamento dos problemas advindos da transição nutricional.
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O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (Pniam)
A promoção da amamentação é uma ação prioritária no campo das políticas públicas de alimentação e nutri-

ção e está detalhada no capítulo 24, “Amamentação: evidências científicas e ações para incentivar sua prática”.
Desde os anos 70, esforços governamentais vêm sendo empreendidos no sentido de resgatar a amamentação

no Brasil, a exemplo de movimentos internacionais similares. Em 1981, foi criado o Programa Nacional de Incen-
tivo ao Aleitamento Materno (Pniam), coordenado pelo Inan e, desde então, diversas ações de promoção do aleita-
mento materno vêm sendo desenvolvidas em todo o país. O Pniam articula ações governamentais e da sociedade
civil nas áreas da saúde, nutrição, educação, comunicação, legislação e trabalho, visando ao estímulo ao aleitamento
materno no Brasil. O êxito desse programa é reconhecido internacionalmente (Jelliffe & Jelliffe, 1988; Brasil, 2003).

O Brasil teve papel protagonista na 54ª Assembléia Mundial de Saúde, em 2001, quando apresentou
uma proposta de resolução recomendando o aleitamento materno exclusivo por seis meses, e não mais por um
período variável de quatro a seis meses. A proposta brasileira foi aprovada por unanimidade pelos estados-
membros presentes.

Entre as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em conjunto com as secretarias de
Saúde e a sociedade civil, além de ações de marketing social e campanhas educativas, destacam-se a Iniciativa
Hospital Amigo da Criança – IHAC (Brasil, 2005a), a Rede de Bancos de Leite Humano (BLH), a Iniciativa
Unidade Básica Amiga da Amamentação (Iubaam) e a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para
Lactentes (NBCAL).

A IHAC, lançada pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) em 1992 em âmbito
mundial, visa ao estímulo ao cumprimento, nas maternidades, de medidas básicas e fundamentais para promover
a amamentação desde o momento do nascimento (WHO/Unicef, 1992). No Brasil, atualmente 335 unidades
hospitalares estão credenciadas como Hospitais Amigos da Criança.

A Rede de BLH tem por objetivo apoiar as mães na promoção e no manejo do aleitamento materno, realizan-
do atividades de coleta do excedente da produção láctea, pasteurização e controle de qualidade do leite humano
coletado e sua posterior distribuição gratuita para recém-nascidos de baixo peso, prematuros e enfermos, impedidos
de ser amamentados por suas próprias mães (Maia, 2006). A Rede de Bancos de Leite Humano (BLH) do Brasil é
a maior e mais complexa do mundo, contando com 187 bancos e 29 postos de coleta de leite humano em
funcionamento no país.

A Iubaam visa a complementar a IHAC e propõe para a rede básica de saúde um conjunto de procedimen-
tos e rotinas para a promoção da amamentação (Oliveira & Camacho, 2002; Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro, 2006).

A NBCAL constitui-se em importante instrumento legal para a regulação da promoção comercial e o uso
apropriado dos alimentos que estão à venda como substitutos ou complementos do leite materno, bem como de
bicos, chupetas e mamadeiras (Conselho Nacional de Saúde, 1992).

Uma recente conquista de todos os profissionais e entidades que atuam na promoção do aleitamento
materno foi a promulgação da lei n. 11.265, em 4 de janeiro de 2006, que regulamentou a comercialização de
alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também de produtos de puericultura correlatos.

A Distribuição de Alimentos e a Promoção de Acesso aos Serviços
de Atenção Básica à Saúde: o Programa Leite é Saúde (PLS) e
o Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais (ICCN)
O Programa Leite é Saúde (PLS), criado pelo Ministério da Saúde em 1993, visava ao controle da desnu-

trição em crianças com idade abaixo de dois anos e do baixo peso em gestantes por meio da suplementação
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alimentar com leite integral e óleo de soja para grupos em risco nutricional, definido com base em indicadores
antropométricos. Essa suplementação era feita pela rede básica de saúde, associada às ações de cuidados básicos e
acompanhamento nutricional. A aquisição dos alimentos era feita pelos municípios com recursos advindos do
governo federal (Ministério da Saúde, 1993).

O desenho do PLS concretizou dois avanços importantes, que programas anteriores não alcançaram: definiu
um grupo populacional mais focalizado, de maior vulnerabilidade biológica, com maior capacidade de resposta à
intervenção, e vinculou a suplementação às ações básicas de saúde. Com isso, contribuiu para o desenvolvimento de
uma cultura institucional segundo a qual o controle da desnutrição não dependia exclusivamente da melhoria das
condições de vida da população e cabia ao sistema de saúde a missão intransferível de cuidar de forma diferenciada
dos grupos em maior risco nutricional (Castro, 1999).

Em 1998, o PLS foi substituído pelo Incentivo de Combate às Carências Nutricionais (ICCN), que preser-
vou, em linhas gerais, o desenho programático de seu antecessor e o aperfeiçoou em vários aspectos (Brasil, 1997,
1998a, 1998b). Em primeiro lugar, o montante de recursos a ser repassado a cada município passou a ser calcu-
lado nos termos de modelos preditivos de desnutrição, baseados em dados de censos demográficos e em pesquisas
epidemiológicas. O resultado foi a diminuição (em termos proporcionais e absolutos) do montante repassado a
grandes centros urbanos e o aumento daquele repassado a municípios onde a prevalência da desnutrição era alta.
Garantia-se, assim, uma mudança histórica na distribuição de recursos voltados para programas de nutrição que
contribuía para a diminuição das desigualdades entre cidades, estados e regiões.

Segundo, o repasse dos recursos federais passou a ser feito não mais por intermédio de convênios, mas sim
diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de Saúde, como parte integrante do Piso de
Atenção Básica (PAB), com acompanhamento dos conselhos municipais de Saúde. Isso implicou maior agilidade
na transferência do recurso, garantindo continuidade e regularidade das aquisições dos alimentos, e extinguiu
procedimentos burocráticos e conflitos de interesses entre gestores.

Um terceiro avanço foi a inclusão de uma ação de nutrição no PAB, fortalecendo a premissa de que o
cuidado oferecido a grupos em risco nutricional é um componente central desta atenção.

O quarto avanço do ICCN em relação ao PLS foi o fato de prever que uma parcela dos recursos repassados
poderia ser utilizada para a suplementação com ferro ou outros micronutrientes, para a promoção do aleitamento
materno e para ações que beneficiavam outros grupos de risco nutricional, como filhos de mulheres com diag-
nóstico de HIV positivo e idosos de baixo peso.

Dados provenientes do Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) para a região Nordeste mostraram
uma aceleração no declínio das taxas de desnutrição na região após a implantação do ICCN. Entre abril de 1999
e maio de 2000, o risco nutricional foi reduzido em 15%, quando a tendência histórica então verificada era de
um declínio médio de 5% ao ano (Ministério da Saúde, 2002).

Em contrapartida, um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde demonstrou que o leite era o
alimento básico e não um alimento adicional, como se esperava, constituindo-se na principal fonte de nutri-
entes e energia para as crianças. Como conseqüência, a dieta era monótona, hiperprotéica, rica em cálcio e
marcadamente deficiente em ferro e zinco (Santos, 2003). Estudos como esse corroboraram a necessidade de
modernização e ampliação do programa para que este, além da recuperação nutricional, promovesse uma dieta
diversificada e saudável. O desdobramento disso foi a formulação de um programa que promovesse a autono-
mia das famílias, garantindo, no lugar da distribuição de alimentos, a transferência direta de recursos, para que
as próprias famílias pudessem adquirir os alimentos necessários ao reforço da alimentação de crianças, gestantes
e nutrizes. Como resultado, foi criado em 2001 o Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Saúde,
chamado Programa Bolsa Alimentação (Brasil, 2001).
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As Políticas de Transferência de Renda: os programas
Bolsa Alimentação (PBA) e Bolsa Família (PBF)
Programas de transferência monetária já existem no Brasil desde a década de 90 do último século, especial-

mente se considerados nesta categoria aqueles que contemplam os direitos sociais estabelecidos na Constituição
de 1988, como os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia (RMV). Os dois
primeiros programas de renda mínima do país foram implementados na área da Educação, pela prefeitura de
Campinas, SP, e pelo governo do Distrito Federal, em 1995. Em 2001, o governo federal formulou um programa
nacional, com função diversa daquela estritamente atribuída à previdência social, o Programa Bolsa Escola. Este
programa era vinculado ao Ministério da Educação e tinha como objetivos fomentar a freqüência da criança na
escola e contribuir com a redução da pobreza. Abriu-se aí uma janela de oportunidade política para a formulação
do PBA, no Ministério da Saúde, com objetivo semelhante ao da Educação, qual seja, reforçar o vínculo dos
participantes com os serviços de atenção básica à saúde.

O PBA representou uma mudança de paradigma na intervenção governamental no campo da alimentação
e nutrição, a qual, conforme já mencionado, se dava por intermédio de programas de distribuição de alimentos
e/ou suplementos. O PBA visava à redução e à prevenção da desnutrição e da mortalidade infantil por meio da
transferência direta de renda vinculada à contrapartida da família na forma de participação em ações básicas de
saúde tais como imunização, pré-natal, atividades educativas em saúde e nutrição e acompanhamento do cresci-
mento e do desenvolvimento. Os critérios de elegibilidade do programa combinavam renda per capita com o
risco nutricional dos potenciais titulares de direito (gestantes, nutrizes e crianças de até 6 anos de idade).

O PBA trouxe importantes inovações em termos de desenho programático, na medida em que apresen-
tou uma nova estratégia para estreitar o vínculo entre as famílias e os serviços de atenção básica à saúde e
valorizou o protagonismo feminino na família, uma vez que o cartão magnético para o saque, na rede bancária
local, do recurso mensal repassado era entregue preferencialmente para a mulher. Cada família participante do
programa recebia uma transferência mensal de R$ 15,00 a R$ 45,00, dependendo do número de filhos. Em
2002, penúltimo ano de implementação do programa, a CGPAN teve alocado no seu orçamento para este
programa um total de R$ 300 milhões, atendendo cerca de 1,3 milhão de famílias (Siafi, 2003). Esse foi, desde
a extinção do Inan, o maior orçamento que a área de alimentação e nutrição recebeu no âmbito do orçamento
geral do Ministério da Saúde.

O PBF promove o acesso à alimentação por meio da garantia de uma renda mínima mensal às famílias. Ele
transfere renda direta às famílias, condicionando a transferência ao cumprimento de ações básicas de saúde e
educação. Está destinado às famílias com renda per capita de até R$ 120,00 mensais, e o valor do benefício pode
variar entre R$ 15,00 e R$ 95,00 por mês, a depender da situação de renda e da existência de crianças, adolescentes,
gestantes e/ou nutrizes.

O PBF é uma política prioritária do governo Lula para o combate à fome e à pobreza, e foi organizado a
partir da reestruturação e unificação dos programas de transferência então existentes (Bolsa Escola, Bolsa Ali-
mentação, Auxílio Gás e Programa Nacional de Acesso à Alimentação), mantendo-se a mesma lógica de capta-
ção, cadastramento e repasse de recursos aos titulares de direito do programa. Até fins de 2006, o programa
atendia 11,1 milhões de famílias, totalizando cerca de 45 milhões de pessoas, ou 25% da população do país. As
famílias inscritas no programa recebem um valor médio de R$ 60,00 por mês; destas, cerca de 94% pertencem ao
dois quintis de mais baixa renda, o que demonstra uma adequada focalização do programa (Ministério do Desen-
volvimento Social, 2006a).

Os resultados da Chamada Nutricional, realizada em 2005 pelo MDS, sugerem um efeito protetor do progra-
ma no estado nutricional das crianças da região do Semi-Árido. Entre as crianças menores de 5 anos que recebiam
transferência de renda, a prevalência da desnutrição era 30% menor do que a daquelas não contempladas por
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este programa. O grupo etário de 6 a 11 meses pareceu ser o mais beneficiado, pois apresentou uma prevalência
62% menor (Ministério do Desenvolvimento Social, 2006b).

Além do PBF, o MDS desenvolve outros programas relacionados à promoção da segurança alimentar e
nutricional. São eles: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); Benefício de Prestação Continuada
(BPC); Programa de Aquisição de Alimento (PAA); Construção de Cisternas; Distribuição de Cestas de Alimen-
tos; Hortas Comunitárias; Cozinhas Comunitárias; Restaurantes Populares; Educação Alimentar e Bancos de
Alimentos.

Programas de Fornecimento de Refeições a Públicos Específicos:
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
e o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
O PNAE é o mais antigo programa da área de alimentação e nutrição. Foi criado em 1954, no fim do

governo Vargas. O direito à alimentação escolar para todos os alunos do Ensino Fundamental foi assegurado pela
Constituição de 1988. Em 1997, o PNAE passou a ser gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação, quando foi extinta a Fundação de Assistência ao
Estudante (FAE).

O PNAE era executado de forma centralizada, isto é, a compra e a distribuição de alimentos eram feitas
pelo órgão nacional. Essa estratégia se mostrou altamente ineficiente, pois o controle de qualidade, o armazenamento
e o transporte dos produtos eram atividades de custos altíssimos. Além disso, o programa era suscetível a desvios
e corrupção, acarretando falta da merenda nas escolas e reduzindo o número de dias de atendimento. Em 1993,
iniciou-se um processo de descentralização do PNAE, passando-se a transferir, automaticamente, os recursos
financeiros aos estados e municípios, sem necessidade de convênio.

O PNAE é um dos programas federais com enorme potencial para o desenvolvimento de uma agenda de
promoção da saúde e da alimentação saudável. Esforços consistentes vêm sendo feitos pelo programa, o que pode
ser comprovado pelas seguintes medidas:

1) Aumento substancial dos valores per capita para fins do repasse dos recursos para alunos de ensino
pré-escolar e fundamental (de R$ 0,06 para R$ 0,13), com valores superiores para alunos de comu-
nidades indígenas (R$ 0,34 per capita) e de creches públicas e filantrópicas (R$ 0,18 per capita).

2) Publicação da portaria interministerial n. 1.010, de 8 de maio de 2006, assinada pelos ministros da
Saúde e da Educação, instituindo as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas
de Educação Infantil, Fundamental e de Ensino Médio das redes pública e privada, em âmbito
nacional, detalhada adiante.

3) Envio ao Congresso Nacional de projeto de lei da Alimentação Escolar, que propõe a extensão da
alimentação escolar para a educação de jovens e adultos e de alunos de Ensino Médio, além de incluir
como responsabilidade do Estado as escolas comunitárias pertencentes às organizações da sociedade
civil pública.

4) Os esforços dos seus atuais gestores, no âmbito administrativo, para a inclusão do PNAE no próxi-
mo plano plurianual do governo federal como um programa específico, e não como componente
de um outro programa (no caso, o Programa Brasil Escolarizado), como ocorre atualmente, visan-
do ao fortalecimento e à ampliação de suas atividades. A situação atual tem restringido as ativida-
des, basicamente, à compra de gêneros alimentícios. As novas ações pretendidas buscam priorizar:
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a) Capacitação dos agentes envolvidos no PNAE.

b) Desenvolvimento de projetos e pesquisas para subsidiar as ações do PNAE.

c) Implementação, desenvolvimento e ampliação dos centros colaboradores de alimentação
escolar para desenvolvimento de ações intersetoriais, especialmente das áreas de educação e
saúde.

d) Ampliação da rede de cooperação técnica internacional para implementação de progra-
mas de alimentação escolar em países latino-americanos e africanos.

O PAT, instituído em 1976, foi destinado ao atendimento de trabalhadores de baixa renda. É, a exemplo
do PNAE, um dos mais antigos programas da área ainda vigentes. Está estruturado na parceria entre governo,
empresa privada e trabalhador, e tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Departa-
mento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho. Ele faculta às pessoas jurídicas e físicas a dedução das
despesas com alimentação dos seus trabalhadores em até 4% do Imposto de Renda devido. Seu objetivo é melho-
rar as condições nutricionais dos trabalhadores, esperando-se impactos positivos na qualidade de vida, na redu-
ção de acidentes de trabalho e no aumento da produtividade laboral. O benefício concedido ao trabalhador não
pode ser em espécie (dinheiro). Em outubro de 2006, o programa contava com a adesão de 104.084 empresas e
com 5.644 fornecedores atendendo a 9.062.837 trabalhadores, dos quais cerca de 40% residentes no estado de
São Paulo (Ministério do Trabalho, 2006).

Merece destaque uma mudança recente no desenho do programa: os parâmetros nutricionais para as refei-
ções fornecidas em seu âmbito foram atualizados de forma a se adequarem ao atual perfil nutricional da popula-
ção (Brasil, 2006e). Este programa representa uma importante janela de oportunidade para a promoção da
alimentação saudável no ambiente de trabalho, ainda não suficientemente explorada.

Programas de Controle e Prevenção de Carências
de Micronutrientes: ferro, vitamina A e iodo
A descrição da relevância das carências de ferro e vitamina A na agenda da saúde pública está detalhada em

capítulos deste livro intitulados “Epidemiologia da anemia ferropriva” e “Epidemiologia da hipovitaminose A e
xeroftalmia”.

O controle da anemia por deficiência de ferro, embora previsto em todos os planos de governo da área de
alimentação e nutrição, nunca foi implantado em escala nacional e nem obteve resultados animadores. Todas as
ações então propostas estavam baseadas na prática clínica na rede básica de saúde, ou seja, o foco da suplementação
era o tratamento, e não a prevenção da anemia.

Em 1999, o governo brasileiro, as sociedades civil e científica, alguns organismos internacionais e as indús-
trias brasileiras firmaram o Compromisso Social para a Redução da Anemia Ferropriva no Brasil. As ações decor-
rentes desse pacto foram reforçadas pela PNAN, aprovada nesse mesmo ano, que definiu como ações prioritárias
a fortificação das farinhas de trigo e de milho com ferro, a suplementação com sais de ferro para grupos vulnerá-
veis e atividades voltadas para a orientação alimentar e nutricional, em consonância com o recomendado por
organismos internacionais (Unicef/UNU/WHO, 1998; Ministério da Saúde, 1999a; WHO, 2001).

Em relação à ação de fortificação, foi publicada, em 2002, a resolução n. 344 da Anvisa, que tornou
obrigatória a adição de ferro e de ácido fólico nas farinhas de trigo e nas farinhas de milho pré-embaladas e
prontas para oferta ao consumidor e nas destinadas a uso industrial, incluindo as de panificação e as farinhas
adicionadas nas pré-misturas, devendo cada 100 g de farinha fornecer no mínimo 4,2 mg de ferro e 150 mcg de
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ácido fólico (Anvisa, 2002). A medida só entrou em vigor em junho de 2004, em função de prazos estipulados
para as empresas se adequarem ao processo de fortificação.

Quanto à ação de suplementação com sais de ferro, iniciou-se, em 2006, a implementação do Programa
Nacional de Suplementação de Ferro (Ministério da Saúde, 2005). Coordenado pela CGPAN, consiste na
suplementação universal profilática com sulfato ferroso em dose-padrão dirigida a todas as crianças de 6 a 18
meses de idade, gestantes a partir da vigésima semana e mulheres até o terceiro mês pós-parto. A distribuição do
produto é feita na rotina das unidades de saúde.

Está prevista a distribuição dos suplementos de ferro às unidades de saúde do SUS em todos os municípios
brasileiros, com base no número estimado de crianças e mulheres a serem abrangidas pela ação. Este programa
traz duas inovações que merecem destaque. A primeira foi a adoção de um novo sulfato ferroso, desenvolvido por
Farmanguinhos/Fiocruz e apresentado na forma de xarope, com características sensoriais (sabor, textura, cor)
melhores que as dos produtos tradicionalmente usados na rotina na rede básica de saúde. Essa inovação teve por
objetivo melhorar a adesão dos usuários à suplementação.

A segunda inovação foi a definição de que a suplementação seria universal (sem triagem prévia de casos de
risco) e profilática, com uma dosagem padrão. Isso simplificou enormemente sua operacionalização, modificando a
tradição de suplementação na rede básica de saúde que, conforme já comentado, estava focada exclusivamente no
tratamento da anemia.

Para que o programa atinja plenamente seus objetivos, é necessário que: a) sua implementação se dê, em
todas as esferas de governo, por meio da integração das áreas de nutrição, saúde da criança e atenção básica
(incluindo o PSF, Programa Saúde da Família), que ainda estão pouco articuladas para esta ação; b) seja ampliada
a escala de produção do sulfato ferroso adotado pelo programa, de forma a garantir cobertura e regularidade no
fornecimento do produto; c) sejam desenvolvidos e difundidos instrumentos facilitadores de práticas de orientação
alimentar que complementem a suplementação e d) sejam revisados aspectos de seu desenho em função de
estudos de avaliação de operacionalização e de impacto do programa (Engstrom, 2006).

O controle da hipovitaminose A vem sendo feito, desde os anos 80, por meio de suplementação com
megadoses de vitamina A, hoje estruturada no Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (Brasil,
2005b, 2005c). Este programa é executado pelos estados e municípios com o objetivo de erradicar a deficiência
nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade e mulheres no pós-parto imediato (antes da alta
hospitalar), residentes em regiões consideradas de risco. No Brasil, são consideradas áreas de risco a região Nor-
deste, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e o Vale do Ribeira, em São Paulo. O programa está regula-
mentado pela portaria ministerial n. 729, publicada em 13 de maio de 2005, pelo Ministério da Saúde.

O controle da deficiência de iodo é feito por meio da iodação de todo o sal produzido no país, mediante
parceria entre a CGPAN, a Anvisa e o setor produtivo (Brasil, 2005d, 2006c). A portaria n. 2.362, de 1 de
dezembro de 2005, do Ministério da Saúde, estrutura o Programa Nacional de Prevenção e Controle dos Distúr-
bios por Deficiência de Iodo (DDI) e define as atribuições de cada órgão.

Desde que a adição de iodo no sal foi determinada na década de 1950, o Ministério da Saúde realizou
quatro pesquisas para avaliar o impacto e a eficácia das conseqüências desta intervenção no Brasil. Tais pesquisas
registraram significativa redução nas prevalências de bócio em todo o país (Opas, 2002). No entanto, há ainda
necessidade de aperfeiçoamento das ações de prevenção, controle e monitoramento do programa.

A OMS aprovou na 58ª Assembléia Mundial de Saúde a resolução WHA 58.60, que recomenda aos países
o monitoramento da situação nutricional referente ao iodo a cada três anos (WHO/Unicef/ICCIDD, 2001;
WHO, 2005). A CGPAN está propondo a realização de um novo estudo de base populacional, de abrangência
nacional, com a finalidade de avaliar o impacto da iodação do sal produzido no Brasil. A pesquisa permitirá
avaliar se a iodação do sal oferecido à população é capaz de fornecer a quantidade necessária de iodo para prevenir
e controlar os DDI sem risco de ocorrência de doenças associadas ao consumo excessivo deste micronutriente.
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As Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição diante
da Transição Nutricional no Brasil: desafios e possibilidades
 Como em outros países em desenvolvimento, a transição nutricional no Brasil é marcada pela presença

concomitante de desnutrição, obesidade e doenças carenciais específicas ligadas à má alimentação. No campo das
políticas públicas, a resposta mais adequada a esse cenário é a construção de uma agenda única de promoção da
alimentação saudável, entendendo-se tal estratégia como a que melhor condiz com o complexo perfil nutricional
de nossa população. Em linhas gerais, essa agenda única abarca basicamente a promoção da amamentação e da
alimentação complementar oportuna e adequada, do aumento do consumo de Frutas, Legumes e Verduras (FLV),
do consumo de feijão com arroz, da diminuição do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e trans,
açúcares e sal e a valorização dos alimentos regionais e da cultura alimentar local (Ministério da Saúde, 2006b).
Além da alimentação saudável, promover atividades físicas no cotidiano é ação amplamente reconhecida como impres-
cindível para a prevenção e o controle da obesidade e para a promoção de uma vida saudável (WHO/FAO, 2003).

Dada a complexidade do quadro epidemiológico atual e de seus determinantes, uma única medida não é
suficiente para melhorar o perfil nutricional de nossa população. Ao contrário, para que as políticas públicas de
promoção da alimentação saudável sejam efetivas, elas devem integrar ações de incentivo, apoio e proteção às
escolhas saudáveis (Ministério da Saúde, 2006a). Entendem-se aqui como de ‘incentivo’ as ações que difundem
informação e motivam os indivíduos para a adoção de práticas saudáveis; como ações de ‘apoio’, aquelas
que visam a facilitar opções saudáveis entre pessoas que já estejam motivadas, e como ações de ‘proteção’ aquelas que
visam a evitar a exposição de indivíduos e coletividades a fatores que estimulem práticas não saudáveis.

Além da integração das vertentes aqui citadas, a efetividade dessas políticas públicas pressupõe, também,
que elas abarquem ações dirigidas tanto ao ambiente quanto aos indivíduos, superando duas concepções que,
tradicionalmente, permeiam as ações desenvolvidas nesta área. A primeira vê os determinantes estruturais como
dados que não podem ser mediados ou modificados. São expressões desta concepção as seguintes assertivas: por
um lado, em um contexto de pobreza, não há como melhorar os hábitos alimentares nem o estado nutricional da
população; por outro, no contexto da família urbana contemporânea, não há como interferir na globalização da
produção e oferta de alimentos e na ampliação da sociedade de consumo.

De acordo com a segunda concepção, uma vez garantidas condições minimamente dignas de vida, as
práticas alimentares inadequadas e suas conseqüências são fruto, exclusivamente, da vontade (força/falta de) de
cada pessoa. A superação dessas concepções implica reconhecer a função do Estado e a capacidade das políticas
públicas em diminuir as iniqüidades sociais em favor do bem comum, da saúde da população e da sustentabilidade
do planeta, mesmo que para isso sejam necessárias medidas que se contraponham aos interesses econômicos de
grandes corporações. Implica, também, reconhecer que as escolhas alimentares são fruto de processos complexos
construídos em diferentes contextos históricos e influenciados pelas dimensões física, econômica e sociocultural
do ambiente (Swinburn et al., 1999; Valente, 2002).

Nessa perspectiva, as medidas dirigidas ao ambiente devem promover práticas ecologicamente sustentáveis
na cadeia alimentar (Consea, 2004) e, ao mesmo tempo, transformar o ambiente obesogênico em que as pessoas
vivem em um ambiente promotor da saúde. Alguns exemplos de medidas de promoção da alimentação saudável
dirigidas ao ambiente são: a taxação e o conseqüente aumento de preço dos produtos ricos em gorduras, açúcares
e sal; a revisão dos subsídios à produção de alimentos, valorizando-se a produção de FLV e os processos produti-
vos ecologicamente sustentáveis; a regulamentação da publicidade de alimentos; a regulamentação da venda e
propaganda de alimentos no ambiente escolar e a implementação de medidas que facilitem o acesso físico a FLV
em programas públicos de alimentação (como o PNAE), em ambientes de trabalho e em áreas (bairros, comuni-
dades) com pouco ou nenhum acesso a esses alimentos.
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As medidas dirigidas aos indivíduos, por sua vez, devem abranger ações que visem à ampliação do nível de
conhecimento da população sobre alimentação, à valorização da cultura alimentar, à promoção da cidadania e ao
desenvolvimento de habilidades que ampliem sua autonomia nas escolhas alimentares e na preparação de refei-
ções saudáveis.

Esses são alguns exemplos de ações possíveis. Os diferentes setores da sociedade (poderes Executivo,
Legislativo, Judiciário, sociedade civil organizada, instituições acadêmicas) desempenham papéis distintos e com-
plementares no planejamento e implementação dessas medidas de incentivo, apoio e proteção à alimentação
saudável. A experiência tem demonstrado que a ação em parceria contribui para a consolidação de medidas
consistentes, inovadoras e condizentes com o complexo perfil epidemiológico de nossa população.

Alguns Exemplos de Ações já Desenvolvidas
Inúmeras e inovadoras ações vêm sendo desenvolvidas em diferentes locais do país. No campo das ações de

‘incentivo’ à alimentação saudável, merece destaque a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira
(Ministério da Saúde, 2006b). Assemelhado a guias publicados nos últimos anos em outros países e lançado pela
CGPAN em 2005, esse documento estabelece as diretrizes alimentares a serem utilizadas na orientação de esco-
lhas mais saudáveis de alimentos da população. Sua construção partiu dos seguintes princípios: abordagem inte-
grada (visando à prevenção da desnutrição e de outras deficiências nutricionais bem como da obesidade e ao
aumento da resistência a muitas doenças infecciosas); referencial científico e cultura alimentar (evidências cientí-
ficas em relação aos princípios de uma alimentação adequada); referencial positivo (ênfase nos atributos, vanta-
gens e ações factíveis para a adoção de uma alimentação saudável, em vez de enfocar ações que não devem ser
realizadas); explicitação e variação de quantidades (sempre que possível, as recomendações são quantificadas e
expressas com uma margem de variação); alimentos como referência (foco em alimentos e bebidas mais do que
em componentes nutricionais); sustentabilidade ambiental (valorização da produção e do processamento de
alimentos que empreguem tecnologias e recursos ambientalmente sustentáveis); originalidade (dirigido à popu-
lação brasileira com base em sua cultura alimentar); abordagem multifocal (recomendações dirigidas à população
em geral, aos governos ou indústrias, a profissionais da saúde e a famílias).

No campo das ações de ‘apoio’, merece destaque a ‘rotulagem nutricional obrigatória para alimentos e
bebidas embalados’. Regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), inicialmente em
março de 2001, essa iniciativa visa a facilitar a escolha de alimentos saudáveis por meio de informações contidas
nos rótulos, permitindo ao consumidor exercer o direito de conhecer a composição do alimento que está com-
prando e o que está comendo (Anvisa, 2001a, 2001b, 2003a). Ajustes foram feitos nos últimos anos com a intenção
de tornar essa iniciativa mais adequada à inclusão de novos itens nos componentes nutricionais listados (p. ex.,
gordura trans) e aos mecanismos comerciais internacionais (exemplo: regras do Mercosul) (Anvisa, 2003b).

No campo das ações de ‘proteção’, cabe destacar a publicação de ‘regulamento’ técnico da Anvisa que se
aplica “à oferta, propaganda, publicidade, informação e a outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação ou
promoção de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de
bebidas com baixo teor nutricional” (Anvisa, 2006, grifos nossos).

As ações aqui citadas são exemplos concretos da implementação de pelo menos duas diretrizes da PNAN,
a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis e a prevenção e controle dos distúrbios nutricionais
e de doenças associadas à alimentação e nutrição. São exemplos, também, da implementação das diretrizes de
promoção da alimentação saudável inseridas na Estratégia Global de Alimentação, Atividade Física e Saúde,
aprovada em maio de 2004 na 57ª Assembléia Mundial da Saúde, da qual o Brasil foi signatário (WHO, 2004).
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Ações de Monitoramento do Estado Nutricional
da População e de Fatores a Ele Associados
O conhecimento da magnitude e da distribuição social e geográfica dos eventos de interesse para a área de

alimentação e nutrição, bem como o monitoramento das tendências temporais desses eventos são ações funda-
mentais para o planejamento, a avaliação e o redirecionamento de políticas públicas. No Brasil, essas ações vêm
sendo desenvolvidas mediante a combinação de duas vertentes de iniciativas: por um lado, a realização de estudos
nacionais e regionais de base populacional e, por outro, a implementação de sistemas de informação, vigilância e
monitoramento de eventos específicos ou de implementação de políticas e programas (Quadro 2).

Quadro 2 – Inquéritos de base populacional sobre alimentação, nutrição e saúde segundo evento estudado
e ano do estudo. Brasil, 1974-2007

AMS - Assistência Médico-Sanitária (IBGE, 2005).

Endef - Estudo Nacional de Despesas Familiares (IBGE,1980).

Multicêntrico (Galeazzi, Domene & Sichieri, 1997).

PMS/WHS - Pesquisa Mundial de Saúde, World Health Survey (Szwarcwald et al., 2004).
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PNAD - Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (IBGE, 2006).

PNDS/DHS - Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde/Demographic and Health Survey (Bemfam/

IBGE/MS/DHS/FNUAP/Unicef, 1997).

PNSN - Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (Ministério da Saúde, 1989).

POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE/MS, 2004, 2006).

PPV - Pesquisa de Padrões de Vida (IBGE, 1997).

(a) Inquérito em fase de análise dos dados, conclusão prevista para 2007.

(b) Inquérito em planejamento, previsto para ir a campo em 2007-2008.

Os estudos de base populacional vêm documentando o processo de transição nutricional principalmente
no que diz respeito a indicadores de produção/disponibilidade dos alimentos e a indicadores antropométricos.
Estudos sobre consumo alimentar efetivo e de diagnóstico por carência de micronutrientes, de abrangência
nacional, embora muito importantes, são raros e devem ser considerados como prioridade em pesquisa. Encon-
tra-se em fase de análise de dados a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS-DHS), inquérito
planejado e financiado pelo Ministério da Saúde, que possui um módulo para estudar a anemia e hipovitaminose A,
em amostra nacional composta por famílias que têm mulheres em idade fértil e crianças menores de 5 anos.

Não serão detalhadas, aqui, informações sobre os estudos já realizados, mas, a fim de oferecer um panorama
resumido sobre eles, estão apresentados no Quadro 2 os principais inquéritos de base populacional realizados ou em
curso entre os anos de 1974 e 2007, segundo o ano de realização e evento estudado, com a indicação de fontes
bibliográficas para consulta. Quanto aos sistemas de informação, vigilância e monitoramento, cabe destacar, inicial-
mente, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), que é coordenado pelo Ministério da Saúde e tem
se constituído em importante instrumento de monitoramento da situação alimentar e nutricional, em nível local.

São de meados da década de 1970 os primeiros esforços de implantação do Sisvan pelo Ministério da
Saúde, vinculando-o a programas de nutrição (Castro, 1995). Em 1993, a implementação do Sisvan foi estabelecida
como requisito para a adesão dos municípios ao Programa Leite é Saúde. Da mesma forma, em 1998, esse
sistema foi considerado um dos pré-requisitos para adesão ao ICCN. O requisito para a permanência do muni-
cípio no programa era o envio regular de dados provenientes do Sisvan municipal. A partir de 1999, com apro-
vação da PNAN, o Sisvan foi ampliado e aperfeiçoado, de modo a estender sua cobertura a todo o país.

Com a criação do PBA em 2001, foi iniciada a construção de um sistema informatizado para a coleta de
informações referentes à população usuária do SUS e beneficiária do programa a partir dos municípios. Em
2004, a CGPAN concluiu o projeto do sistema informatizado e publicou portaria (Ministério da Saúde, 2004)
que instituiu e divulgou as orientações para a implementação do Sisvan, no âmbito das ações básicas de saúde do
SUS, em todo o território nacional. Em agosto de 2007, o site do Sisvan informou que 5.222 municípios estavam
incluindo dados sobre o acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, e durante
o primeiro semestre deste ano foram monitoradas 4.425.320 de famílias do programa (CGPAN, 2007; Ministério
da Saúde, 2007).

Outro sistema relevante é o Sistema de Nascidos Vivos (Sinasc), que, estruturado no início da década de
1990, vem sendo aperfeiçoado desde então. Ele fornece informações sobre o peso ao nascer do universo
de crianças nascidas em unidades de saúde e sobre alguns fatores associados a este desfecho como, por exemplo,
idade e escolaridade maternas e idade gestacional (Mello-Jorge et al., 1993).

Nos últimos anos, inspirando-se na experiência de outros países e em recomendações da OMS sobre o
tema, o Brasil começou a estruturar a implementação de sistemas de monitoramento de fatores de risco à saúde
com foco naqueles associados às DCNT, entre eles o consumo alimentar e a prática regular de atividades físicas.
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No momento, sob coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS), estão em
fase de estruturação dois sistemas, ambos baseados em amostras probabilísticas da população de interesse: um
dirigido à população adulta e baseado em informações coletadas em entrevistas telefônicas, e outro dirigido à
população adolescente e baseado em informações coletadas por meio de questionários preenchidos pelos próprios
respondentes, aplicados na rede de ensino fundamental.

Também nos últimos anos, vem sendo implantada a Política de Avaliação e Monitoramento do MDS,
iniciada desde a criação deste ministério, em 2004. A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) do
MDS é o órgão responsável pelo sistema de avaliação e monitoramento das políticas desta pasta, cujo objetivo
central é melhorar a gestão e o desempenho das políticas de desenvolvimento social.

Pelo exposto, várias iniciativas vêm sendo feitas para o monitoramento e a documentação da situação
nutricional da população brasileira. Entretanto, muito ainda há que avançar e aprimorar, de modo a agilizar os
processos de análise, disseminação e aplicação prática dos resultados obtidos.

Avanços Recentes na Definição de Diretrizes Nacionais
para a Promoção da Saúde
Três documentos oficiais publicados recentemente expressam importantes avanços em termos de definição

de diretrizes nacionais no campo da promoção da saúde. Neles, a promoção da alimentação saudável é conside-
rada ação prioritária. De certa forma, esses dois documentos concretizam diretrizes estabelecidas na PNAN, que,
como já comentado, foi um marco histórico em termos de redefinição do escopo das políticas públicas em
alimentação e nutrição diante da transição nutricional.

O primeiro documento é a Política Nacional de Promoção da Saúde, publicado em março de 2006 (Brasil,
2006b). Suas diretrizes são: reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da eqüidade e da
melhoria da qualidade de vida e de saúde; estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o
desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde; fortalecer a participação social como fundamental na
consecução de resultados de promoção da saúde, em especial a eqüidade e o empoderamento individual e comu-
nitário; promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e ao
estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais; incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando
eficiência, eficácia, efetividade e segurança das ações prestadas; divulgar e informar iniciativas voltadas para a
promoção da saúde entre profissionais da saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias
participativas e os saberes populares e tradicionais.

O segundo documento é a Política Nacional de Atenção Básica, publicado em 28 março de 2006 (Brasil,
2006a), que estabelece as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o PSF e o Programa
Agentes Comunitários de Saúde (Pacs). Este é um lócus estratégico, no âmbito do setor Saúde, para a implementação
das ações de alimentação e nutrição.

O terceiro documento é a portaria n. 1.010, publicada em maio de 2006 pelo Ministério da Saúde em
conjunto com o Ministério da Educação, que apresenta diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas
escolas (Brasil, 2006d). É dirigido a escolas públicas e privadas e apresenta cinco eixos: Educação nutricional
(ações dirigidas ao currículo e ações de mobilização); Hortas comunitárias; Segurança alimentar (boas práticas
tanto no programa de alimentação escolar quanto nas cafeterias/cantinas); Restrição de venda e propaganda de
alimentos nas cantinas escolares; Monitoramento do estado nutricional dos estudantes.

Primeiro documento legal sobre o tema publicado em conjunto por esses dois ministérios, essa portaria
fornece diretrizes muito claras para a atuação dos diferentes atores sociais no ambiente escolar, espaço privilegiado
para a promoção da alimentação saudável.
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Considerações Finais
A análise das políticas públicas desde os anos 80 até o presente demonstra, sem dúvida, avanços na ação

governamental. Movimentos sucessivos pela descentralização da gestão foram desencadeados, acompanhados das
respectivas regulamentações para o repasse direto dos recursos financeiros em nível local. Verifica-se uma mudança
de paradigma no combate à pobreza e na promoção da segurança alimentar e nutricional, com a substituição de
programas de distribuição de alimentos pela transferência direta de renda. Esforços concretos para a melhoria do
delineamento dos programas e para a construção de uma agenda de promoção da saúde e da alimentação saudável
foram feitos, embora não tenham ainda apresentado repercussão programática na maioria dos municípios do
país. Contudo, é evidente que as políticas públicas não dialogam entre si e que não buscam juntar suas forças
institucionais para uma agenda única mais efetiva e coerente com os problemas existentes.

O desafio que está posto para os gestores das políticas públicas de alimentação e nutrição no âmbito da
saúde é, portanto, o de desenvolver, fomentar e articular ações que respondam de forma resolutiva ao dinâmico
processo de transição nutricional, em um cenário socioeconômico de profundas desigualdades sociais. Para isso,
é necessário aprofundar e consolidar a atuação em dois grandes eixos: o primeiro no âmbito do SUS, e o segundo
em âmbito intersetorial. No contexto do SUS, a agenda que se coloca é a de estruturação e ampliação da cober-
tura de ações que:

a) subsidiem e instrumentalizem a atuação dos gestores e profissionais da saúde no acompanhamento
nutricional da população, permitindo o diagnóstico precoce e o manejo dos agravos nutricionais, e
na promoção da saúde e da alimentação saudável;

b) apóiem os gestores locais nas ações de promoção da segurança alimentar e nutricional, inclusive com
incentivos financeiros que facilitem aos gestores cumprir as condicionalidades de saúde dos progra-
mas de transferência de renda, importantes janelas de oportunidade para a promoção da saúde e da
alimentação saudável;

c) disponibilizem mais recursos humanos e financeiros para atender às novas demandas da população
que emergem do cenário da transição nutricional e desembocam nos diversos níveis de complexidade
dos serviços de saúde.

No âmbito intersetorial, cabe ao setor Saúde protagonizar e influenciar processos decisórios que visem à
formulação e implementação de políticas públicas voltadas para os determinantes dos agravos nutricionais, e não
simplesmente para os seus desfechos, como a desnutrição e a obesidade. Para tanto, é imperativa a definição de
uma instância coordenadora de uma agenda governamental, desenvolvida com enfoque multidisciplinar, coerente
com o perfil epidemiológico da população e integrada às políticas já estabelecidas e reconhecidamente efetivas.
Os esforços para o enfrentamento da transição nutricional devem ser concomitantes aos da redução da desigualdade
social e permear a ação dos governos, do setor produtivo e da sociedade civil. O desafio é para todos.
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