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Em âmbito nacional, destaca-se:

▪ Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis

que prevê como meta “Reduzir prevalência de obesidade em crianças e

adolescentes” e “Deter o crescimento da obesidade em adultos”;

▪ Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade;

▪ Publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia

Alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos;

▪ Publicação do Guia de Atividade Física para a População Brasileira;

▪ Previsão de objetivo no Plano Nacional de Saúde de reduzir ou

controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e

controle.

O Governo Brasileiro e o Ministério da Saúde assumiram 

compromissos nacionais e internacionais importantes para 

deter o avanço da obesidade infantil. 

No âmbito internacional, destaca-se:

▪ Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e

Adolescentes, proposto pela Opas/OMS para a Região das

Américas;

▪ Década de Ação para a Nutrição;

▪ Acordos do Mercosul que visam impulsionar e estabelecer

políticas e medidas para prevenção e controle da obesidade

infantil.

PRINCIPAIS MARCOS POLÍTICOS:



Crianças < 5 anos Crianças 5 a 9 anos Adolescentes

Cenário epidemiológico atual

Fonte: Sisvan, 2020.

15,9%
excesso de peso 
(7,4% obesidade)

31,8%
excesso de peso 
(15,8% obesidade)

31,9%
excesso de peso 
(12,0% obesidade)

6,4 milhões excesso de peso

3,1 milhões obesidade

11,0 milhões excesso de peso

4,1 milhões obesidade

Crianças < 10 anos



Impacto da Covid-19 na obesidade infantil

Taxa de obesidade 

infantil nos USA

* Simulação com 

fechamento das escolas 

até Dez/2020

↑2,4x

Aumento da 
insegurança 

alimentar

Mudança na 
disponibilidade 

de alimentos 
saudáveis

Redução das 
oportunidades 
para a prática 
de atividade 

física

Impacto 
negativo na 

saúde mental 
e bem-estar

Impacto do 
fechamento 

da escola 
devido ao 

COVID-19 nas 
crianças.

Ambientes 
mais 

obesogênicos

Importância de ações e políticas que priorizem prevenção e atenção à obesidade

Aumento da 
prevalência da 

obesidade infantil

Na América Latina, a 
obesidade aumenta em 
um ritmo mais rápido 

que no resto do mundo

Aumento mais acelerado  
em crianças e adolescentes



Determinantes da Obesidade

Principal elemento para o 
aumento da obesidade nas 
populações é o ambiente 

obesogênico, aquele que dificulta 
a adesão e manutenção de 

hábitos alimentares saudáveis e 
da prática de atividade física

World Bank Group. Obesity: Health and Economic Consequences of an Impending Global Challenge. WBG: Washington, 2019.
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Repercussões da obesidade infantil

Longo PrazoInfância e Adolescência

Curto Prazo

Desenvolvimento motor atrasado

0 – 2 Anos

• Problemas 
gastrointestinais 

• Gordura hepática 
não alcoólica

• Desenvolvimento 
cognitivo

• Auto-imagem
negativa, baixa 

auto-estima, 
distúrbios 
alimentares e baixa 
qualidade de vida

• Neurológicas
• Anormalidades 

renais 
• Problemas 

menstruais / função 
reprodutiva / 
síndrome do ovário 
policístico (SOP)

• Depressão
• Problemas de pele

• Apneia do Sono
• Dislipidemia
• Asma e outros 

problemas 
respiratórios 

• Problemas músculo-

esqueléticos
• Diabetes tipo 2
• Hipertensão arterial
• Maturação 

acelerada
• Inflamação crônica

• Apneia do sono
• Diabetes tipo 2 
• Hipertensão arterial
• Infertilidade
• Cáries e doenças 

periodontais
• Esteatose não 

alcoólica

• Probabilidade 
reduzida de 
amamentação 

• Persistência da 
obesidade e do 
sobrepeso na fase 
adulta

• Problemas 

musculoesqueléticos
• Cânceres: rim, mama, 

cervical e ovariano 
• Síndrome dos ovários 

policísticos 
• Inflamação crônica 

De cada 5 crianças obesas 4 apresentarão obesidade na vida adulta 



Repercussões da obesidade no Brasil Projeção de gastos com a 
obesidade e doenças 
relacionadas no Brasil 

2010

US$ 5,8 bi

US$ 10,1 bi

2050

Em 2017, o IMC elevado foi responsável por 165.954 mortes e

5.095.125 DALYs (Disability Adjusted Life Years - Anos de vida perdidos

ajustados por incapacidade).

No Brasil, os custos financeiros totais de hipertensão, diabetes e

obesidade no SUS alcançaram 3,45 bilhões de reais em 2018. Desses

custos, 11% foram referentes ao tratamento da obesidade. Levando em

conta apenas a obesidade como fator de risco para hipertensão e

diabetes, os custos atribuíveis a essa doença chegaram a R$ 1,42

bilhão.

(Felisbino-Mendes et al, 2020; Nilson et al., 2019; World Bank, 2020)



Brasil: O maior consumo de alimentos ultraprocessados em
crianças e adolescentes tem sido associado com um pior perfil
lipídico sérico e maior adiposidade abdominal e corporal.

EUA: a redução no consumo de ultraprocessados reduziria a
obesidade em cerca de 50% entre crianças e adolescentes
americanos.

54,0% 54,0%

44,0%

AME < 6 meses AM 6 a 23 meses Consumo UP 6-23 meses

*Atendidos na APS (SISVAN, 2020)

Consumo alimentar de crianças menores de 2 anos

72%

69%

85%

82%

65%

62%

75%

65%

85%

86%

67%

61%

80%

68%

86%

83%

63%

53%
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Consumo de frutas

Consumo de verduras e legumes

Consumo de feijão

Consumo de alimentos ultraprocessados

Consumo de bebidas adoçadas

Realização de refeições em frente à TV

Consumo alimentar de crianças e adolescentes

Crianças de 2 a 4 anos Crianças de 5 a 9 anos Adolescentes

(Costa et al., 2019; Costa et al., 2020; Lefta et al., 2020; Rauber et al., 2015) 

(Livingston et al., 2021)



Cenário epidemiológico atual
Atividade física e comportamento sedentário

▪ A prevalência de crianças brasileiras, com idades de seis a dez

anos, consideradas inativas fisicamente (menos de 60 minutos

diários ou 300 minutos/semana) varia de 70,8% a 81,1%;

▪ Quando considerados os adolescentes (dez a 19 anos de idade)

brasileiros, a prevalência de inatividade física varia de 7,7% a

91,7%;

▪ Cerca de 32% a 90,6% das crianças e dos adolescentes (até 19

anos de idade) brasileiros passam mais de duas horas por dia em

frentes às telas (televisão, computador e celular, por exemplo);

▪ Quando considerado somente o tempo em frente à TV, 76% das

crianças e dos adolescentes (três a 19 anos de idade) passam

mais de duas horas por dia nesse comportamento.

A má alimentação, a inatividade física e o excesso 
de tempo em comportamentos sedentários estão 
entre os principais fatores de risco para o sobrepeso 
e a obesidade em crianças e adolescentes.

A prática de atividade física deve ser 
incentivada desde os primeiros anos de vida.



Os guias têm como objetivo induzir ações em todos os setores.

Guias do Ministério da Saúde



ESTRATÉGIA NACIONAL DE 

PREVENÇÃO E ATENÇÃO À 

OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)



O que é o PROTEJA ?

PROTEJA é uma estratégia brasileira intersetorial que tem como objetivo deter o avanço da
obesidade infantil e contribuir para o cuidado e para a melhoria da saúde e da nutrição das
crianças.

• Cada letra da palavra PROTEJA representa um conjunto de ações
recomendadas para serem desenvolvidas pelos municípios de todos os
entes federados.

• Os principais responsáveis por essa iniciativa são os gestores municipais
de saúde.

• As ações propostas pela estratégia requerem articulação local para a sua
implementação com outros setores tais como educação, assistência social,
agricultura, segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento urbano,
esportes, câmara de vereadores, entre outros.



Garantir que a APS seja o principal lócus de monitoramento do estado nutricional, de 
promoção da saúde, de prevenção do ganho de peso excessivo, de diagnóstico precoce e de 

cuidado adequado às crianças, adolescentes e gestantes.P Primeiro Contato

Responsabilizar-se e envolver diversos parceiros na prevenção da obesidade infantil.R Responsabilização

Organizar e implementar ações efetivas em seu município para prevenir a obesidade infantil.O Organização

Realizar ações inovadoras de incentivo à alimentação saudável e à prática da atividade física 
voltadas a indivíduos e comunidades.T Transformação

Organizar processos de educação permanente para qualificação de profissionais do SUS, da 
educação e da assistência social e gestores na prevenção da obesidade infantil.E Educação

Comunicar, investindo em ações de comunicação, para prevenir a obesidade infantil.J
Janela de 
Oportunidade

Proteger os espaços frequentados pelas crianças e pelos adolescentes, por meio de ambientes 
promotores da alimentação adequada e saudável e da atividade física.A Ambientes



UF Número de Municípios
Número de municípios que 

fizeram adesão

Número de municípios 

não aderidos

AC 6 6 0

AL 40 40 0

AM 7 7 0

AP 4 4 0

BA 120 119 1

CE 67 67 0

ES 4 4 0

GO 24 24 0

MA 50 50 0

MG 455 450 5

MS 11 10 1

MT 28 26 2

PA 20 20 0

PB 75 75 0

PE 59 59 0

PI 65 65 0

PR 57 56 1

RJ 4 4 0

RN 41 41 0

RO 3 3 0

RR 1 1 0

RS 35 35 0

SC 56 56 0

SE 31 31 0

SP 31 30 1

TO 37 37 0

Total Geral 1331 1320 11

99,1% de 
adesões



As ações 

complementares são 

ações importantes e os 

municípios devem 

escolher dentre uma lista 

pré-estabelecida, pelo 

menos, cinco delas para 

serem desenvolvidas. 

Como será a Adesão?

Será apresentada a lista de 

ações essenciais e complementares

As ações essenciais são aquelas que 

efetivamente contribuem com a 

reversão da obesidade infantil, e 

algumas já fazem parte do 

planejamento e rotina de trabalho das 

equipes da Atenção Primária à Saúde 

(APS) e das ações e programas de 

outros setores parceiros da agenda de 

alimentação, nutrição e atividade física.

TODAS AÇÕES SÃO IMPORTANTES E QUANTO MAIS AÇÕES 

IMPLEMENTADAS NO MESMO TERRITÓRIO, MAIOR O EFEITO!

20 Ações 

essenciais



Repasse de R$ 90 milhões.

O recurso será distribuído em parcelas anuais de 
R$ 31,9 milhões.
O primeiro repasse será realizado em 2021. 
O segundo, após a avaliação do desempenho de 12 
meses. E o terceiro, depois de 24 meses.

2021/23

Forma de cálculo do incentivo financeiro a ser 
repassado aos municípios:

R$ 14,51 por crianças menores de 10 (dez) anos 
residentes no município (IBGE, 2012), 

estabelecendo-se um repasse mínimo no valor de R$ 
6.050,00 e um repasse máximo de R$70.405,00 por 

município.



Como será o Monitoramento?

I - Número de crianças com estado nutricional (peso e altura) avaliado;

III - Número de atendimentos individuais para problema ou condição
avaliada obesidade em crianças.

II - Número de crianças com práticas alimentares (marcadores de
consumo alimentar) avaliadas;

O desenvolvimento das ações será monitorado por meio do 
incremento dos seguintes indicadores:

O monitoramento será realizado a cada 12 meses após a transferência do 
incentivo financeiro federal, durante 2 anos, consecutivamente.

ANO BASE 

2020

Ficha de qualificação dos 

indicadores

http://aps.saude.gov.br/



Como será o Monitoramento?

Sistemas Nacionais de 
acesso público (SISVAN, 

SISAB)

Relatório Anual 
de Gestão (RAG) 

do município



O Ministério da Saúde e a instituição parceira (Universidade Federal de Alagoas - UFAL) apoiarão a implementação

das ações nos municípios por meio da realização de oficinas de trabalho que orientarão quanto à elaboração do

plano de ação do Proteja e à identificação dos principais atores, rede de apoio e equipamentos que podem

contribuir para a execução e monitoramento das ações.

APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO

Em breve: Instrutivo sobre como colocar em prática 

cada ação do Proteja 



Municípios contemplados pela Portaria GM/MS nº 1.127, de 2 de junho de 2021, que habilita Estados, Distrito Federal e

Municípios ao recebimento de incentivo para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição, com base

na Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, referente ao exercício financeiro de 2021, ou seja, que recebem

incentivo financeiro do Fundo de Alimentação e Nutrição, poderão valer-se desse incentivo para priorizar a

implementação das ações de prevenção e atenção à obesidade infantil, no âmbito da Estratégia Nacional para a

Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil - Proteja.

Municípios não contemplados na Portaria GM/MS 
n.1.863/21 podem implementar ações do Proteja?

O PROTEJA poderá ser implementado por todos os estados, Distrito Federal e municípios mediante a atuação

nos eixos apresentados.



Para mais informações:

proteja@saude.gov.br



No âmbito do SUS, a Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser porta de entrada para acolhimento e 
cuidado individual e coletivo para crianças e adolescentes, sendo um espaço para as ações 
de promoção da saúde e prevenção de sobrepeso e obesidade, realizando avaliação contínua e 
sistemática do perfil nutricional de crianças e adolescentes e garantindo a atenção integral àqueles 
identificados com sobrepeso e obesidade. 

Para apoiar os (as) profissionais de saúde e equipes de APS no planejamento das intervenções para 
cuidado adequado de crianças e adolescentes com excesso de peso e garantia do seu pleno 
crescimento e desenvolvimento, o Instrutivo apresenta orientações para diagnóstico e formas práticas 
de cuidado das condições de alimentação, atividade física, comportamento sedentário, sono e saúde 
mental.

Instrutivo para o cuidado da criança e do adolescente com 
sobrepeso e obesidade no âmbito da APS – versão preliminar



Curso direcionado aos profissionais e trabalhadores da Atenção 
Primária do SUS, com o objetivo de apoiar os profissionais de 
saúde e contribuir com a prevenção e controle da obesidade 
infantil no país. 

Carga horária prevista: 40h. 
Parceria com a SGETS

Curso “Obesidade Infantil: Uma 
visão global da prevenção e 
controle na Atenção Primária”

Policy Brief Obesidade Infantil: 
estratégias de prevenção e 

cuidado em nível local



Campanha Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil



Campanha Nacional de Prevenção e Atenção à 
Obesidade Infantil





Plataforma Saúde Brasil
saudebrasil.gov.br

CALCULADORA DE IMC
TESTE COMO ESTÁ 
SUA ALIMENTAÇÃO

CADASTRO CELULAR
Mensagens de alimentação

saudável

PODCASTS



Alimentação Saudável na Escola

CRECHE
Material para apoiar gestores e

profissionais da Saúde e de Educação

no planejamento, na organização e

na implementação das ações de

promoção da segurança alimentar e

nutricional e da alimentação

adequada e saudável nas creches.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Material educativo destinado aos

(às) professores e aos (às)

profissionais da saúde do PSE, cujo

objetivo é subsidiar a discussão

sobre alimentação adequada e

saudável no ambiente escolar.

FUNDAMENTAL I
Material educativo destinado

aos (às) professores e aos

(às) profissionais da saúde do

PSE, cujo objetivo é subsidiar

a discussão sobre

alimentação adequada e

saudável no ambiente

escolar.

FUNDAMENTAL II
Material educativo destinado aos

profissionais do PSE, cujo objetivo é

subsidiar a discussão sobre

alimentação adequada e saudável no

ambiente escolar, estabelecendo

relações com diferentes aspectos dos

parâmetros curriculares e valorizando

a transversalidade do tema

alimentação.



Alimentação Saudável na Escola



Caminhos da comida

https://www.youtube.co
m/watch?v=BYw0EVdQb

V8

Nico e o Tubérculo

https://www.youtube.co
m/watch?v=biq3xE3O3Zc

&t=10s

Sem Cantina!

https://www.youtube.co
m/watch?v=4Ql6nOxbyKI

&t=41s

Alimentação Saudável na Escola

https://www.youtube.com/watch?v=BYw0EVdQbV8
https://www.youtube.com/watch?v=biq3xE3O3Zc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=4Ql6nOxbyKI&t=41s



