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Cenário Nutricional

1 – Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. Dados 2006/7.

2 – Pesquisa de Orçamentos Familiares. Dados 2008/9.

3 – Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes. Dados 

2013/14.

4 – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.  Sistema vigente 

na Atenção Básica. 2015. N:4.620.006 crianças



Como anda o 

cenário 

nutricional das 

crianças 

baianas?



Panorama de Sobrepeso e Obesidade em 
Crianças-Bahia

380.377 crianças menores de 
05 anos avaliadas em 2019

6,6% estão com 
obesidade

13,45% estão com 
sobrepeso

7,1% estão com 
obesidade

4,2% estão com 
obesidade grave

489.736 crianças menores 
de 05 anos avaliadas em 

2019

7,2% estão com 
sobrepeso

6,9% estão com 
obesidade

426.246 crianças de 05 a 10 
anos avaliadas em 2019

FONTE:  e-gestor/SISVAN, 2019. Coletado em 03/03/2021 

14,1%

24,75%



Prevalência de Crianças de 0 a 5 anos na 
Bahia
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Sobrepeso Obesidade 

Região com menor prevalência de 

sobrepeso e obesidade

Região de Brumado:
5,3% - sobrepeso 
3,2% - obesidade

Região com maior

prevalência de sobrepeso e 

obesidadeRegião de Ilhéus:
11,2% - sobrepeso 
15,5% - obesidade

2019

FONTE:  e-Gestor, SISVAN 2019. Dados coletados em 16/01/2020



Prevalência em Crianças de 5 a 10 anos  

14,2% 14,1% 14,1%

14,8%

14,1%

15,8%
15,5% 15,5%

16,0%

15,5%
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Bahia Brasil

Sobrepeso 

Região com menor prevalência 

de sobrepeso
Região de Ilhéus: 11,2%

Região com maior prevalência 

de sobrepeso

Região de Cruz das Almas: 
17,5%

2019

FONTE:  e-Gestor, SISVAN 2019. Dados coletados em 16/01/2020



Prevalência em Crianças de 5 a 10 anos

FONTE:  e-Gestor, SISVAN 2019. Dados coletados em 16/01/2020

7,0% 7,1% 7,2% 7,5% 7,2%
8,1% 8,2% 8,3% 8,4% 8,3%
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Bahia Brasil

Obesidade

Região com menor prevalência de 

obesidade

Região de Vitória da Conquista: 5,3%

Região com maior prevalência de 

obesidade

Região de Cruz das Almas: 10,4%

2019



Prevalência de Obesidade Grave em 
Crianças de 5 a 10 anos

4,0%
4,5% 4,4% 4,1% 4,4%

4,9%
5,4%

5,1%
4,8%

5,1%
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Bahia Brasil

Região com menor prevalência 

de obesidade grave

Região com maior

prevalência de obesidade 

grave

Região de Vitória da Conquista: 3%

Região de Ilhéus: 10,6%

2019

FONTE:  e-Gestor, SISVAN 2019. Dados coletados em 16/01/2020



Amamentação exclusiva em alerta!!!

Melhora nos indicadores até 2006

Estabilização de 2006 até 2013 e 

melhora em 2019 ENANI

Boccolini CS et al. Revista de Saúde Pública. No 

prelo. 2017.. Bortolini GA. Et al. Jornal de 

Pediatria.v.89,p.608-613, 2013.

Cenário Alimentar Infantil

Introdução precoce de outros 

leites e alimentos 



Cenário Alimentar Infantil

1Jaime, PJ et al . Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.,v.16,n.2,p.149-157.2016
2 Vitolo MR et al. Submetido. Dados RS, SC, PR. 2017
3 Bortolini GA. Et al. Cadernos de Saúde Pública. vol.28 no.9. 2012.
4 SISVAN WEB – Banco de Dados Consumo alimentar, 2015.

Crianças < 2 anos1

32,3% consumiram 

refrigerantes ou suco 

artificial

60,8% consumiram biscoitos, 

bolacha ou bolo

Introdução precoce2:

35,5% consumo de açúcar 

antes de 4 meses

13,8% gelatina antes de 6 

meses

Crianças de 6 – 59 meses 3

% consumo diário:

66,2% feijão

21,8% legumes

12,7% verduras de folhas

44,6% frutas

21,4% doces

46,3% biscoitos

22,1% refrigerante

Crianças 6 e 23 meses4:

55,33% consumiram pelo 

menos um alimento 

ultraprocessado



Projeção do impacto e Repercussões da 
obesidade na infância

Ward Z.J. Simulation of Growth Trajectories of 

Childhood Obesity into Adulthood. n engl j med

377;22 2017

Somente crianças com
peso saudável aos 2
anos tem 50% de chance
de ter peso saudável aos
35 anos.



Repercussões da Obesidade

13 em cada 

100 casos de 

câncer são 

associados ao 

excesso de 

peso

Alimentação 

não saudável e 

excesso de 

peso na infância

– efeito 

cumulativo dos 

fatores 

carcinogênicos

Posicionamento Instituto Nacional do Câncer

http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/comunicacao/posicionamento_inca_sobrepeso_obesidade_2017.pdf

1 em cada 3 

podem ser 

prevenidos com 

alimentação 

saudável, 

atividade física e 

peso adequado



Crianças de 2-10 anos que 

frequentam UBS RS

47% da energia –

ultraprocessados 

Consumo de 

ultraprocessados e colesterol 

elevado aos 3-4 anos

Revisão Sistemática (26 estudos, sendo 15 coorte) mostraram 

associações positivas entre consumo de alimentos 

ultraprocessados e gordura corporal durante a infância e 

adolescência.

Costa CS et al. Consumption of ultra-processed foods and body fat during childhood and adolescence: a systematic review. Public Health 

Nutrition: 21(1), 148–159. 2017.

Ultraprocessados e obesidade

Rauber F. Consumption of ultra-processed food products and its effects on children's lipid profiles: a longitudinal study. Nutr Metab

Cardiovasc Dis. 2015 Jan;25(1):116-22.

Sparrenberger K et al. Ultra-processed food consumption in children from a Basic Health Unit. J Pediatr (Rio J). 2015 Nov-Dec;91(6):535-

42.20. 2015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25240690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sparrenberger%20K%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=26092227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26092227


50% das crianças 
obesas se tornam 

adultos obesos

80% dos adolescentes 
obesos se tornam 

adultos obesos

Impacto futuro....



Determinantes da 
obesidade infantil

Fatores que influenciam a alimentação

Ambientes e comunidades de

apoio são fundamentais para

moldar as escolhas das pessoas e

prevenir a obesidade. A dieta das

crianças e os hábitos de atividade

física são influenciados pelo

ambiente circundante.
Mary Story et al. Creating Healthy Food and Eating 

Environments: Policy and Environmental Approaches. 

Annu. Rev. Public Health 2008. 29:253–72.





Formação Hábitos na Infância

Importância Políticas Públicas

As preferências alimentares são  estabelecidas por 
volta dos 2 e 3 anos de idade. 

Skinner, 1999; Skinner, 2002; Fiorito e cols., 2010; Lanigan e Singhal, 2009; Northstone e Emmet, 2008; Mikkila e cols., 2005

Práticas alimentares nos primeiros anos de

vida tendem a permanecer na infância

e vida adulta e vão influenciar as condições

de saúde no curto e longo prazo.



Desafios para promoção da alimentação 
saudável em crianças

Aleitamento 

Materno e 

alimentação 

complementar 

saudável

Reduzir a participação 

de alimentos 

ultraprocessados em 

crianças menores de 10 

anos 
Não consumir 

alimentos 

ultraprocessados e

*Evitar açúcar antes de 

dois anos

Necessidade de ações no ambiente para 

Proteger, Promover e Apoiar o Aleitamento e a 

Alimentação Saudável



Mudança comportamental

Vídeo “Comida que Alimenta” 

https://www.youtube.com/watch?v=z6xAkNPV3QI



https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259349/WHO-NMH-PND-ECHO-17.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Recomendação da OMS aos países membros - Pacote de 
recomendações para abordar a obesidade infantil - Compromissos

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259349/WHO-NMH-PND-ECHO-17.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Crescer Saudável – Estratégia para prevenção e 

controle da obesidade infantil no âmbito do PSE

Consiste em um conjunto de ações articuladas para garantir o 

adequado acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento na infância, com vistas a prevenir, controlar 

e tratar a obesidade infantil. 

Estas ações abrangem os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à

promoção e proteção da saúde, diagnóstico e tratamento da obesidade,

promoção da alimentação adequada e saudável, incentivo à prática corporal e

de atividade física e por ações voltadas à mudança de comportamento.

Trata-se de uma agenda do SUS onde está necessariamente incluída 

a realização de articulação intersetorial no território, tendo em vista a 

complexidade dos determinantes da obesidade. 



Eixos prioritários do Programa

Incentivo às 

práticas 

corporal e 

de atividade 

física

Promoção da 

Alimentação 

Saudável

Vigilância 

Nutricional e 

Alimentar

Tratamento para 

as crianças com 

obesidade



Crescer Saudável  

 O monitoramento sistemático do peso está entre as estratégias

mais efetivas para prevenção e controle da obesidade infantil

 A coleta de dados antropométricos contribui para a produção de

informações que subsidiam a análise e decisão, construção e

avaliação das estratégias

 Potencializar o uso da vigilância nutricional permite apoiar o

mapeamento contínuo e o reconhecimento do cenário da

obesidade infantil no território e proporcionar a atuação precoce

das equipes frente aos casos de aumento rápido de peso e a

prevenção de novos casos.



IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DO PESO 



Programa Crescer Saudável

Criado através da Portaria

2.706 de 18/10/2017 para

CICLO 2017-2018

Brasil: 548 municípios

selecionado por critérios

pré estabelecidos pelo

MS, com repasse de R$

36.150.000,00

Bahia: 54 municípios

selecionado com repasse

de R$ 3.440.000,00

Portaria 2.264 de 10/09/2019 

para CICLO 2019-2020

Brasil: 5.289 municípios com

repasse de R$ 32.564.448,19

Bahia: 409 municípios com

adesão com repasse de

R$ 3.703.428,33 

1. Água Fria
2. Conceição da Feira
3. Itaeté
4. Maetinga
5. Mansidão
6. Oliveira dos Brejinhos
7. Santa Teresinha
8. Tanque Novo

NÃO 
ADERIRAM!



Cumprimento 

da meta (%)

Valor a ser 

repassado 

(%)

76 a 100 100

51 a 75 75

26 a 50 50

1 a 25 25

< 1 0

A avaliação do cumprimento de 

metas será aplicada a cada um dos 

indicadores e levará em conta a 

seguinte graduação: 

Portaria 2.264 de 

10/09/2019 para 

CICLO 2019-2020



Mudanças 2021/22: Crescer Saudável

Ação Meta
1. Avaliar o estado nutricional das crianças menores 

de 10 anos matriculadas em escolas participantes do 

PSE.

1. Estado nutricional avaliado de todas as crianças 

menores de 10 anos matriculadas em escolas 

participantes do PSE no ciclo 2021/2022

2. Avaliar os marcadores de consumo alimentar das 

crianças menores de 10 anos matriculadas em 

escolas participantes do PSE

2. Marcadores de consumo alimentar avaliados de no 

mínimo 10% das crianças menores de 10 anos 

matriculadas em escolas participantes do PSE no ciclo 

2021/2022

3. Ofertar atividades coletivas de promoção da 

alimentação adequada e saudável para as crianças 

matriculadas em escolas participantes do PSE;

3. Realizar no mínimo 2 atividades coletivas na temática 

de promoção da alimentação adequada e saudável, por 

escola participante do PSE no ciclo 2021/2022;

4. Ofertar atividades coletivas de promoção das 

práticas corporais e atividades físicas**, para as 

crianças matriculadas em escolas participantes do 

PSE;

4. Realizar no mínimo 2 atividades coletivas de 

promoção das práticas corporais e atividades físicas**, 

por escola participante do PSE no ciclo 2021/2022;

5. Realizar atendimento individual em crianças 

menores de 10 anos identificadas com obesidade***

5. Realizar atendimento individual para todas as crianças 

menores de 10 anos identificadas com obesidade na 

Atenção Primária à Saúde (APS)



FORMULÁRIO
PARA 

CONSUMO 
ALIMENTAR

Apartir
2015



Agenda de 
prevenção e 
controle da 
obesidade 

infantil

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: Diagnóstico e planejamento de

ações.

MEDIDAS REGULATÓRIAS: Taxação de bebidas açucaradas; Publicidade

e Ambiente Escolar.

GUIAS ALIMENTARES: Diretrizes nacionais de PAAS para a População

Brasileira e Crianças Menores de 2 anos.

ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL: Promoção do AM e da AC

saudável para crianças menores de 2 anos.

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL PARA A EQUIPE

MULTIPROFISSIONAL: Na Cozinha com as F, L e V; Instrutivo:

Metodologias de trabalho em grupo das ações de alimentação e nutrição

na AB; Desmistificando dúvida sobre A&N.

COMUNICAÇÃO EM REDES SOCIAIS: www.saude.gov.br/saudebrasil

EAN NAS ESCOLAS: Parceria com a UERJ para elaboração de livros e

vídeos sobre alimentação saudável.

EDUCAÇÃO PERMAMENTE:AVASUS (Curso sobre prevenção da OI);

CNPQ – Cursos de extensão e pesquisa em todos os estados; UNASUS

(especialização, aperfeiçoamento e extensão em prevenção e controle da

obesidade).



Materiais disponíveis no site do MS: 
www.aps.saude.gov.br



Materiais disponíveis no site do MS: aps.saude.gov.br



GUIA ALIMENTAR RESUMIDO





Prazo: 01/12/2020 à 19/03/2021

http://egestorab.saúde.gov.br

Passo a Passo para adesão

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/

pse/PSE_Passoapasso.pdf

ADESÃO ciclo 2021/22: Crescer Saudável



Organizar as equipes (saúde & educação)  do 

município: escolas x UBS/USF/NASF para realizar as 

ações:

 Avaliação do estado nutricional e do consumo 

alimentar;

 Atividades coletivas de promoção da alimentação 

adequada e saudável;

 Atividades coletivas de promoção da atividade física 

e práticas corporais;

 Cuidado das crianças com obesidade

 Registro das ações – SISVAN, SISAB e no Sistema 

de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.

Outras ações que podem ser desenvolvidas
https://drive.google.com/file/d/1mh6xXEmf9YvN1CbxmqUNnb76r49TyLxn/view

Meu município aderiu. E agora? 



Estratégia de Fortificação da Alimentação 

Infantil com Micronutrientes em Pó

 



A anemia por deficiência de ferro é considerada

um grave problema de saúde pública no Brasil

em virtude das altas prevalências e da estreita

relação com o desenvolvimento das crianças.

No mundo, é considerada a carência nutricional

de maior magnitude, destacando-se a elevada

prevalência em todos os segmentos sociais,

acometendo principalmente crianças menores

de dois anos de idade e gestantes (WHO, 2008; BRASIL,

2009a).

Epidemiologia



Prevalência de anemia em crianças menores 

de 5 anos por regiões brasileiras (PNDS-2006)

Fonte: PNDS, 2006.

Média Nacional: 20,9%

24,1% em crianças 

menores de 2 anos 
(BRASIL, 2009a)



PREVALÊNCIA DE ANEMIA NO BRASIL 



Estreita relação da anemia com o desenvolvimento

das crianças, estudos comprovam que aquelas que

apresentaram anemia durante os primeiros anos de

vida, mesmo quando tratadas, possuem maior

probabilidade de baixo rendimento escolar em idades

posteriores.

A anemia na infância também está relacionada com a

baixa produtividade em adultos, o que contribui para a

transmissão intergeracional da pobreza com sérias

implicações para o desenvolvimento de um país
(GRANTHAMMCGREGOR et al., 2007; WALKER et al., 2007; ENGLE et al., 2007, 2011)

PREOCUPANTE!!!



Público mais vulnerável

Crianças menores de 24 meses
(Balarajan et al., 2011)

Danos ao 
desenvolvimento 

neuropsicomotor

(Grantham-McGregor et al 
2001; Beard et al 2008)

Repercussões 
futuras na idade 

escolar e na 
adolescência

Mesmo tratadas, 
menor capacidade de 

aprendizagem 

(Lozoff et al 2000; Lozoff
, Jimenez e Smith, 2006)

Adultos 
com menor 
capacidade 
produtiva

Entre os 20 
fatores que 
diminuem a 

expectativa de 
vida no mundo 

(OMS 2009)

Repercussões 
na economia 

dos países

(Ross e Horton, 1998)



Comprometimento do sistema imune, com aumento da

predisposição a infecções;

Aumento do risco de doenças e mortalidade perinatal para mães e

recém-nascidos;

Aumento da mortalidade materna e infantil;

Redução da função cognitiva, do crescimento e desenvolvimento

neuropsicomotor de crianças com repercussões em outros ciclos

vitais;

Diminuição da capacidade de aprendizagem em crianças escolares

e menor produtividade em adultos.

Principais conseqüências da deficiência de ferro:



Recomendação diária de ingestão

6 – 12 meses: 11 mg/dia

1 – 3 anos: 7 mg/dia

Ingestão crianças de 12 a 24 

meses: ~4 a 5 mg/dia

(Bortolini & Vitolo 2007; Lacerda & Cunha 2001; Vitolo & Bortolini 2007; 

Oliveira et al 2007)

Determinantes da anemia



Como suprir a necessidade de ingestão 
diária de ferro da criança?



FERRO NÃO-HEME
Absorção: 2 – 18%

Inibidores:
Polifenóis

Fosfatos

Oxalatos

Fitatos

Minerais

FERRO HEME

Facilitadores:
Vitamina C 

Vitamina A 

Carnes 

Absorção de ferro:

Absorção: 20-30%
WHO 1989



Quantidade de ferro em exemplo de cardápio para alimentação de 

crianças <24 meses



Estratégias de prevenção e controle da anemia 

Fonte: Ministério da Saúde, 2013. 



ESTRATÉGIAS PREVENÇÃO DA ANEMIA

Educação
Alimentar e 
Nutricional 

Suplementação
com sulfato

ferroso

Fortificação das 
farinhas de trigo

e milho

Fatores envolvidos:

Dificuldade de atingir 

recomendações nutricionais 
(WHO, 2002; Balarajam, 2011)

Fatores envolvidos:

Gosto desagradável;

Escurecimento dos dentes e fezes;

Quando oferecido em altas doses, 

pode causar desconforto abdominal.
(Galloway e Mcgire, 1994; Vitolo, Boscaini e 

Bortolini, 2006; Bortolini e Vitolo, 2007)

Fatores envolvidos:

Biodisponibilidade do ferro 

adicionado;

Baixo consumo desses 

alimentos por crianças 

menores de 24 meses (Assunção 

et al., 2007)

Porque nova estratégia para prevenir anemia?



Anemia

Vitamina A

Cobre

Vitamina C

Ácido 
Fólico

Zinco

Complexo 
B

Villalpando et al., 2006; 

Kramer e Zimmermann 2007; 

Olivares, Hertrampf e Uauy

,2006; 

Scott, 2007;

West et al., 2007

O QUE FUNCIONA NA PREVENÇÃO DA ANEMIA?

PAPEL DE OUTROS 

MICRONUTRIENTES



Fortificação caseira como 

alternativa inovadora:

• à suplementação com ferro;

• à biofortificação de alimentos;

• à remoção de fitatos das plantas; e

• a outros métodos de fortificação de

alimentos.
(Engle et al., 2007)

O QUE FUNCIONA NA PREVENÇÃO DA ANEMIA?



O QUE FUNCIONA NA PREVENÇÃO DA ANEMIA?

Suplementação com vitaminas e minerais de forma 

concomitante é mais efetivo do que suplementação com ferro 

de forma isolada no combate às deficiências nutricionais

Metanálise
(Allen et al., 2007)

Revisão Sistemática
(Fishman et al., 2000)



FORTIFICAÇÃO COM MICRONUTRIENTES EM PÓ

Revisão (8 estudos):
Ásia, África e Caribe: alta prevalência 

de anemia em crianças < 2 anos;

3.478 crianças;

Intervenções de 2 a 12 meses.

6 estudos: Fortificação caseira x 

Placebo

2 estudos: Fortificação caseira x 

Ferro

51% 

31% 

DEFICIÊNCIA DE 

FERRO

ANEMIA



O QUE FUNCIONA NA PREVENÇÃO DA ANEMIA?

A Organização Mundial da Saúde recomenda a fortificação 

dos alimentos com micronutrientes como alternativa à 

suplementação com ferro isolado, com o intuito de 

aumentar a ingestão de vitaminas e minerais em crianças



Recomendação: Investir em ações intersetoriais que 

potencializem a saúde materna e o pleno desenvolvimento 

infantil
(Séries Lancet, 2007, 2008, 2011, 2013)

INVESTIMENTO BRASILEIRO EM POLÍTICAS SOCIAIS INTERSETORIAIS



NO BRASIL...

Implantar nova estratégia para o controle 

e prevenção da anemia ferropriva



FORTIFICAÇÃO COM MÚLTIPLOS MICRONUTRIENTES NO MUNDO

América do Norte: 

Canadá

América Latina e 

Caribe: 

Bolívia, Guatemala, 

Guiana Francesa, 

Honduras, México e 

Nicarágua

África:

Benin, Botsuana, Burkina Faso, Etiópia, Gana, Kênia, 

Lesoto, Malawi, Nigéria, República Centro Africana, 

Tanzânia e Zâmbia

Ásia: 

Afeganistão, Bangladesh, 

Camboja, China, Coréia do 

Norte, Filipinas, Índia, 

Indonésia, Laos, Mianmar, 

Nepal, Paquistão, Tadjquistão

e Vietnã

Oceania:

Austrália

Países onde a estratégia foi adotada



FORTIFICAÇÃO COM MÚLTIPLOS MICRONUTRIENTES NA AMÉRICA LATINA

MÉXICO

BOLÍVIA PERU



Estudo Nacional de Fortificação 

da Alimentação Complementar

Efetividade da fortificação caseira com vitaminas e

minerais na prevenção da deficiência de ferro e anemia

em crianças menores de um ano: estudo multicêntrico

em cidades brasileiras (Goiania-GO, Olinda-PE, Porto

Alegre-RS e Rio Branco-AC no período 06/2012 a 07/2013)

 UFAC, UFPE, UFG, UFCSPA e USP

Avaliação da fortificação no contexto do sistema de

saúde brasileiro: quantitativo e qualitativo para

efetividade, aceitação e adesão.

Dados apontam impacto positivo do uso dos

múltiplos micronutrientes em pó!

Redução: 38% anemia e 20% deficiência de ferro. 

BRASIL



É uma estratégia de

fortificação da alimentação

infantil com a adição de

sachê com 15 micronutrientes

em pó em uma das refeições

diárias na creche para criança

entre 6 meses a 3 anos e 11

meses.

Marco Legal: Portaria Nº 28, de 13 de agosto de 2014. 

Objetivo :

Potencializar o pleno

desenvolvimento infantil e a

prevenção e controle das

deficiências de vitaminas e

minerais.



Adesão ao NutriSUS

BAHIA 

2014 a 2016: 233 municípios, 745 creches e 32.536 crianças

2017 a 2019: 185 municípios, 918 creches e 41.919 crianças 

2020: suspenso pela PANDEMIA 

2021: em processo de adesão até 19/03/2021

BRASIL 

2014: 1.718 municípios, 6.854 creches e 331.019 crianças.

2019: 1.044 municípios, 6.338 creches e 304.606 crianças. Também 22 Distritos

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) com 4.290 crianças indígenas.



Composição do sachê de 15 micronutrientes



Calendário anual do NutriSUS

Fonte: HF-TAG, 2011.





 Curto tempo de administração

 A encapsulação do ferro com lipídio previne irritação gástrica

 Não altera características físico-químicas dos alimentos

 Outros micronutrientes podem ser adicionados

 A possibilidade de superdosagem é praticamente inexistente

 Custos reduzidos de transporte

 Refeições podem ser fortificadas em casa ou em qualquer outro 
local, como escolas e creches.

(Zlotkin et al., 2001; Zlotkin et al., 2003; Christofides et al., 2005; Sharieff et al.,  2006; Menon et al., 2007; Adu-afarwuah et al., 

2008; Ip et al., 2009; WHO, 2011.)

Fortificação da alimentação infantil com 

micronutrientes em pó: Vantagens



Fonte: CGAN/Ministério da Saúde

Assistência 
Farmacêutica 
Estadual

Assistência 
Farmacêutica 
Municipal

Fluxo de distribuição dos sachês de micronutrientes:



Saúde (Coord. A.B, 

Assistência Farmacêutica, 

Alimentação e Nutrição e Saúde 

da Criança);

Educação (Coord. 

PNAE, Nutricionista, CAE, 

merendeiras e professores);

Gestor do PSE.

Formação GTI-M



 A criança que recebe a megadose de vitamina A, conforme Programa Nacional
de Suplementação de Vitamina A, pode receber o sache de micronutrientes em
pó;

 A criança que recebe o sache de micronutrientes na creche não precisa receber
os suplementos de ferro isolado distribuídos na UBS (PNSF);

 Caso a criança apresente diarreia leve, deverá ser tratada como de costume
(aumentar a ingestão de líquidos e manter a alimentação habitual) e não
interromper o uso do sache;

 Caso aconteça alguma intercorrência durante o uso do produto, as crianças
deverão ser encaminhadas ao serviço de saúde de referência;

 As Unidades de saúde e os estabelecimentos de ensino infantil deverão manter o
registro da administração dos saches na Caderneta de Saúde da Criança.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:



 

Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS 
 

A anemia é a diminuição da quantidade de células vermelhas no sangue causada pela falta de ferro e outros micronutrientes na 

alimentação. No Brasil, 1 em cada 5 crianças apresentam anemia. 

 

Como prevenir e controlar a anemia em crianças? 

- Garantindo uma alimentação adequada e saudável. 

- Promovendo a suplementação da criança com suplementos de ferro e outros micronutrientes. 

 

O NutriSUS é um pó de vitaminas e minerais que, adicionado à comida da criança, fornece a quantidade de nutrientes que seu 

filho precisa para crescer forte e saudável! 

 

Como funciona o NutriSUS? 

As crianças com idade entre 6 meses e 4 anos atendidas em creches cadastradas no Programa Saúde na Escola poderão receber os 

sachês de vitaminas e minerais em uma das refeições oferecidas na creche. 

 

Cada criança deve receber 1 sachê/dia na refeição, durante 12 semanas, totalizando 60 sachês. 

 

É muito difícil que uma criança apresente vômitos ou diarreia devido ao uso do sachê de vitaminas e minerais. Caso a criança 

apresente esses sintomas, deve procurar um profissional de saúde. 

 

Caso a criança falte na creche, não tem problema, ao retornar ela poderá continuar a receber 1 sachê/dia junto da refeição. Por que 

é importante colocar o sachê de vitaminas e minerais na comida do seu filho? 

. Para evitar a falta de vitaminas e minerais; 

. Para prevenir a anemia e outras doenças. 

 

Atenção: Crianças que possuem alguma doença como: anemia falciforme, talassemia e hemocromatose só devem receber 

os suplementos de ferro se indicado pelo médico/pediatra
1
. 

Crianças que receberão o sachê na creche não precisa mais tomar os suplementos de ferro em casa. Avise o profissional de 

saúde se a criança está tomando algum outro suplemento de vitaminas e minerais em casa. 

Qualquer dúvida sobre o NutriSUS procure o profissional de saúde que acompanha a sua criança, a professora ou a supervisora da 

creche. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Declaro estar ciente que a criança: ___________________________________________________ receberá em uma das refeições 

oferecidas pela creche, o sachê de micronutrientes em pó preconizado pela estratégia NutriSUS para a prevenção e controle da 

anemia e de outras deficiências nutricionais. 

 

Atesto que a criança não possui as doenças1 anemia falciforme, talassemia e hemocromatose e que não está tomando em casa 

nenhum suplemento de ferro fornecido pela Unidade Básica de Saúde. 

 

Nome do responsável pela criança: 

Nome do Estabelecimento de Educação Infantil: 

Unidade Básica de Saúde de referência:  

 

______________________________, ___/___/_____ 

(Local) 

 

Assinatura do responsável pela criança: ___________________________________________________________________ 

 
1
 Para saber se a criança possui anemia falciforme, talassemia ou hemocromatose verifique se o seu município faz o 

diagnóstico pelo teste do pezinho e se existe o registro na Caderneta de Saúde da Criança. 

Modelo de Termo de 

Consentimento que os 

pais e/ou responsáveis 

deverão preencher, 

autorizando que a 

criança receba a 

fortificação com o sachê 

de micronutrientes nas 

creches.



SIMEC (mesma maneira que as demais ações do Componente II) no momento da

avaliação anual do PSE;

Hórus – Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.

Monitoramento da Estratégia NutriSUS (2014 a 2016)

Em outubro de 2017, o MS lançou o Sistema de

Micronutrientes – Módulo NutriSUS, disponível através

da plataforma e-Gestor Atenção Básica para que os

municípios registrem a quantidade de crianças

suplementadas com NutriSUS.



SUGESTÃO DE 

REGISTRO DA 

QUANTIDADE DE 

CRIANÇAS 

SUPLEMENTADAS 

COM NUTRISUS



Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_2ed.pdf 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_2ed.pdf

NOVA CARDENETA DA CRIANÇA 2020 PREVENINDO AS CARENCIAS 

NUTRICIONAIS



Materiais disponíveis:
www.aps.saude.gov.br

Filme no YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=KxnT
DxruGNY&feature=youtu.be

1.Videoconferência  NUTRISUS:
CGAN/MS e SESAB/ATAN

06 Outubro 2014 

https://youtu.be/DjbSMdkfBWQ 2:40h

2.Videoconferência  ações A&N
CGAN/MS e SESAB/ATAN

27 Outubro 2015
https://youtu.be/79DdtfF91Mk 2:48h

3.Videoconferência  NutriSUS
SESAB/ATAN e SMS SSA/CTAN

25 Janeiro 2017
https://www.youtube.com/watch?v=0Bfr_nO7SKg 2:53h



Estratégias de comunicação
Materiais disponíveis no site do MS (www.aps.saude.gov.br)



Solicitação especial:

Façam adesão

ATÉ O DIA 19/03/2021



Gratidão!

Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN)

Email: dgc.atan@saude.ba.gov.br

Site: www.saude.ba.gov.br

Fone: (71) 3115-4382 / 4284




