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PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO PAULISTANA

• Instituído pela Portaria SMS.G nº
801/2009, publicado em D.O.C. de 
06/05/2009;

• Vinculado ao Núcleo de Programas 
Estratégicos – NUPES – do gabinete 
do Secretário Municipal de Saúde.



O que é o Programa?

• É uma iniciativa no âmbito da saúde 
com a finalidade de implementar 
políticas, diretrizes, projetos e ações 
relacionadas a Alimentação e 
Nutrição.



Metas

• Diagnosticar ações e situação da 
Alimentação e Nutrição em nível local

• Promover mecanismo de consolidação do 
SISVAN no município



Metas

• Ampliar a abrangência da vigilância 
nutricional em termos técnicos e 
geográficos para fins de mapeamento e 
monitoramento da fome , da desnutrição, 
da obesidade e de outros agravos 
nutricionais

Diagnóstico do estado nutricional



Metas

• Promover a adoção de práticas e hábitos 
alimentares saudáveis, mediante a 
mobilização de diferentes segmentos da 
sociedade e por intermédio de campanhas 
de comunicação

• Definir estratégias de prevenção, 
intervenção e controle de distúrbios 
nutricionais e doenças associadas à
alimentação e nutrição



Metas

• Elaborar e apoiar propostas de estudos e 
pesquisas estrategicamente importantes 
para a implementação, avaliação ou 
reorientação das questões relativas a 
alimentação e nutrição

• Promover a capacitação de colaboradores 
necessários à consecução das ações de 
alimentação e nutrição



Metas

• Coordenar e executar as ações da 
Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição no município e participar da 
elaboração das Políticas Públicas da 
Segurança Alimentar e Nutricional local.



Ações - 2009

• Diagnóstico inicial de Ações e Projetos de 
Alimentação e Nutrição da SMS;

• Diagnóstico inicial do fornecimento de 
alimentação e capacitação de equipes e 
Serviços de Nutrição e Dietética em Hospitais 
Municipais;

• Divulgação de Spots de orientações referentes 
a Alimentação e Nutrição na Rede Saudável –
SMS;



Ações - 2009

• Capacitação inicial em Alimentação e Nutrição 
de Equipes NASF/PSF/ESF – Atenção Básica 
das Coordenadorias Regionais de Saúde de São 
Paulo;

• Revisão e Organização do fluxo de dispensação 
e direcionamento de ações judiciais referentes 
a dietas especiais e nutrição enteral na rede da 
SMS;

• Campanha “Uso Abusivo e Consciente do sal”;



Ações - 2009

• Comemoração mês do Folclore – Livro de 
Receitas “Cozinha Folclórica”;

• Seminário Municipal de Alimentação e Nutrição;

• Apresentação Divisão de Nutrição e Dietética 
do Instituto Central/ HC para nutricionistas 
responsáveis pela Nutrição nos hospitais 
municipais;

• Concurso São Paulo em Alimentos.



Planejamento para 2010

Capacitação em avaliação nutricional para 
profissionais que atuam em alimentação e 

nutrição

Diagnóstico do estado 
nutricional de usuários 
da rede SUS sob 
gestão municipal



Planejamento para 2010

• Orientar a população quanto à hábitos alimentares 
saudáveis

• Promover cursos para capacitação de servidores 
que atuem em alimentação e nutrição

• Construir um sistema de qualidade municipal do 
fornecimento de alimentação em hospitais da rede 
SUS sob gestão do município de São Paulo



Planejamento para 2010

Projeto:
• Cursos
• Laboratório de dietética
• Educação Nutricional

Escola de Educação e 
Formação Permanente 
em Alimentação e 

Nutrição
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ONDE QUEREMOS CHEGAR?



Programa de Alimentação e Nutrição Paulistana

Coordenação: Mônica França Horta

nutricaopaulistana@prefeitura.sp.gov.br


