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33,5% das crianças com 

excesso de peso e 

14,3% com obesidade

17,1% dos adolescentes 

com excesso de 
peso e 8,4% com 

obesidade



15,8% das crianças 

menores de 5 anos têm 

excesso de peso –

Corresponde a 

2.328.564,342
milhões de crianças

29,3% das crianças entre 5 

e 9 anos têm excesso de 

peso – Corresponde a  

4.623.268,682
milhões de crianças

Estimativa IBGE, 2015

SISVAN, 2019



DeterminantesFatores Determinantes da Obesidade Infantil



Crianças menores de 2 anos

Aleitamento Materno Exclusivo – 54,4%

Aleitamento Materno Continuado – 51,6% 

Consumo de Ultraprocessados – 48,3%  Cenário 
Alimentar 

Crianças entre 5 e 9 anos

Consumo de bebidas 

açucaradas – 68,2%

Consumo de biscoitos 

recheados, doces e 

guloseimas – 62%

Hábito de fazer as 

refeições em frente a TV 

62,7% 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan. 

Dados extraídos em fevereiro de 2019

Marcadores de Consumo Alimentar



Ingestão de alimentos ultraprocessados
começa já nos primeiros anos de vida

32,3% crianças menores de dois anos 

consumiram refrigerantes ou sucos artificiais

Jaime, PJ et al . Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.,v.16,n.2,p.149
ERICA, 2013

45% dos adolescentes consomem refrigerante. 

É o 6º alimento mais consumido por eles



O que são 
alimentos 

ultraprocessados?

Formulações industriais feitas inteiramente ou 

majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos 

(óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas 

de constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, 

amido modificado) ou sintetizadas em laboratório

Guia Alimentar para população brasileira, 2014



Consequências e impactos da 
obesidade na infância

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



Pesquisa 
Nacional de 

Saúde

Excesso de peso

Homens – 56,5%

Mulheres – 58,9%

(PNS, 2013) 

HAS – 21,4%

DM – 6,2%

(PNS, 2013)

Adultos diabéticos 

com excesso de 

peso – 75,2%

Adultos hipertensos 

com excesso de peso 

– 74,4%



1. Promoção da alimentação saudável;

2. Promoção da atividade física;

3.  Cuidado na preconcepção e pré-natal 
(programação metabólica);

4.  Foco na prevenção desde a  primeira infância;

5.  Alimentação escolar;

6.  Monitoramento e vigilância.

Recomendações:

Organismos Internacionais



Organismos Internacionais

Recomendações:

1. Atenção primária à saúde e promoção de 
aleitamento materno e alimentação saudável; 

2. Melhoria de ambientes de nutrição e atividade 
física escolar; 

3. Políticas fiscais e regulamentação do marketing e 
rotulagem de alimentos; 

4. Outras ações multissetoriais; 

5. Vigilância, pesquisa e avaliação



Compromissos Nacionais e Internacionais

METAS PREVENÇÃO E CONTROLE DA
OBESIDADE

� Deter o  crescimento da 

obesidade na população 

brasileira;

� Redução do consumo de 

refrigerantes;

� Aumento do consumo de frutas 

e hortaliças.



O que 
funciona?

� Promoção do Aleitamento Materno Exclusivo e Introdução 

Alimentação Saudável;

� Não consumo de ultraprocessados (retardar a exposição aos 

ultraprocessados);

� Monitoramento frequente do peso;

� Agenda de proteção – exposição precoce aos alimentos 

ultraprocessados (ambientes saudáveis)

� Ambiente Escolar – Promoção da Alimentação Saudável + 

atividade física.

Evidências





O que os países 
estão fazendo?

Taxação de 

Bebidas 

Açucaradas

Rotulagem 

Nutricional

Ambientes 

Escolares e 

Entornos 

Saudáveis

Publicidade 

Infantil

Educação 

Alimentar e 

Nutricional

Alimentação 

saudável desde 

a preconcepção 

e promoção do 

aleitamento 

materno

França: Programme National Nutrition Santé: 2019-2023.

Reino Unido: Childhood obesity: a plan for action. 2017.

Portugal: Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável. 2016.

Austrália: Policies for tackling obesity and creating healthier food environments. 2017.

Argentina: Plan Nacional de prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes. 2019.

Consulta Pública aberta até 
o dia 06 de novembro

Promoção da 

Atividade 

Física



1. Criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde -SAPS

2. Programa Saúde na Hora

3. Programa Médicos pelo Brasil

4. Novo financiamento da Atenção Primária à  Saúde

5.  Capacitação dos ACS e ACE

6.  Mais Tecnologia: Informatização  dos municípios

6 passos dados pelo Ministério da 
Saúde em 2019

O que estamos
fazendo?



� Vigilância Alimentar e Nutricional

� Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil

� Programa Saúde na Escola

� Crescer Saudável

� Promoção de ambientes saudáveis

� Ações de comunicação

� Guias Alimentares

� Guia de Atividade Física

O que estamos
fazendo?



Prevenção e controle da obesidade

Aproximadamente R$ 39 
milhões para ações de 
Prevenção, Controle e 

Tratamento da Obesidade 
Infantil para 4118 

municípios

Ações de 
Alimentação 

Saudável

Ações de
Atividade 

Física

Avaliação do 
estado 

nutricional

Cuidado das 
crianças 
obesas



AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

33,5% das crianças 
com excesso de peso e 
14,3% com obesidade

33,5% das crianças 
com excesso de peso e 
14,3% com obesidade

Guias 

Alimentares

Educação Alimentar e Nutricional



� Novo Plano de DCNTs

� Ampliação das Equipes de Saúde da Família

� Programa Médicos do Brasil

� Novo financiamento da Atenção Primária

� Ampliação de Estratégias para o cuidado de 

pacientes crônicos na APS

� Elaboração de Linhas de Cuidado para obesidade, 

DM e HAS

� Elaboração de Protocolos de Enfermagem

� Guia de Atividade Física

� Implementação Guia Alimentar

Estratégia do 

Ministério da Saúde 

para Prevenção e 

Controle da 

Obesidade, Diabetes 

e HAS



O que já foi feito:



Resultados dos editais publicados em 
2018 e 2019



Necessidade de 
avanços

� Ampliar ações de monitoramento do peso das crianças nas UBS

� Ampliar ações de Promoção da Saúde nas UBS e nas Escolas

� Ampliar ações de atividade física e alimentação saudável

� Ampliar ações de cuidado das crianças com excesso de peso

� Agenda de proteção – exposição precoce aos alimentos 

ultraprocessados

� Medidas protetivas em relação à Publicidade de 

alimentos ultraprocessados

� Medidas fiscais (facilitar acesso aos alimentos saudáveis, 

redução do consumo de alimentos não saudáveis)

� Medidas protetivas nas escolas – não ofertar e não 

disponibilizar alimentos ultraprocessados

� Rotulagem frontal



Obrigada!
E-mail: cgan@saude.gov.br

Visite nosso site: http://aps.saude.gov.br/


