


Cenário da obesidade

Causas

Repercussões



Prevalência de Excesso de Peso em Crianças
no Brasil

34,8% crianças 
de 5 a 9 anos2

7,3% crianças 
< 5 anos1

25,5% 
Adolescentes 

de 12 a 17 
anos3

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

16,4% Excesso de peso em 
crianças < 5 anos4



Amamentação exclusiva em alerta!!!

Melhora nos indicadores até 
2006

Estabilização de 2006 até 
2013

Introdução precoce de 
outros leites e alimentos 

Boccolini CS et al. Revista de Saúde Pública. no prelo. 2017.. 

Bortolini GA. Et al. Jornal de Pediatria.v.89,p.608-613, 2013.



Repercussões da Obesidade

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

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



Crianças com obesidade aos dois anos 75% de 
chance de ser obeso  aos 35 anos;

Adolescentes com obesidade aos 19 anos 
89% de ser obeso aos 35 anos;

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

aos 35 anos.

Projeção do impacto da obesidade na infância

Z.J. Simulation of Growth Trajectories of Childhood Obesity into Adulthood. n engl j med 377;22 2017



Determinantes da obesidade infantil

Fatores 

ambientais

Fatores

Individuais\

familiares





Recomendações para uma

Alimentação Adequada e Saudável



Formação Hábitos na Infância

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. 



Guias Alimentares

Em revisão
Previsão lançamento:

2º semestre 2019



Alimentação 
Complementar 

Saudável

Aleitamento 
Materno

Não consumir 
alimentos 

ultraprocessados 
*Evitar açúcar antes 

de dois anos

Práticas Alimentares protetoras da obesidade: 
principais mensagens Guia



Classificação dos alimentos → nível de processamento

IN NATURA: obtidos diretamente de plantas ou de animais sem
que tenham sofrido qualquer alteração.

MINIMAMENTE PROCESSADOS: são alimentos in natura que,
antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações
mínimas.

ÓLEOS, GORDURAS, SAL E AÇÚCAR

Produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente
da natureza e usados para criar preparações culinárias.

ALIMENTOS PROCESSADOS

Produtos fabricados essencialmente com a adição de sal
ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente
processado.

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

Produtos cuja fabricação envolve diversas etapas,
técnicas de processamento e ingredientes, muitos deles
de uso exclusivamente industrial.



Mudança comportamental

Vídeo “Comida que Alimenta” https://www.youtube.com/watch?v=z6xAkNPV3QI



Ações de controle, prevenção 

da Obesidade Infantil



Compromissos e recomendações



✓ LINHA DE CUIDADO DO SOBREPESO E

OBESIDADE - Organização das ações e serviços

em toda a Rede de Atenção à Saúde.

✓ PUBLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO

CARDIOPROTETORA - Subsídios aos

profissionais de saúde da AB para orientação sobre a

alimentação de indivíduos portadores de fatores de

risco cardiovasculares.

Quais ferramentas já existem para o cuidado em obesidade?



✓ PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL – Repasse de

36,1 milhões para incentivar ações de prevenção, e

controle da obesidade infantil no PSE. 1ª etapa: 548

municípios no Brasil

CONTINUAÇÃO....

✓ CABs 35 e 38 - ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO

DA PESSOA COM OBESIDADE & DOENÇAS

CRÔNICAS - Qualificar a atenção integral aos indivíduos com

doenças crônicas não transmissíveis e obesidade, considerando

o sujeito em sua singularidade e sua inserção sociocultural.

Em construção: PCDT Obesidade em adultos e 

PCDT Obesidade Infantil e em Adolescentes       

Previsão: final 2019.



O Programa 

Crescer 

Saudável



Criado pelo Decreto Presidencial 6.286, de 05/12/2007.

Programa desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e da

Educação.

Preconiza o desenvolvimento de ações de saúde com

educandos mediante práticas de promoção da saúde, prevenção

de doenças e acompanhamento das condições clínicas dos

educandos.

Tem como estratégia a articulação entre as equipes de saúde e

as escolas do território.



REESTRUTURAÇÃO: PORTARIA nº 1.055, de 25 de abril de 2017

Nova Portaria

Incentivo federal de  5.676,00  

para envolver até 600 estudantes

Incentivo de  1.000,00 

a cada inclusão de 800 estudantes

Repasse único do recurso

Adesão com duração de 2 anos, 

com monitoramento das ações

Escola deve envolver nas ações de saúde 

todos os níveis de ensino

Conjunto de 12 ações que poderão ser 

desenvolvidas 

conforme o planejamento e realidade local

Registro unificado no SISAB



12 Ações 
do PSE

1

2 Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil

Verificação da situação vacinal 

Combate ao mosquito Aedes Aegypti3

4 Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor

5 Saúde ocular e identificação de possíveis sinais de alteração

Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS6

Saúde auditiva e identificação de possíveis sinais de alteração7

Prevenção de violências e  acidentes8

Identificação de sinais de agravos de doenças em eliminação9

Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas10

11 Práticas corporais,  atividade física e lazer nas escolas

Promoção da cultura de paz, cidadania e Direitos Humanos12



Portarias 2.706/2017 e 3.662/2018

Lista os Municípios que finalizaram a adesão ao PSE 

para o ciclo 2017/2018 e os habilita ao recebimento 

do teto de recursos financeiros pactuados em 
Termo de Compromisso e repassa recursos 

financeiros para Municípios prioritários para ações de 
prevenção da obesidade infantil com escolares.

Programa Crescer Saudável



Sobre o incentivo financeiro...
Municípios prioritários 2017/2018:

✓População acima de 30 mil habitantes;
✓Cobertura do SISVAN maior que 10% em 2015 e
✓Prevalência de excesso de peso maior que 20% em

crianças < 10 anos em 2015.

As ações de prevenção da obesidade foram acompanhadas
pelos sistemas de monitoramento da Atenção Básica.

BRASIL: Repasse de 36.150.000,00 para 548 municípios

BAHIA: Repasse de 3.440.000,00 para 54 municípios



Pilares do Programa Crescer Saudável

Promoção da 
Atividade Física

Promoção da 
Alimentação 

Saudável

Vigilância 
Alimentar e 
Nutricional



Apresentação dos resultados 

do Programa Crescer Saudável 

no primeiro ciclo 

(2017/2018)



✓ 5% das crianças menores de 10 anos com registro

de acompanhamento de consumo alimentar no

Sisvan: 133 municípios (24,2%) alcançaram a meta.

✓ 50% das escolas pactuadas no PSE, realizado

atividade coletiva sobre PAAS e práticas corporais

e atividade física: 60 municípios (10,94%)

informaram realização de ações de PAAS e 15

municípios (2,75%) realizaram ações de práticas

corporais, atividade física e lazer nas escolas.

Somada a informação de realização de ambas as

ações (PAAS+PC&AF), apenas 9 municípios (1,64%)

cumpriram a meta!

Com 

relação 

às metas 

2017/2018

BRASIL: 548 municípios



Apenas 5 municípios: Crato/CE; Sobral/CE; Goiatuba/GO;
Cambé/PR e São Leopoldo/RS, atingiram
concomitantemente as metas:

✓ 5% das crianças menores de 10 anos com registro de
acompanhamento de consumo alimentar no Sisvan &

✓ 50% das escolas pactuadas no PSE tendo realizado
atividade coletiva sobre PAAS e práticas corporais e
atividade física.

Para fins de cumprimento do conjunto de 
metas pactuadas!



1. Foi observado que 23,5% das crianças estavam com

excesso de peso (497.098).

2. O aumento do registro dos dados de consumo alimentar

por conta do PCS contribuiu para observar as prevalências

no Brasil:

✓57,45% de aleitamento materno exclusivo em menores

de 6 meses;

✓O percentual de crianças que consumiram bebidas

adoçadas no dia anterior ao atendimento, foi de 32,81%

em crianças entre 6 a 23 meses, 64,08% com idade

entre 2 a 4 anos e 68,03% de 5 a 9 anos;

✓O percentual de crianças que consumiram frutas no dia

anterior ao atendimento, foi de 79,35% em crianças

entre 2 a 4 anos e 72,22% de 5 a 9 anos.

Outros
achados

Dados extraídos em
20 de março de 2019.



MUNICIPIOS 
Recursos repassados 

aos municípios (R$)

% Cobertura de CA de 

crianças < de 10 anos, 

Sisvan 2018

% das escolas pactuadas no PSE tendo 

realizado atividade (PAAS e Ativi. Física) 

ALAGOINHAS 70.000,00 0,2 6,3

AMARGOSA 50.000,00 1,5 0,0

ARACI 60.000,00 6,5 0,0

BARRA DO CHOÇA 50.000,00 0,0 2,0

BOM JESUS DA LAPA 60.000,00 2,0 54,2

CACHOEIRA 50.000,00 0,0 10,3

CAMAÇARI 90.000,00 0,0 0,0

CANDEIAS 60.000,00 0,5 0,0

CANSANÇÃO 50.000,00 7,6 3,2

CASA NOVA 60.000,00 0,0 0,0

CATU 60.000,00 2,1 0,0

CONCEIÇÃO DO COITÉ 60.000,00 9,6 9,0

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 50.000,00 1,6 0,0

CRUZ DAS ALMAS 60.000,00 3,1 0,0

CURAÇÁ 50.000,00 0,1 0,0

DIAS D'ÁVILA 60.000,00 0,0 4,3

ENTRE RIOS 50.000,00 0,9 0,0

ESPLANADA 50.000,00 1,3 0,0

EUCLIDES DA CUNHA 60.000,00 2,9 0,0

GUANAMBI 60.000,00 2,1 0,0

ILHÉUS 80.000,00 0,0 0,0

AVALIAÇÃO Programa Crescer Saudável  BAHIA 2017/2018



MUNICIPIOS 
Recursos 

repassados aos

municípios (R$)

% Cobertura de CA de 

crianças < de 10 anos, 

Sisvan 2018

% das escolas pactuadas no PSE 

tendo realizado atividade (PAAS e 

Ativi. Física) 

INHAMBUPE 50.000,00 0,1 0,0

IPIAÚ 50.000,00 0,2 0,0

IRECÊ 60.000,00 2,4 0,0

ITABERABA 60.000,00 0,9 0,0

ITABUNA 90.000,00 2,6 0,0

ITAMARAJU 60.000,00 0,0 0,0

ITAPICURU 50.000,00 2,0 0,0

JEREMOABO 50.000,00 0,0 0,0

JUAZEIRO 90.000,00 0,0 0,0

LAURO DE FREITAS 80.000,00 0,2 3,8

LIVRAMENTO DE N. SENHORA 50.000,00 1,2 0,0

MARAGOGIPE 50.000,00 0,4 4,3

MATA DE SÃO JOÃO 50.000,00 0,0 0,0

PAULO AFONSO 70.000,00 0,0 10,0

PILÃO ARCADO 50.000,00 5,2 20,0

POJUCA 50.000,00 0,0 0,0

PORTO SEGURO 70.000,00 0,2 3,3

REMANSO 50.000,00 0,0 0,0

AVALIAÇÃO Programa Crescer Saudável  BAHIA 2017/2018



MUNICIPIOS 
Recursos 

repassados aos

municípios (R$)

% Cobertura de CA de crianças 

< de 10 anos, Sisvan 2018

% das escolas pactuadas no 

PSE tendo realizado 

atividade (PAAS e Ativ.Física) 

RIACHÃO DO JACUÍPE 50.000,00 23,3 0,0

RIACHO DE SANTANA 50.000,00 0,0 0,0

SALVADOR 350.000,00 0,2 2,9

SANTALUZ 50.000,00 4,6 0,0

SANTO AMARO 60.000,00 0,3 0,0

STO. ANTÔNIO DE JESUS 60.000,00 2,3 0,0

SANTO ESTÊVÃO 50.000,00 0,5 5,1

S. FRANCISCO DO CONDE 50.000,00 1,3 0,0

S. GONÇALO DOS CAMPOS 50.000,00 0,0 0,0

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 50.000,00 0,3 0,0

SENHOR DO BONFIM 60.000,00 0,1 9,4

SIMÕES FILHO 70.000,00 0,5 0,0

TUCANO 60.000,00 0,3 0,0

VALENÇA 60.000,00 0,0 0,0

VERA CRUZ 50.000,00 0,0 7,7

MUNICIPIOS QUE CUMPRIRAM
COM A META

54 municípios
Bahia: R$ 

3.440.000,00

05 MUNICIPIOS: Araci, Cansanção, 
Conceição do Coité, Pilão Arcado 

e Riachão do Jacuípe

01 MUNICIPIO: Bom Jesus da 
Lapa

AVALIAÇÃO Programa Crescer Saudável  BAHIA 2017/2018



Aprendizado com o Programa Crescer

Saudável no Brasil!

Sugere-se:

✓ repactuação das metas com os municípios para novo ciclo

(2019/2020);

✓expansão do programa para novos municípios;

✓ revisão e correção dos processos de interoperabilidade entre os

sistemas de informação;

✓ reforço ao apoio institucional para implementação das ações de

prevenção e controle da obesidade infantil e do Programa Crescer

Saudável.



Apresentação da nova 

proposta do Programa 

Crescer Saudável 

(ciclo 2019/2020) 



✓ de vigilância nutricional,

✓ de promoção da alimentação adequada e saudável,

✓ de incentivo às práticas corporais e de atividade

física,

✓ e de ações voltadas para oferta de cuidados para as

crianças que apresentam excesso de peso, a serem

realizadas na Atenção Básica.

A iniciativa tem como eixos

prioritários de ação:



Nova 
proposta: 
4 AÇÕES!

Em breve:
NOVA 

PORTARIA



Ação Meta Indicadores
Fórmula de 

cálculo
Fonte

1. Avaliar o 

estado 

nutricional 

(peso e altura) 

das crianças 

menores de 10 

anos.

Realizar a avaliação do 

estado nutricional de 

todas as crianças da 

educação infantil e 

ensino fundamental I de 

escolas do PSE do ciclo 

2019/2020.

Percentual de 

crianças menores 

de 10 anos com 

avaliação de 

estado nutricional 

no município.

nº de crianças 

menores de 10 

anos com estado 

nutricional avaliado 

no ano corrente no 

Sisvan / nº de 

crianças menores 

de 10 anos 

residentes no 

município em 2012 

* 100.

SISVAN

Estimativas 

populacionais 

IBGE 

Censo escolar 

(INEP)

Tabela - Ações, Metas e Indicadores do 
Programa Crescer Saudável 2019-2020



Como deve ser registrado

O registro dos dados de peso e altura deve ser realizados:

✓ Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN);

✓ Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica

(SISAB), por meio das fichas de atendimento individual, atividade

coletiva e/ou visita domiciliar e territorial;

✓ Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, para

as crianças beneficiárias do PBF.

Os dados antropométricos registrados nos sistemas citados são

integrados nos relatórios de estado nutricional do SISVAN.

DUVIDAS: Manual Operacional para Uso do SISVAN - versão 3.0, disponível: 

http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvanV2/public/file/ManualDoSisvan.pdf



Ação Meta Indicadores Fórmula de 

cálculo

Fonte

2. Ofertar atividades 

coletivas de promoção 

da alimentação 

adequada e saudável 

para as crianças 

matriculadas na 

Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I 

nas escolas que 

participam do PSE no 

seu município.

Realizar no mínimo 

4 atividades 

coletivas na 

temática de 

promoção da 

alimentação 

adequada e 

saudável, por 

escola incluída no 

PSE, no primeiro 

ano do ciclo.

Percentual de 

escolas pactuadas 

no PSE que 

realizaram, no 

mínimo, 4 

atividades coletivas 

de promoção da 

alimentação 

adequada e 

saudável.

nº de escolas 

pactuadas no PSE 

que realizaram, no 

mínimo, 4 atividades 

coletivas de 

promoção da 

alimentação 

adequada e saudável 

/ nº de escolas 

pactuadas no PSE * 

100.

SISAB

Tabela - Ações, Metas e Indicadores do 
Programa Crescer Saudável 2019-2020



Como deve ser registrado

As atividades coletivas de PAAS devem ser registradas na ficha de

atividade coletiva do E-Sus AB.

Na ficha, é importante registrar:

a) CNS do profissional responsável;

b) CBO;

c) Data;

d) Turno;

e) Programa Saúde na Escola (educação/saúde);

f) nº do INEP (escola/creche);

g) Número de participantes;

h) Atividade (Educação em Saúde ou Mobilização Social) – CNS do cidadão não obrigatório.

i) Público-alvo (faixa etária);

j) Temas para Saúde: Alimentação Saudável.



3. Ofertar atividades 

coletivas de promoção 

das práticas corporais e 

atividades físicas para 

as crianças matriculadas 

na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I nas 

escolas que participam do 

PSE no seu município;

Realizar no 

mínimo 4 

atividades 

coletivas na 

temática de 

promoção das 

práticas corporais 

e atividades 

físicas**, por 

escola incluída 

no PSE, no 

primeiro ano do 

ciclo.

Percentual de 

escolas pactuadas 

no PSE que 

realizaram, no 

mínimo, 4 atividades 

coletivas de práticas 

corporais e 

atividades físicas.

nº de escolas 

pactuadas no PSE 

que realizaram, no 

mínimo, 4 atividades 

coletivas de práticas 

corporais e atividades 

físicas / nº de escolas 

pactuadas no PSE * 

100.

SISAB

Ação Meta Indicadores Fórmula de 

cálculo

Fonte

Tabela - Ações, Metas e Indicadores do 
Programa Crescer Saudável 2019-2020



Como deve ser registrado

As atividades coletivas de promoção das atividades físicas e práticas 

corporais devem ser registradas na ficha de atividade coletiva do E-

Sus AB. 

Na ficha, é obrigatório registrar:

a) CNS do profissional responsável;

b) CBO;

c) Data;

d) Turno;

e) Programa Saúde na Escola (educação/saúde);

f) nº do INEP (escola/creche);

g) Número de participantes;

h) Atividade (Educação em Saúde ou Mobilização Social) – CNS do cidadão não

obrigatório.

i) Público-alvo (faixa etária);

j) Práticas em saúde: práticas corporais e atividade física.



4. Atender as 

crianças*

identificadas com 

obesidade por meio 

de intervenção e 

cuidado na rede de 

atenção básica à 

saúde do município.

Realizar 

atendimento 

individual nas 

crianças da 

Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental I 

identificadas 

com obesidade. 

Número de 

atendimentos 

individuais para a 

condição 

avaliada 

obesidade na 

população de 

crianças da 

Educação Infantil 

e Ensino 

Fundamental I 

com obesidade 

Total de atendimentos 

individuais para crianças 

matriculadas na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I 

com obesidade realizados por 

médicos, enfermeiros e 

nutricionistas / População de 

crianças matriculadas na 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I das escolas 

pactuadas * Coeficiente de 

prevalência de obesidade do 

município no SISVAN ou 

prevalência segundo a POF.

SISAB

IBGE 

SISVAN

POF 

Tabela - Ações, Metas e Indicadores do Programa 
Crescer Saudável 2019-2020

Ação Meta Indicadores Fórmula de cálculo Fonte



Como deve ser registrado

A intervenção e cuidado das crianças identificadas com

obesidade deve ser registrada na ficha de atendimento

individual do E-Sus AB.

Na ficha, é fundamental registrar:

a) CNS do profissional de saúde;

b) CNS do cidadão, data de nascimento, sexo da criança

identificada com obesidade a ser atendida;

b) peso e altura (avaliação antropométrica);

c) problema/condição avaliada: obesidade;

d) conduta/desfecho.



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: 



Como organizar as equipes (saúde&educação)  no município para 

realizar as ações?

• Avaliação do estado nutricional

• 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 e SISAB

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

Meu município aderiu. E agora? 



Adesão ao Novo Programa 
Crescer Saudável 2019/2020 na 

Bahia

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!



Atuação na Rede de Atenção a Saúde e SAN

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.iguaba.rj.gov.br/saude/noticias/populacaonegra.jpg&imgrefurl=http://www.iguaba.rj.gov.br/saude/noticias.htm&h=135&w=150&sz=3&hl=pt-BR&start=11&um=1&tbnid=5WJDJmgdsTV8bM:&tbnh=86&tbnw=96&prev=/images?q=popula%25C3%25A7%25C3%25A3o+negra&ndsp=18&svnum=10&um=1&hl=pt-BR&rls=GGLO,GGLO:2006-19,GGLO:pt-BR&sa=N
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Oportunidades para promover educação permanente 



http://ecos-redenutri.bvs.br
Matriz Interfaces do PBF na saúde /Cantinas Escolares 
Saudáveis/ Introdução da PNAN/ RAS no SUS
Dialogando sobre DHAA, no contexto da Atenção Básica

Curso Especialização em Gestão da PNAN
Curso de Especialização em Alimentação e Nutrição na AB
Educação Alimentar e Nutricional/Vigilância Alimentar e 
Nutricional para a Saúde Indígena

Curso à distância Bolsa Família

Curso EAD sobre EAAB

http://universus.datasus.gov.br

http://www.ead.fiocruz.br/

http://unasus.gov.br
Promoção do aleitamento materno na AB
Promoção da alimentação saudável na AB 



ESCOLHA PRÓXIMA TEMA PARA WEBPALESTRA!

1. Você sabe o que é o Fundo de Alimentação e Nutrição (FAN/MS)?

2. Condicionalidades da Saúde do PBF e o Índice de Gestão

Descentralizado (IGD).

3. Seu município faz Vigilância Alimentar e Nutricional ampliada?

4. Como deve ser a operacionalização do Programa Nacional de

Suplementação de Vitamina A?

5. Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil-NutriSUS,

porque existe essa proposta?

6. Há Programa Nacional de Suplementação de Ferro no seu

município?

7. Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) e selo UNICEF.



Gratidão!
Diretoria de Gestão do Cuidado

Área Técnica de Alimentação e Nutrição
Núcleo de Informação em Saúde

Email: dgc.atan@saude.ba.gov.br e dgc.nis@saude.ba.gov.br
Fone: (71) 3115-4382 / 4284 /4216




