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Lançamento da Campanha Nacional para Prevenção 

e Atenção à Obesidade Infantil 

10 de agosto de 2021 

 

O que você precisa saber 

• A Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade infantil (Proteja) 2021 

reforça a responsabilidade de toda a sociedade por cuidar e incentivar crianças a 

adotarem uma alimentação saudável e praticarem atividades físicas.  
• O tema da obesidade infantil está sendo amplamente discutido tanto no Executivo 

como no Legislativo, imputando grande parte da responsabilidade do aumento da 

obesidade infantil ao maior consumo de alimentos “ultraprocessados”. 
 

 

Ontem (10), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, junto com o ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, assinou o Termo de Compromisso Nacional para combater o avanço da obesidade 

infantil no Brasil, através da Portaria que institui a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à 

Obesidade (Proteja). 

A assinatura ocorreu durante a cerimônia anual de lançamento da campanha com o lema: 

“Vamos prevenir a obesidade infantil: 1,2,3 e já!”. Também foi assinada uma segunda Portaria 

que destinará R$90 milhões, durante três anos, para cidades de até 30 mil habitantes que 

registraram sobrepeso em mais de 15% das crianças menores de 10 anos em 2019. Os municípios 

que se encaixarem nos critérios estipulados pelo texto podem fazer a adesão ao incentivo 

financeiro a partir desta quarta (11) até 20 de setembro de 2021 

Os principais eixos da medida são a vigilância alimentar e nutricional; o diagnóstico 

precoce e cuidado adequado às crianças; e a promoção da saúde nas escolas para torná-las 

espaços que promovam o consumo de alimentos saudáveis e para que elas incentivem a prática 

de exercícios. Neste sentido, Queiroga ressaltou a importância da Atenção Primária à Saúde (APS), 

um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS), para o enfrentamento dos problemas que 

afetam a saúde dos brasileiros. 
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Com a Campanha, o Ministério da Saúde (MS) lançou um painel para apoiar os estados e 

municípios no acompanhamento nutricional das crianças menores de 10 anos na APS. A 

plataforma traz informações sobre a situação alimentar dos anos de 2018 a 2020, a partir dos 

dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan). O painel está disponível neste 

link. 

Durante o evento, a coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/MS), Gisele 

Bortolini, apresentou o cenário epidemiológico atual e a estratégia do Ministério para diminuir 

os índices de obesidade infantil. 

Ao final da cerimônia, Queiroga condecorou o ministro Milton Ribeiro com a Medalha do 

Mérito Oswaldo Cruz no grau ouro. 

Criada em 1970, com o nome do cientista, médico, sanitarista e um dos fundadores da 

saúde pública brasileira, a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz é dividida em três graus de 

condecoração: ouro, prata e bronze. 

  

https://sage.saude.gov.br/paineis/obesidade_infantil/painel_iframe1.php?idPagina=250
https://sage.saude.gov.br/paineis/obesidade_infantil/painel_iframe1.php?idPagina=250

