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APRESENTAÇÃO 

 

Historicamente, o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) é discutido 

mundialmente desde a década de 1990 e tem se consolidado por meio de tratados e 

convenções internacionais. No Brasil, importantes avanços foram conquistado, na área de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), através da criação e do fortalecimento de políticas 

que se mostram efetivas para a melhoria das condições sociais e da alimentação das camadas 

mais vulneráveis.  

Nesse contexto, comprometido com a qualidade de vida da população piauiense, o 

Governo do Estado do Piauí assumiu, no ano de 2011, por meio do Termo de Adesão ao 

Sisan, o compromisso de garantir a SAN, fundamentado na intersetorialidade, mediante 

articulação e integração das políticas públicas para superação/reversão das 

desigualdades/vulnerabilidades sociais, promovendo o empoderamento e a emancipação da 

população. 

O Governo do Piauí tem trabalhado incansavelmente na busca de que o DHAA seja 

assegurado de forma integral a toda a população do Estado. Visando a este objetivo, em 1º de 

julho de 2009, a primeira Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do 

Piauí  (Losan N° 5.862/2009) foi lançada como marco legal que busca garantir a SAN da 

população.  Desde então, outros marcos legais foram criados e, assim, permitiram a 

elaboração deste primeiro Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do 

Piauí (I Pesan–PI).  

 Elaborado pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Piauí 

(Caisan-PI), com o apoio da Sasc, do Projeto ConsolidaSisan e do Conselho Estadual de 

SAN, este Plano visa consolidar e expandir a pactuação intersetorial e participativa, 

considerando os anseios da sociedade civil e de cada setor relacionado com a temática de 

SAN. 

 A construção do I Pesan-PI representa um avanço na busca pela garantia do DHAA e 

no acesso a mais informações sobre SAN para a população do Estado.  Assumindo este 

compromisso, convidamos a população e todos os gestores estaduais e municipais para se 

apoderar das informações contidas neste documento, fazendo valer seus direitos de cidadãos e 

nos auxiliando na execução e monitoramento deste trabalho. 

 

ASSINATURA 

JOSÉ DE RIBAMAR NOLETO SANTANA 

Secretário de Estado da Assistência Social e Cidadania - Sasc 

Presidente da Caisan–PI 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é caracterizada como um processo 

multidimensional que envolve toda a cadeia alimentar. Dados de prevalência de insegurança 

alimentar norteiam as políticas públicas na área e visam garantir a consecução do direito 

humano à alimentação adequada (DHAA) (GUBERT; BENÍCIO; SANTOS, 2010). 

As ações de políticas públicas direcionadas a esta área vêm se desenvolvendo há 

várias décadas no Brasil, entretanto, receberam novo impulso em 2003. Esse esforço de 

governo, aliado à expressiva mobilização da sociedade civil, vem exigindo, desde o início, o 

desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento e avaliação dessas ações (KEPPLE; 

SEGALL; CORRÊA, 2011). 

Importante destacar que o avanço no debate e na institucionalização da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) foi um dos mais expressivos 

ganhos observados nas políticas sociais brasileiras nos últimos anos. Por meio do 

compromisso assumido pelo Estado brasileiro, houve melhoria expressiva nas condições 

sociais da população, com ênfase na erradicação da fome e diminuição significativa da 

extrema pobreza, que resultou na saída do país do Mapa da Fome das Nações Unidas 

(BRASIL, 2014; BRASIL, 2016). 

Tendo em vista a complexidade desta política, o II Plano Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Plansan), lançado em maio de 2016, com vigência até 2019, aponta, 

ainda, os desafios a serem enfrentados: 1) ampliação e fortalecimento de sistemas de 

produção de alimentos de bases mais sustentáveis; 2) controle da curva ascendente do 

sobrepeso/ obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis; 3) promoção da oferta de 

alimentos saudáveis para toda a população; 4) redução da insegurança alimentar e nutricional 

de populações tradicionais e específicas. 

No âmbito estadual, a PNSAN caracteriza-se como instrumento estratégico do 

desenvolvimento integral e sustentável. Sua implementação no Piauí, iniciou-se em 2003, por 

meio da criação da Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome 

(Programa Fome Zero). O objetivo é formular e coordenar as ações desta política, 

assegurando o DHAA, com a participação da sociedade civil, e estabelecendo as diretrizes 

para a política de SAN em todo o Estado (COORDENADORIA ESTADUAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E ERRADICAÇÃO DA FOME, 2009). 

Ressalta-se que o Piauí assumiu, em 2011, por meio de termo de adesão ao 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), a responsabilidade de 
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elaborar, de modo intersetorial, o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional-

(Pesan-PI).  

Deste modo, este plano configura-se como importante instrumento de gestão e 

controle social da política de SAN no Piauí. Seus principais objetivos são: diagnosticar a 

situação de SAN; mapear as ações de SAN nos dois níveis administrativos; definir metas e 

prazos para execução das ações; articular de forma efetiva os programas e políticas no estado 

relacionados à SAN  inseridos no plano; empoderar os titulares de direito sobre  diferentes 

políticas, programas, ações que possam garantir o DHAA; monitorar as ações e programas de 

SAN; e fortalecer o controle social no âmbito estadual da respectiva política. 

O objetivo principal do diagnóstico é aprimorar o desenvolvimento  de estratégias 

e mecanismos para aperfeiçoar o processo de construção do  Sisan, de forma que a União, os 

Estados e os Municípios possam, por meio de pactos federativos, criar condições para 

assegurar a SAN da população brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 METODOLOGIA 
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O processo de elaboração do I Pesan-PI foi conduzido pela Caisan-PI, que 

priorizou a intersetorialidade, buscando a participação de representantes de órgãos 

governamentais, das instituições de ensino e da sociedade civil.  

Em julho de 2015, foi realizada a Oficina Regional do Nordeste para Produção de 

Planos de SAN, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que 

objetivou capacitar os profissionais dos estados e dos municípios piauienses sobre esta 

temática, contando com a participação de 70 representantes dos estados do Piauí, Maranhão, 

Sergipe, Paraíba, Alagoas,  Distrito Federal e de 20 municípios piauienses. 

 Em setembro do referido ano, foi realizada a V Conferência Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de ampliar e fortalecer os compromissos 

políticos para a promoção da soberania alimentar e da mobilização social. Ressalta-se que, 

ainda neste ano, a Caisan-PI, junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí (Seplan-

PI) e a Secretaria da Assistência Social e Cidadania (Sasc), construíram o esboço do 

questionário para o diagnóstico em SAN.  

Em fevereiro de 2016, foram iniciadas as atividades do Projeto de Fortalecimento 

do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Projeto Consolida Sisan-PI). Esse 

projeto é proveniente do edital de chamamento público do MDS, através da Secretaria 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), que ocorreu por meio da parceria 

entre a Universidade Estadual do Ceará (Uece), apoiadores acadêmicos das Universidades 

Federais do Piauí (Ufpi) e Maranhão (Ufma), Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Consea) e Caisan Estaduais do Ceará, Piauí e Maranhão, com o objetivo de 

contribuir para os avanços na consolidação do Sisan e na promoção do DHAA. 

Nesse cenário, a participação do Projeto ConsolidaSisan em parceria com a Caisan-

PI, Consea-PI e Ufpi foi fundamental para impulsionar as ações referentes à construção do  I 

Pesan-PI,  as quais já vinham sendo desempenhadas por esses órgãos, desde março de 2015, 

quando foi realizada a primeira oficina em Fortaleza-Ceará,  para apresentação do projeto e 

plano de trabalho envolvendo os entes parceiros.  

Em dezembro de 2015, realizou-se a segunda oficina, em São Luís-Maranhão, para 

apresentação do diagnóstico dos estados e socialização de resultados preliminares da pesquisa 

realizada pela Ufpi na V Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, além de 

encaminhamentos dos próximos passos do plano de trabalho conjunto,  como organização dos 

dados de diagnóstico, planejamento de oficinas, e elaboração software. 
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Destaca-se como elemento importante no processo a realização, em março de 

2016, da Oficina Estadual para Construção do Processo Metodológico do I Pesan-PI, com a 

participação dos representantes de 30 (trinta) municípios piauienses e de órgãos 

governamentais com assentos na Caisan, bem como da sociedade civil.  Esse evento obteve 

como principais produtos a deliberação sobre a formação do Grupo de Trabalho (GT) para 

elaboração do I Pesan-PI; o estabelecimento do processo metodológico do diagnóstico 

situacional para o plano; e a discussão dos instrumentos de coletas de dados para diagnóstico 

situacional de SAN no Piauí. 

Em maio de 2016, iniciaram-se as reuniões sistemáticas do GT para a elaboração 

do Pesan-PI, sendo instituída pela Portaria nº 18, de 06 junho de 2016. Fazem parte os 

seguintes órgãos e instituições: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), Secretaria de 

Estado da Educação (Seduc-PI), Consea-PI, Diretoria da Unidade de Segurança Alimentar e 

Erradicação da Fome (Dusaef-PI), Universidade Federal do Piauí (Ufpi), Secretaria Municipal 

de Trabalho, Cidadania e Assistencial Social de Teresina (Semtcas), e posteriormente, a 

Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan) e Universidade Estadual do Piauí (Uespi). 

Nesse contexto, tais encontros viabilizaram o debate para a construção 

metodológica do diagnóstico do Pesan-PI, dividida em duas etapas: primária e secundária. 

Importante enfatizar o apoio técnico da Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais 

do Piauí (Fundação Cepro) no desenvolvimento do diagnóstico primário.  

Destaca-se que a construção da etapa diagnóstica foi norteada pelas diretrizes da 

PNSAN, na perspectiva de abranger as mais diversas áreas, de modo a garantir a consecução 

do DHAA.  

Para a construção do diagnóstico primário, procedeu-se a definição dos 

municípios que participariam da pesquisa. A amostra foi intencional, não probabilística, 

considerando a questão da regionalização, segundo os territórios de desenvolvimento, e a 

inclusão de municípios com maior poder de polarização, com diferentes contingentes 

populacionais, espacialmente bem distribuídos em cada unidade regional e que abrigam, no 

conjunto, cerca de 50% da população total residente no Estado.  

Desse modo, foram selecionados 43 (quarenta e três) municípios dos 11 (onze) 

territórios piauienses. A etapa seguinte compreendeu a realização do teste piloto e validação 

do questionário em 03 (três) municípios desta amostra. No início de julho de 2016, foram 

enviados e-mails para os gestores municipais incluídos na amostra, solicitando o 

preenchimento do questionário, com vistas ao diagnóstico em SAN. Do total de questionários 

enviados, 37 (trinta e sete) foram devolvidos preenchidos, representando 10 territórios, 



13 
 

 

conforme exposto no quadro abaixo, os quais foram, posteriormente, tabulados e analisados 

no aplicativo ODK Collect. 

 

QUADRO 1. Municípios piauienses participantes da pesquisa estadual em SAN. Teresina, 

2016.  

TERRITÓRIOS PIAUIENSES MUNICÍPIOS 

Território da Planície Litorânea Parnaíba 

Caraúbas do Piauí 

Cajueiro da Praia 

Território dos Cocais Barras 

Madeiro 

Piripiri 

São José do Divino 

Território dos Carnaubais 

Campo Maior 

São João da Serra 

Território do Vale do Guaribas Itainópolis  

Território de Entre Rios 

Teresina 

Alto Longá 

Lagoa Alegre 

Lagoa do Piauí 

Amarante 

Jardim do Mulato 

Olho D'Água do Piauí 

Território do Vale do Sambito 

Valença do Piauí 

Novo Oriente do Piauí 

São Felix do Piauí 

São José do Piauí 

Simões 

São Julião 

Território do Vale do Rio Canindé 

Oeiras 

Tanque do Piauí 

Campinas do Piauí 

Território da Serra da Capivara 

São Raimundo Nonato 

Guaribas 

Dom Inocêncio 

Arraial 

Socorro do Piauí 

Rio Grande do Piauí 

Território dos Tabuleiros do Alto Parnaíba 

Uruçuí 

Jerumenha 

Ribeiro Gonçalves 

Território da Chapada das Mangabeiras 

Corrente 

Monte Alegre do Piauí 

Júlio Borges 

Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

 

Concomitante a esse processo, iniciou-se o levantamento dos dados secundários 

pesquisados nas fontes oficiais definidos na Oficina Estadual de Construção do Processo 

Metodológico do Pesan-PI, destacando os seguintes itens: demografia; situação de SAN; 

educação; saúde; assistência social e direitos humanos; agricultura e pecuária e acesso à água. 
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Os dados foram levantados em fontes oficiais, tais como: a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o 

último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa 

Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais e Distrito Federal, Pesquisa 

Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Cadastro 

Único e relatórios de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atual 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Posteriormente, os dados foram 

processados no programa Excel® e apresentados em gráficos e tabelas. 

 

3 DIAGNÓSTICO DE SAN DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

 O debate mundial possibilitou avanços no aspecto conceitual da SAN, entendendo que 

a falta de acesso à alimentação não ocorre somente pela insuficiência de alimentos, mas por 

outros fatores, tais como: ausência de renda e de condições para sua aquisição,  desigualdades 

de acesso aos meios de produção e das condições socioeconômicas da população.  

 Dessa forma, é importante descrever alguns indicadores relacionados a SAN, os quais 

abordam dados importantes no Estado do Piauí, incluindo as seguintes dimensões: I) 

Características demográficas, renda e condições de vida; II) Acesso à alimentação adequada e 

saudável, III) Saúde, agravos e serviços relacionados,  IV) Educação, V) Agricultura, recursos 

hídricos e meio ambiente, VI) Ações e aspectos relacionados a SAN. 

 

3.1 Características demográficas, renda e condições de vida  

 

De acordo com o II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-Plansan 

(2016-2019), os avanços obtidos no acesso à alimentação no Brasil, nos últimos anos, é 

resultado de um conjunto de ações voltadas para o enfrentamento da fome e da pobreza, como 

o aumento real do salário mínimo, o crescimento do emprego formal, a progressiva expansão 

do Programa Bolsa Família (PBF), o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), o apoio à agricultura familiar e o Programa Cisternas, entre outros.  

O Piauí possui 224 municípios com população total de 3.118,360 habitantes, 

correspondendo a 1.63% da população brasileira (IBGE, 2010). As diferenças sociais e 

econômicas começam a surgir quando se considera a distribuição espacial dos domicílios da 

população do estado entre a cidade e o campo, já que, de acordo com IBGE (2012), 34,2% das 

famílias piauienses são domiciliadas na zona rural. No que se refere ao percentual de extrema 
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pobreza, a população rural piauiense corresponde a 39,8%, enquanto a urbana é representada 

por 11,8% (Figura 1).  

Essa mesma fonte  (IBGE, 2010) publicou dados referentes à composição étnico-

racial da população piauiense (Figura 2), evidenciando a predominância da cor parda (64%), 

contrapondo ao cenário nacional, cuja cor branca predomina, com 47,7% da população  

(Figura 2).  

 

Figura 1: Distribuição percentual da população piauiense em extrema pobreza, por área.  

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Figura 2: Distribuição percentual da população piauiense por cor ou raça 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Em 2015, o IBGE mapeou os grupos populacionais piauienses tradicionais e 

específicos que possuem cadastro no CadÙnico, revelando que o maior grupo étnico 

cadastrado pertence aos de quilombolas, com 4.743 famílias, sendo que 3.747 destas são 

beneficiárias do PBF (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Número de famílias de grupos populacionais tradicionais e específicos cadastradas 

no CadÚnico, no Piauí.  

 

Fonte: IBGE, dezembro/2015. 

 

O Cadastro Único (CadÚnico) apresenta-se como um dos principais mecanismos de 

mapeamento da pobreza e das condições de vulnerabilidade social, subsidiando a elaboração e 

monitoramento das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. O IBGE 

informou que o Piauí possui 709.782 famílias inscritas no CadÚnico. Essas informações 

permitem que o governo conheça as reais condições de vida da população e, a partir delas, 

selecione as famílias que atendam aos critérios de elegibilidade para serem beneficiadas pelos 

programas sociais (IBGE, 2015).  

Em 2014, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome, porém, no Piauí, apesar de 

milhares de famílias saírem da situação de insegurança alimentar e terem seu poder de compra 

ampliado, ainda existem muitas desigualdades a serem superadas, em especial na zona rural, 

principalmente, entre os povos e comunidades tradicionais. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios-PNAD (2013), o 

percentual de prevalência de SAN nos domicílios piauienses de 2004 a 2013, aumentou de 

36,5% para 44,36%. A prevalência de insegurança alimentar e nutricional grave, neste mesmo 

período, reduziram de 12,1% para 6,31%, conforme representado nas Figuras 3 e 4.  
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Figura 3: Distribuição da Prevalência de Segurança Alimentar e Nutricional dos domicílios 

particulares piauienses. Teresina, 2016.  

 

   

Fonte: PNAD, 2004, 2009, 2013. 

Figura 4: Distribuição da prevalência de Insegurança Alimentar e Nutricional dos domicílios 

particulares piauienses, por tipo. Teresina, 2016. 

 

                Fonte: PNAD, 2004, 2009, 2013. 

 

 



18 
 

 

Com relação às despesas com alimentação no Piauí, a média mensal familiar com 

alimentação, em relação à despesa total, atingia 24% da renda das famílias piauienses. E o 

percentual médio de aquisição não monetária de alimentos, em relação ao total adquirido, era 

de 15,48% no mesmo período, de acordo com a Figura 5.  

Figura 5: Distribuição percentual média das despesas com alimentação de acordo com a renda  

mensal, em relação às despesas totais, no Piauí.  

 

Fonte: IBGE/POF, 2008. 

 

Segundo o MDS, até abril de 2016, o estado do Piauí atendia 453.832 famílias 

beneficiárias nos programas de transferência de renda, como PBF, o que representa uma 

cobertura de 114,24% das famílias atendidas com o perfil de renda do programa e uma 

despesa de R$ 83.303.607,00. De junho de 2011 (início do Plano Brasil Sem Miséria) a abril 

de 2016, houve um aumento de 3,44% no total de famílias beneficiários no Estado.  Quanto às 

famílias de assentamentos da reforma agrária, em 2015, o  CadÚnico contabilizou um total de 

2.788 famílias cadastradas e, destas,  2.099  recebiam  o benefício do programa.  

Em 2016, dados do CadÚnico também revelaram que 262.490 beneficiários são 

assistidos pelo Benefício de Superação de Extrema Pobreza (BSP) e 434.313 pelo Benefício 

Básico no Piauí. Quanto a outros benefícios, como o Benefício de Prestação Continua (BPC), 

em 2015, o IBGE identificou cerca de 21.508 idosos inscritos e 46.178 beneficiários com 

deficiência.  
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O Pnae constitui outra importante estratégia para o acesso à alimentação. O 

Programa tem cobertura universal para a rede pública da educação básica e, em 2015, atendeu 

41,5 milhões de alunos no país, representando um investimento da ordem de 3,7 bilhões de 

reais.  

A relevância do Pnae para a SAN decorre ainda do seu potencial para a promoção da 

alimentação adequada e saudável. A universalização do Programa, assim como a sua 

capilaridade, permite o desenvolvimento de estratégias e ações de promoção de uma 

alimentação mais saudável.  

Diante destes dados, torna-se relevante a articulação de ações intersetoriais, com 

vistas à ampliação do acesso das famílias em situação de insegurança alimentar e de 

vulnerabilidade social às políticas de transferência de renda, assistência alimentar, inclusão 

produtiva, emprego, renda e educação, como garantia do DHHA e a Soberania Alimentar.  

 

3.2 Acesso à Alimentação Adequada e Saudável 

 

A importância das políticas públicas de SAN envolve todo o sistema alimentar, desde 

as formas de produção até a compra de alimentos. Constitui-se em um conjunto de ações 

integradas e complexas. Todos os indivíduos têm direito, garantido pela Constituição Federal, 

à alimentação adequada, o que significa que a alimentação deve ser saudável, acessível e de 

qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Para a promoção de SAN, o Sisan 

reúne diversos setores dos governos federal, estadual e municipal, com a participação da 

sociedade civil, que devem realizar ações e programas visando promover o acesso ao 

consumo de alimentos saudáveis.  

A promoção da alimentação saudável e adequada (Paas) tem como propósito, 

possibilitar um pleno desenvolvimento humano, com qualidade de vida, além prevenir e 

promover o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação. Tem como enfoque 

prioritário a realização de um direito humano básico, que proporcione a realização de práticas 

alimentares apropriadas dos pontos de vista biológico e sociocultural, bem como o uso 

sustentável do meio ambiente.  

A promoção de práticas alimentares saudáveis se inicia com o incentivo ao 

aleitamento materno, que está inserido como um componente importante da promoção da 

saúde. No contexto piauiense, de acordo com a Pesquisa Nacional de Prevalência de 
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aleitamento materno (2008), a capital do Estado do Piauí mostrou 65,6% de prevalência de 

aleitamento materno em crianças recém-nascidas (figura 6). No que tange à existência de 

Bancos de Leite Humano (BLH), 97% dos municípios participantes do diagnóstico em SAN 

no Piauí não possuem banco de leite humano. Visto isso, faz-se necessário a existência de 

bancos de leite humanos adequados e descentralizados da capital, para maior apoio às mães e 

acolhimento dos bebês.  

Figura 6: Prevalência de aleitamento materno em menores de 6 meses em Teresina- Piauí. 

 

Fonte: Pesquisa Nacional de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais e Distrito Federal, 2008. 

 

Outra estratégia criada pelo Governo Federal, como instrumento público importante 

voltado para a promoção da alimentação adequada e saudável, é a versão mais recente do 

Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem como objetivos apoiar e incentivar as 

práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo. Para isso, o Estado deve criar 

ações de incentivo ao uso deste instrumento, com ampla distribuição em escolas, unidades de 

saúde, comunidades, unidades de proteção social como meio de disseminação de informações.  

 É importante ressaltar o resgate e a manutenção dos hábitos alimentares regionais, 

bem como os padrões alimentares mais variados, como estratégia de promoção da 

alimentação saudável. Relativo às medidas de resgate da cultura alimentar de indígenas e 

comunidades tradicionais existentes no Piauí, 84% dos municipios avaliados não recebem 

orientações, o que reforça a necessidade de ações nesse sentido. Já em relação à realização de 
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ações de fomento e garantia da alimentação desses povos, 82% relataram não realizar nenhum 

tipo de atividade ou similar.  

 Investigados, também, sobre a existência de cozinhas escolares em creches ou em 

unidades de educação infantil, 71% dos municípios possuem cozinhas em funcionamento, 

para as quais a aquisição dos alimentos é feita através de chamada pública, em 32% dos 

estabelecimentos, e por compra direta, em 29%.  

A capacitação de profissionais ou técnicos de apoio, como merendeiras, tem como 

objetivo qualificá-los acerca da importância do fornecimento de uma alimentação saudável 

nas escolas, como incentivo à educação alimentar e nutricional e atender ao Pnae 

adequadamente. Quando avaliados sobre a existência de capacitação de pessoal, 61% dos 

profissionais relataram receber os treinamentos necessários.  

Observou-se, ainda, que 74% dos municípios pesquisados possuem Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), que possui a função de fiscalizar a execução do Pnae. 

Questionados se possuíam restaurantes universitários e unidades hospitalares, 95% e 84%, 

respectivamente, não têm, assim como não existem cozinhas comunitárias em 92% deles. 

 

3.3 Saúde, agravos e serviços relacionados 

 

Os dados crescentes em relação ao excesso de peso, obesidade, alergias, cânceres em 

idades cada vez mais precoces tem gerado preocupações. A obesidade constitui um 

importante fator de risco para o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

como hipertensão e diabetes, responsáveis por mais de 70% das causas de morte no Brasil. A 

alimentação inadequada também representa um importante fator de risco. O enfrentamento 

dos fatores causais representa um grande desafio para o governo do Piauí. Exige atuação 

conjunta e efetiva em diferentes esferas de governabilidade, por meio de ações intersetoriais e 

participação social, na perspectiva do DHHA, com o fim de promover proteção à saúde.  

Em 2013, pesquisa realizada pelo IBGE, no Piauí, revelou a prevalência DCNT em 

menores de 18 anos de idade, na qual os maiores índices se referem à hipertensão arterial, 

com 19,3%, colesterol elevado, com 10,7%, e o diabetes, presente em 3% da população 

estudada, conforme a figura 7. 

Figura 7: Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em maiores de 18 anos de idade, 

no Piauí. 



22 
 

 

 

Fonte: IBGE/ Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 

Em relação ao estado nutricional de crianças de 0 a 5 anos, o Ministério da Saúde 

(MS) (2015) revelou que os índices de eutrofia são os maiores (60,01%) quando comparados 

ao Brasil e ao Nordeste, assim como os de magreza (4,18%) e magreza acentuada (4,17%), 

conforme figura 8. A análise, feita em crianças de 5 a 10 anos, mostrou que 68,02% das 

crianças piauienses são eutróficas, de acordo com a figura 9. Nesta mesma faixa etária, 

13,87% estavam com sobrepeso, 6,80% com obesidade e 3,75% com obesidade grave. 

 

Figura 8: Classificação do estado nutricional de crianças com idade entre 0 a 5 anos no Piauí. 

 

Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, 2015.  

Figura 9: Classificação do estado nutricional de crianças com idade entre 5 e 10 anos no Piauí. 
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Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, 2015. 

 

Ainda segundo pesquisa do MS (2015), quanto ao estado nutricional de populações 

no Piauí, os dados mais relevantes foram para adultos, no que se refere aos índices de 

sobrepeso e obesidade. Cerca de 33,43% dos adultos estudados mostraram-se com excesso de 

peso, sendo que 13,14% se encontravam com obesidade grau I, conforme apresentados na 

figura 10. Quanto ao estado nutricional de idosos no Piauí, 40,64% apresentaram sobrepeso 

(Figura 11). Sobre o estado nutricional de gestantes, 23,65% estavam com sobrepeso e 

11,54% obesas (figura 12).  

Figura 10: Classificação do estado nutricional de adultos no Piauí 

 

Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, 2015. 

Figura 11: Classificação do estado nutricional de idosos no Piauí 



24 
 

 

 

Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, 2015. 

 

Figura 12: Classificação do estado nutricional de gestantes no Piauí 

 

Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, 2015. 

 

De acordo com dados do MS (2015), a suplementação profilática de vitamina A, no 

Piauí, apresentou maior prevalência de cobertura em crianças de 6 a 11 meses. Importante 

destacar que em crianças de 12 a 59 meses, o percentual de cobertura da segunda dose foi 

menor que o da primeira dose. A suplementação profilática em puérperas, no Brasil (73,08%),  

por sua vez, obteve maior distribuição que a média piauiense (67,2%), conforme apresentado 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Percentual de cobertura de suplementação profilática de vitamina A, no Piauí. 
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Fonte: MS/SAS/DAB/Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição – CGAN, 2015. 

 

Quanto a existencia de políticas públicas ou programas voltados para pessoas com 

necessidades alimentares específicas (celíaco, intolerância à lactose, etc), apenas 21% dos 

municípios têm acesso a essas políticas no Piauí.  

 

3.4 Educação 

 

 Assim como o DHHA, a educação de qualidade é um direito universal, garantido pela 

Constituição Brasileira  e previsto na Declaração Internacional do Direito do Homem, sendo 

uma importante variável na superação da desigualdade social e no rompimento do ciclo de 

redução da pobreza, que tem relação direta com a (in)seguança alimentar. 

 Identificou-se um percentual de 20,2% de analfabetismo em indivíduos com 15 anos 

de idade ou mais, no Estado do Piauí, índice quase três vezes maior que a média nacional 

(IBGE, 2014), conforme figura 14. Para esta mesma faixa etária, no que diz respeito ao nível 

de instrução, 34,6% apresentaram o ensino fundamental incompleto, como observado na 

figura 15. 

 

Figura 14: Percentual da taxa de analfabetismo em indivíduos com 15 anos ou mais no Piauí. 

 

 

Fonte:  IBGE, 2014. 
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Figura 15: Percentual do nível de instrução de pessoas com 15 anos ou mais no Piauí. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

3.5 Agricultura, recursos hídricos e meio ambiente 

 

 Para a aquisição do alimento, algumas condições são importantes, tais como o acesso à 

terra, recursos hídricos adequados e disponibilidade de matéria prima para a produção, entre 

outros. Em 2016,  o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais 

(Cemanden) localizou 77 municípios piauienses com mais de 50% de área impactada pela 

seca, sendo um total de 4.471.001,72 hectares em extensão de terra, abrangendo 73.177 

estabelecimentos de agricultura familiar. 

Os municípios foram também investigados quanto ao controle e fiscalização de mão 

de obra de trabalhadores rurais. Observou-se que 79% deles não exercem esse controle. 

Verificou-se, ainda, que 95% dos municipios piauienses não possuem projetos de preservação 

dos babaçuais ou outros alimentos regionais. Em relação à existência de escolas agrícolas, 

84% dos municípios não as possuem.  

No Piauí, a maior parte das propriedades da agricultura familiar está concentrada na 

região do semiárido, numa extensão rural de quase 160 km², abrangendo 151 municípios. Foi 

identificada uma grande diversidade de produção regional, como milho, feijão, mandioca e a 

cajucultura. Também predominam a ovinocaprinocultura, galinha caipira, suinocultura e 
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apicultura. No entanto, nos últimos 5 anos, os produtores rurais tem enfrentado alguns 

desafios por causa da seca (MDA, 2016).  

Observou-se que em 68% dos municípios piauienses existem feiras livres em 

funcionamento, porém, em apenas 29% deles existem feiras de produtos orgânicos. Quanto ao 

suporte municipal para estas feiras, como transporte, local coberto, barracas e equipamentos, 

45% disponibilizam este suporte, mas somente 29% ofertam estrutura para feiras orgânicas. 

Referente às compras institucionais da agricultura familiar para programas municipais, 63% 

dos municípios pesquisados afirmaram comprar algum gênero destes produtores, por meio de 

recursos próprios, do Estado ou da União. 

No que concerne à existência de produtores de alimentos orgânicos no município, 

apenas 45% produzem. Avaliados em relação à produção de alimentos que respeitem a base 

agroecológica e a biodiversidade, 61% respeitam, porém não destacaram quais seriam. 

Indagados se possuíam acesso às sementes crioulas, conservadas pelos agricultores familiares, 

66% afirmaram que não têm acesso, assim como 89% não possuem armazenamento e 

transporte adequado para comercialização dos produtos da agricultura familiar. 

Sobre a parceria para efetivação da participação da população nas ações e projetos 

voltados para as políticas de SAN e controle social, 66% dos municípios não possuem, bem 

como 76% não realizam projetos para intensificar campanhas contra o uso de agrotóxicos. 

Referente à existência de serviço de inspeção municipal, que fiscalize a 

comercialização e o acesso a gêneros produzidos localmente, 66% dos municípios 

informaram que não existe. Dados semelhantes foram encontrados no quesito orientação de 

processamento e manejo de produtos locais por parte dos municípios aos agricultores 

familiares, onde 66% informaram não receber nenhuma orientação. 

Quando questionados sobre treinamentos e capacitações desenvolvidas pelos 

municípios para manejo adequado na criação de animais e no cultivo da terra, 50% dos 

agricultores relataram que recebem o treinamento.  

Em relação à realização de atividades de fomento ou incentivos à produção 

agroecológica, 53% dos municípios afirmaram promover tais ações com recursos próprios, do 

Estado ou da União. De maneira muito parecida, 50% dos municípios pesquisados afirmaram 

apoiar a agricultura urbana (água, luz, terra, composto, ferramentas ou sementes) com 

recursos também provenientes das mesmas fontes. 

Para o enfrentamento à estiagem, os agricultores familiares contam com a Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), por meio do 

Programa Garantia-Safra, que disponibiliza um seguro para agricultores familiares com renda 



28 
 

 

familiar mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que vivam na área de atuação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Além disso, os agricultores 

familiares recebem ajuda do Governo Federal na construção de cisternas para o consumo 

humano e irrigação da lavoura. 

 Segundo Informações da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR, 2017) entre os 

estados do Nordeste, o Piauí é o que mais concedeu acesso à terra para agricultura familiar, 

através do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). De 2002 à 2016, a SDR adquiriu 

aproximadamente 500 mil hectares de terra para assentamentos de aproximadamente 18 mil 

famílias em quase todos os territórios piauienses. Os assentamentos possuem importância 

estratégica para o desenvolvimento rural, através da agricultura familiar.  

Segundo dados do FNDE (2014), o percentual de aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar para o Pnae, no Piauí, foi de 9,06% totalizando o valor de 

R$ 8.072.905,41. 

Quantos aos serviços de assistência técnica e extensão rural, o MDS (2015) informou 

que cerca de 8.400 famílias de agricultores, em 62 municípios piauienses, tiveram acesso a 

esses serviços. Um total de 12.774 famílias de agricultores, em 94 municípios, fazem fomento 

às atividades produtivas rurais. 

Avaliando o acesso à água em meio ao semiárido, através de projetos de implantação 

de cisternas, financiadas com recursos próprios, do Estado ou da União, 71% dos municípios 

possuem programas ativos ou concluídos para tal finalidade. Quanto à existência de cisternas 

que garantam água para o consumo da população, 68% tem acesso. Sobre o acesso a água de 

qualidade para consumo humano, animal e cultivo da plantação pelos agricultores familiares, 

53% informaram que possuem.  

No que se refere ao empenho das autoridades locais em ações de combate às erosões e 

à escassez de água, especialmente, no semiárido, 53% referiram à inexistência desse apoio. 

 

3.6 Ações e aspectos relacionados a SAN 

 

O Sisan deve ser considerado como um arranjo institucional de gestão da política de 

SAN, com bases nas diretrizes da PNSAN. O Decreto Federal nº 7.272/2010 rege sua 

implementação e define as responsabilidades de cada nível da federação que adere ao 

Sistema, trazendo orientações para o seu cumprimento.  
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No que diz respeito ao financiamento de políticas de SAN nos municípios do Piauí, 

76% deles afirmam a indisponibilidade de recursos no orçamento municipal para este fim, 

assim como 74% não possuem previsão de recursos no Plano Plurianual Municipal (PPA) 

para a Política Municipal de SAN. 

O momento atual é de fortalecimento dos componentes do Sisan , Conseas e Caisans, 

dos Planos de SAN e de estímulo à adesão dos municípios ao Sistema. É o passo fundamental 

para a efetiva implementação do Sisan e para o estabelecimento de condições que possibilitem 

a pactuação federativa e o controle social das políticas de SAN. Existe a necessidade de 

reconhecimento por parte do poder público, nas esferas estadual e municipal, da legitimidade 

dessas instâncias de controle social e do papel que têm para a consolidação do Sistema nos 

municípios.  

De 38 municípios piauienses investigados sobre possuírem Caisan, apenas 8% 

possuem, o que representa expressão mínima de intersetorialidade na gestão. Observou-se 

também que 47% dos municípios não possuem Comsea. Dos órgãos do governo, os que tem 

maior representação no Conselho é a Assistência Social (20%), seguido pela Saúde (18%), 

Agricultura e Educação (17%) (Figura 16).  

 

Figura 16: Representação dos órgãos do governo no Comsea 

 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Quanto à representação da sociedade civil no Comsea, o movimento sindical é o setor 

de maior composição (17%) seguido das representações religiosas (14%), movimento pastoral 

(11%) e agricultores familiares (10%).  
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Figura 17: Representação da sociedade civil no Comsea  

 

 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Nos municípios onde existe Comsea, observou-se que 66% não possuem vínculo 

administrativo com órgãos municipais. Quanto ao caráter de decisões e ações previstas por lei, 

65% tem o caráter consultivo e 35% deliberativo. No que concerne à periodicidade das 

reuniões, 35% são realizadas mensalmente e 25%, bimestral. Quanto aos recursos 

orçamentários, 85% não o dispõem para seu funcionamento, bem como 70% não dispõe de 

secretaria executiva. 

Dos 38 municípios averiguados, 68% não possuem Caisan. Já com relação aos 

órgãos do governo, os de maior representação é Assistência Social (17%), seguido pela Saúde 

(16%), Agricultura e Educação (14%). Administrativamente, as Caisans estão vinculadas às 

Secretarias de Assistência Social (17%). No entanto, 75% dos municípios não possuem 

recursos orçamentários para seu funcionamento e 58% não dispõem de secretaria executiva. 
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Figura 18: Câmara intersetorial/intersecretarial de segurança alimentar e nutricional (Caisan 

Municipal). 

 

 

Fonte: Pesquisa direta 

 

No tocante à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), observou-se que 63% dos 

municípios pesquisados não possuem lei municipal de SAN, bem como 82% não apresentam 

espaço institucional específico para a gestão de suas ações. Além disso, 89% dos pesquisados 

relataram não possuir órgão responsável para a área de abastecimento alimentar e 55% não 

realizaram Conferências Municipais de SAN. 

Indagados sobre a existência de um Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional – Plamsan, 82% dos municípios não o possui e 18% estão em processo de 

elaboração. 

Quanto a promoção em âmbito municipal de atividades de educação alimentar e 

nutricional, 82% dos municípios investigados realizam tais ações com recursos próprios, do 

Estado ou da União. Porém, cerca de 63%  relataram não realizar outras ações de SAN nos 

municípios.  

Outro dado questionado foi a existência de projetos ou grupos que articulam ações que 

imprimam respeito à mulher e ao seu papel na sociedade nas ações de SAN, sendo relatada 

por 71% a inexistência de tais projetos. 

Sobre a existência de ações de distribuição de alimentos para grupos que sofrem 

discriminação religiosa, sexual ou étnica, 76% não trabalham essas ações. Da mesma forma 

79% dos municípios não têm acesso a alimentos adequados para pessoas com necessidades 

alimentares especiais (celíaco, intolerância a lactose, etc). 
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Em relação à existência de medidas do resgate da cultura alimentar de indígenas e 

povos de comunidades tradicionais, 84% não recebem orientações a respeito desse tema. 

Portanto, faz-se necessário o fortalecimento dos componentes do sistema no Estado, 

bem como o estabelecimento de metas e ações relacionadas à pesquisa e extensão em SAN, 

além do acompanhamento da realização progressiva do DHAA, através da articulação da 

gestão de políticas públicas como forma de potencializar a ações de SAN no Piauí. 

 O objetivo principal deste diagnóstico é aprimorar o desenvolvimento, em conjunto 

com os Estados, de estratégias e mecanismos para aperfeiçoar o processo de construção do  

Sisan, de forma que a União, os estados e os municípios possam, por meio de pactos 

federativos, criar condições para assegurar a SAN da população brasileira. 
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4. DESAFIOS DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO 

ESTADO DO PIAUI  

 

 O Plano Estadual, elaborado com base nos princípios e diretrizes definidos na Política 

de SAN, representa um importante instrumento de interesse público, que possibilita a criação 

de novas alternativas institucionais e assegura a constituição e o fortalecimento de efetivas 

parcerias. Este plano está consubstanciado nas deliberações da V Conferência Estadual de 

SAN, nas proposições do Consea-PI e Caisan-PI e encontra-se pautado nos nove desafios, que 

possuem correspondência com as oito diretrizes da PNSAN, elencados a seguir: 

  

DESAFIO 1 - Promover o acesso universal à alimentação adequada e 

saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional – corresponde a diretriz 1 do 

PNSAN;  

DESAFIO 2 - Promover e incentivar a alimentação adequada e 

saudável da população piauiense, com estratégias de educação 

alimentar e nutricional e medidas regulatórias – corresponde às 

diretrizes 3 e 5 do PNSAN;  

DESAFIO 3 - Prevenir e controlar os agravos decorrentes da má 

alimentação – corresponde à diretriz 5 do PNSAN;  

DESAFIO 4 - Fortalecer a implementação do Sisan, consolidando a 

gestão estadual e municipal, a intersetorialidade e a participação social 

– Corresponde às diretrizes 3 e 8 do PNSAN;  

DESAFIO 5 - Promover a inclusão produtiva rural em grupos 

populacionais específicos, com ênfase em povos e comunidades 

tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural – 

Corresponde às diretrizes 1, 2, 4, 5 e 6 do PNSAN;  

DESAFIO 6 - Promover a produção de alimentos saudáveis e 

sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento 

de sistemas de produção de base agroecológica – corresponde à 

diretriz 2 da PNSAN;   
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DESAFIO 7 - Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à agua 

para a população, em especial a população de baixa renda no meio 

rural – corresponde à Diretriz 6 do PNSAN;  

DESAFIO 8 - Promover e fortalecer o direito humano à segurança 

alimentar, com ênfase nas pessoas com direitos infringidos à 

alimentação adequada ou em situação de risco ou discriminação social 

– Corresponde às diretrizes 3, 7 e 8 da PNSAN;  

DESAFIO 9 - Ampliar a atuação do profissional nutricionista nas 

políticas de saúde, com vistas ao apoio técnico das ações de 

alimentação e nutrição (Pnae, Nasf, Academia de Saúde, PSE, Sisan, 

Upas, PAT) - corresponde às diretrizes 3 e 5 do PNSAN;  
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5 METAS E AÇÕES 

 

DESAFIO 5.1 - Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.  

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

1.5 Meta Responsável /órgãos parceiros 

 Ofertar alimentação escolar adequada a pelo menos 500 mil 

estudantes da rede pública de ensino, por ano. 

 FNDE/Seduc 

Ações Relacionadas 

1.6  Incentivar o repasse financeiro ao estado e municípios, visando 

garantir a compra de alimentos saudáveis e adequados aos alunos 

atendidos, respeitando os hábitos e culturas alimentares.  

 

 

FNDE/Seduc 

1.7  Criar ambientes favoráveis à alimentação saudável nas escolas, que 

reafirmem a cultura alimentar.  

 

FNDE/ Seduc 

 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

1.0 Meta Responsáveis/órgãos parceiros 

1.1 Transferir renda a 100% das famílias em situação de extrema 

pobreza, que atendem aos critérios de elegibilidade, através da 

ampliação do Programa Bolsa Família (PBF), Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e Benefício Básico (BB) 

 

 

MDS/Sasc/Sesapi/Cras 

Ações Relacionadas 

1.2  Mapear as áreas do estado/municípios prioritárias, urbanas e 

rurais, identificando aquelas famílias em situação de extrema 

pobreza ou vulnerabilidade social, incluindo grupos especiais, em 

parceria com agentes comunitários de saúde, sociedade civil 

organizada, em ações de busca ativa para inclusão no Cadastro 

Único das famílias.  

 

 

MDS/Sasc/Sesapi/Cras 

1.3 Aumentar para pelo menos 60% o número de famílias em situação 

de segurança alimentar e nutricional no estado, promovendo o 

acesso à alimentação adequada e saudável.  

 

MDS/Sasc/Cras/Sesapi 

1.4  Reduzir os índices de extrema pobreza nas áreas rurais e urbanas, 

do estado, em pelo menos 15% para área rural e 6% para área 

urbana, através da ampliação da cobertura do Benefício de 

Prestação Continuada-BPC e Benefício Básico à pessoa idosa e 

pessoas com deficiência, entre outros.  

 

 

MDS/Sasc/Cras/Sesapi 
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1.8  Complementar o repasse do FNDE para compra de gêneros 

alimentícios destinados à alimentação escolar, com recurso 

contrapartida.  

 

Seduc 

 

DESAFIO 5.2 - Promover e incentivar a alimentação adequada e saudável da população 

piauiense, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias.  

 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL INFANTIL 

2.0 Meta Responsáveis/órgãos parceiros 

2.1 Implementar as recomendações do Guia Alimentar para a 

População Brasileira, reforçando o consumo de alimentos 

regionais e a realização de práticas sustentáveis que 

respeitem a biodiversidade.  

 

MS/Sesapi/Seduc/Sasc/Caisan 

Ações Relacionadas 

2.2 Incentivar a promoção da alimentação adequada e saudável 

nas áreas da saúde, educação e assistência social.  

Caisan/Sesapi/Seduc/Sasc/SDH 

2.3 Promover campanhas educativas com o uso de diferentes 

mídias, que incentive o consumo alimentar com maior 

benefício nutricional (alimentos saudáveis e regionais).   

Caisan/Sesapi/Seduc/Sasc 

2.4  Realizar oficinas de capacitação com equipes de saúde da 

família (ESF), agentes comunitários de saúde (ACS), 

sociedade civil e professores sobre a adoção de práticas 

alimentares saudáveis e o resgate e manutenção da cultura 

alimentar para povos e comunidades tradicionais.   

 

MS/Caisan/Sesapi/Seduc/Sasc 

 

 

  

 

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 

 Meta Responsável /órgão parceiro 

2.5 Incentivar a Estratégia de Promoção do aleitamento materno 

no estado e da Alimentação complementar para crianças 

maiores de seis meses em unidades de saúde.  

 

MS/Sesapi 

Ações Relacionadas 

2.6  Sensibilizar as mães, a sociedade e as instituições através de 

campanhas educativas a respeito da importância do 

aleitamento materno exclusivo. 

MS/Sesapi 

 

2.7 Reforçar o uso do Guia Alimentar para crianças menores de 

dois anos por profissionais de saúde e da educação, como 

estratégia de inserção da alimentação complementar 

saudável   

MS/Sesapi/SMS/ESF 
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PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA 

 Meta Responsáveis/órgãos parceiros 

2.8 Alcançar no mínimo 30% do recurso federal repassado 

para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(Pnae), de acordo com a Lei 11.947, de 16 de junho de 

2009.  

 

FNDE/Seduc/Semec 

 

2.9  Ampliar o fornecimento do número de refeições em 

cozinhas comunitárias e restaurantes populares.  

Sasc/MDS 

2.10 Apoiar ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

em escolas que aderiram ao PSE. 

MS/FNDE/Seduc 

Ações Relacionadas 

2.11 Apoiar a contratação pelas entidades executoras de, no 

mínimo, um nutricionista responsável técnico pela 

alimentação escolar por entidade executora.  

 

FNDE/Seduc/Semec 

 

2.12 Incentivar e fortalecer a produção da agricultura familiar 

nos municípios, por meio de suporte técnico fornecido pela 

Emater e outros órgãos.   

SDR/Emater/MDA/SAF 

2.13 Apresentar relatórios anuais sobre a aquisição de alimentos 

saudáveis provenientes da agricultura familiar (frutas, 

hortaliças). 

 

FNDE/Seduc 

2.14 Incentivar a implementação de cantinas saudáveis em 

escolas públicas e particulares, com ênfase na promoção 

da alimentação adequada e saudável.  

 

 

FNDE/Seduc 

2.15  Capacitar profissionais e sociedade civil, através da 

elaboração e divulgação de materiais de apoio e 

qualificação das ações de Promoção da Alimentação 

Adequada e Saudável no âmbito do Programa Saúde na 

Escola (PSE).  

 

 

Caisan/Seduc/FNDE/Sesapi 

2.16 Monitorar o cumprimento da Lei da Alimentação Escolar, 

que fomenta o acesso a alimentos naturais e regionais nas 

escolas públicas estaduais e municipais, através do 

Conselho de Alimentação Escolar CAE, Conselhos de 

saúde e SAN, CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e Adolescente). 

 

FNDE/Seduc 
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DESAFIO 5.3 - Prevenir e controlar os agravos decorrentes da má alimentação.  

SAÚDE E ACESSO AOS SERVIÇOS RELACIONADOS 

3.0 Meta Responsável /órgãos parceiros 

3.1 Reduzir os índices de obesidade em todas as faixas etárias 

da população, em pelo menos 20%, por meio de ações 

articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) do estado e 

outros setores do governo.  

 

MS/Caisan/Sesapi/Seduc 

3.2 Promover ações de prevenção e controle dos fatores de 

risco para o surgimento de hipertensão arterial e diabetes, 

como a má alimentação.  

 

MS/Caisan/Seduc/Sesapi 

3.3 Suplementação para pessoas com anemia ferropriva, 

através do incentivo ao consumo de alimentos saudáveis 

fonte de ferro, vitamina A e fortificados, como a farinha de 

trigo e milho, com ênfase em alimentos regionais com o 

intuito de prevenir o surgimento de doenças carenciais 

relativas a esses micronutrientes.   

 

MS/Caisan/Seduc/Sesapi 

Ações Relacionadas 

3.4 Implementar um plano intersetorial  de prevenção e 

controle da obesidade e de doenças crônicas não 

transmissíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) 

 

MS/Caisan/Sesapi 

 

3.5 Fortalecer a implementação da estratégia Nutrisus nas 

creches do estado e de pré-escolas garantido a 

suplementação de crianças entre 6 e 48 meses de idade 

com sachês de micronutrientes em pó 

 

 

Seduc/Sesapi 

3.6 Elaborar materiais educativos e realizar campanhas com 

orientações ao enfrentamento das carências nutricionais 

decorrentes da má alimentação, com ênfase na valorização 

da cultura alimentar local e qualificar profissionais da 

atenção básica e outros envolvidos para abordagem do 

tema na prevenção e controle desses agravos valorizando 

os produtores locais.  

 

 

Caisan/Sesapi/Seduc/SDR 

 

3.7  Estabelecer ações junto às ferramentas do Sisvan WEB 

com intuito de intensificar o monitoramento das condições 

nutricionais de crianças e adolescentes no âmbito do SUS.  

 

MS/Sesapi/Seduc 

3.8 Implementar ações voltadas para educação popular em 

saúde para povos  e comunidades tradicionais.  
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DESAFIO 5.4 - Fortalecer a implementação do Sisan, consolidando a gestão estadual e 

municipal, a intersetorialidade e a participação social. 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISAN 

4.0 Meta Responsável /órgãos parceiros 

4.1  Promover a adesão de (50) municípios ao Sisan. Caisan/Sasc 

4.2 Apoiar na elaboração dos Plamsan’s em todos os 

municípios que finalizaram a adesão. 

Caisan/Sasc 

4.3 Implantação e fortalecimento das Caisan’s municipais nas 

atribuições relativas à promoção da intersetorialidade da 

política nacional de SAN. 

Caisan/Sasc 

4.4 Incentivar implantação e fortalecimento dos Comsea’s, 

apoiando assim a participação e o controle social no 

desenvolvimento das políticas de SAN. 

 Caisan/Consea/Sasc 

4.5 Realização de encontros estaduais semestrais para 

monitoramento dos municípios e discussão do andamento 

(avaliação) da política de SAN no estado e evolução dos 

municípios. 

 

Caisan/Consea/Sasc 

4.6 Garantir apoio à realização das conferências municipais, 

territoriais, estaduais e nacionais de Segurança Alimentar e 

Nutricional 

MDS/ Consea/Caisan/Sasc 

Ações Relacionadas 

4.7 Implantação de estratégias de formação continuada em 

SAN e Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) 

para gestores e representantes da sociedade civil. 

 Já financiados e realizados à nível 

estadual por meio de incentivo do 

MDS 

4.8 Criação de um Comitê Técnico da Caisan com a finalidade 

de coordenar esforços e orçamentos para pesquisa, 

formação, educação permanente e extensão em DHAA e 

SAN.  

Já financiados e realizados à nível 

estadual por meio de incentivo do 

MDS 

4.9 Apoio à formação de uma rede em educação permanente 

em DHAA e SAN para o Sisan, incluindo gestores, 

conselheiros e sociedade civil. 

 

Sasc/Caisan/MDS 

4.10 Criação de ações de formação e capacitações aos 

municípios que aderirem ao Sisan, na perspectiva da 

educação permanente em DHAA e SAN. 

 

Sasc/Caisan/MDS 

4.11  Estímulo e apoio à cooperação científica com base na 

formação de redes para o fortalecimento de projetos 

voltados a inovações tecnológicas relacionadas à Rede de 

Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional, Inclusão Digital, cidades sustentáveis, 

Caisan/Fuespi/Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico 

Tecnológico/Fundes/Fapepi 
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mobilidade, transporte, habitação, saneamento, desporto e 

lazer, voltados para municípios e comunidades 

tradicionais.  

4.12 Fomento e apoio à realização de ensino, pesquisas e 

extensão em Segurança Alimentar e Nutricional. 

Caisan/Ufpi/Uespi/Fapepi 

 

4.13 Apoio e estímulo à criação de espaços destinados à gestão 

e realização de ações específicas em SAN em pelo menos 

50% dos municípios que aderirem ao SISAN. 

 

Sasc/Caisan/Consea 

 

DESAFIO 5.5 - Promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, 

com ênfase em povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio 

rural. 

INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL  

5.0 Meta Responsável /órgãos parceiros 

5.1  Atender os casos de maior vulnerabilidade de povos de 

comunidades tradicionais confinados territorialmente ou 

desprovidos de terras. 

SDR/Emater/Incra/Sead-

PI/Sasc/Caisan 

5.2 Identificar os grupos e territórios mais vulneráveis em 

SAN, por meio do Mapeamento de Insegurança Alimentar 

e Nutricional, com o objetivo de subsidiar ações no âmbito 

de SAN.  

 

Sasc/Caisan 

5.3 Atender mulheres rurais em situação de vulnerabilidade 

social, fomentando suas atividades específicas, com foco 

na agroecologia. 

SDR/Emater/Sasc/Caisan 

5.4 Executar ou apoiar projetos de recuperação e conservação 

ambiental. 

Semar 

Ações Relacionadas 

5.5 Buscar estratégias de inserção e organização das 

comunidades quilombolas, indígenas e agricultores 

familiares no mercado de comercialização institucional. 

SDR//Mapa-PI/Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar 

5.6 Apoiar o acesso de comunidades tradicionais e povos 

específicos às políticas públicas de acesso ao crédito e 

terras, que priorize a figura da mulher como a principal 

responsável.  

 

SDR/Incra/Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar/Sasc 

5.7 Registro por meio das condicionalidades de saúde do 

Programa Bolsa Família (PBF), dos dados nutricionais de 

pelo menos 80% de crianças indígenas, e quilombolas 

menores de sete anos beneficiárias do PBF. 

  

MDS/Sasc/Sesapi 
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5.8 Monitorar a execução dos cardápios diferenciados para 

alunos indígenas, quilombolas ou outros povos e 

comunidades tradicionais (PCTs) nas escolas. 

Seduc 

5.9 Implementar políticas voltadas para o resgate da cultura 

alimentar dos povos indígenas, quilombolas e comunidades 

tradicionais. 

 

Seduc/Sasc/Caisan 

5.10 Preservação e valorização das culturas extrativistas 

presentes no Estado. 

SDR/Emater/Sasc 

5.11 Orientar os produtores, sobre o mau uso do solo, dos 

impactos do desmatamento, grandes monoculturas e 

construções, o que provoca diminuição do leito dos rios e 

dificulta a sobrevivência humana. 

 

Semar/Emater/Mapa-PI 

5.12 Incentivar sobre a criação de quintais agroecológicos. Emater/Mapa-PI/Sead-PI 

5.13 Desestimular o uso de produtos químicos como 

fertilizantes, por meio de orientações e conscientização 

sobre os impactos ambientais. 

Sead-PI/Mapa- PI/Emater/Semar 

 

 

DESAFIO 5.6 - Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da 

agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica. 

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

6.0 Meta Responsável /órgão parceiro 

6.1 Produzir alimentos saudáveis e sustentáveis, incentivando 

a produção de hortas escolares em pelo menos 400 escolas 

rurais e urbanas;  

Seduc/Emater/ Caisan/ 

Consea 

6.2 Estimular as cadeias produtivas provenientes do 

extrativismo 

Sead/SAF/Embrapa/Mapa-PI/Emater/ 

Incra/ SDR-PI 

6.3 Estimular agricultores e agricultoras familiares, assentados 

da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, 

incluindo a juventude rural e quilombola, para que sejam 

inseridos em sistemas de produção de base agroecológica, 

orgânica ou em transição agroecológica. 

 

Sead/Mapa-PI/Incra 

6.4 Estabelecer mecanismos de fiscalização e de redução do 

uso de agrotóxicos na produção de alimentos. 

Semar/Mapa-PI 

6.5 Promover o acesso e a produção de sementes e cultivares 

locais, tradicionais ou crioulas, por meio da capacitação 

dos produtores e sociedade civil. 

Emater/SDR/Sasc/Caritas 
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6.6 Prestar ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)  

para agricultores nos municípios de forma continuada, 

sobre a utilização de técnicas e produtos adequados para 

efetiva produção.  

SDR/Emater/Sead/SAF 

Ações Relacionadas 

6.7 Formação em Educação Alimentar e Nutricional para 

escolares, comunidade e educadores, e a capacitação de 

merendeiras. 

 

Seduc/FNDE 

6.8 Acompanhar e monitorar as ações de EAN nas unidades 

escolares do estado. 

Seduc 

6.11 Garantir apoio técnico e financeiro aos produtores rurais, 

com ênfase em alimentos da região e a inserção das 

mulheres rurais na agricultura do estado. 

SDR/Emater/Sasc 

6.12 Promover cursos e oficinas de capacitação agroecológica 

em parcerias com instituições de apoio, universidades e 

institutos federais. 

Emater/Mapa-PI/Sead-PI 

6.13 Estimular a produção e o acesso à geração de insumos e 

sementes adequados do ponto de vista agroecológico e da 

produção orgânica. 

Emater/Mapa-PI/Sead-PI 

6.14 Prestar ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), 

adequada e de forma continuada para famílias assentadas 

da reforma agrária, assegurando que pelo menos 30% do 

público atendido seja de mulheres. 

Emater/Sead/SAF/Incra/Sasc 

6.15 Apoio à estruturação e gestão de espaços de 

comercialização da agricultura familiar, tais como feiras, 

mercados públicos e Centrais de abastecimento (Ceapi). 

 

Sead-PI/Mapa-PI/SAF 

6.16 Divulgar dados relacionados às ações de monitoramento e 

fiscalização sanitária de estabelecimentos alimentares e de 

controle do uso de agrotóxicos no Estado.  

 

Anvisa 

6.17 Realizar feiras educativas, promovendo a troca de 

sementes entre os produtores locais e regionais, 

incentivando a preservação e o resgate do patrimônio 

genético de cada região. 

 

SDR/Emater/Sasc/ 

6.18 Apoio técnico e financeiro às organizações produtivas e 

instituições de ensino, pesquisa e extensão, para 

implementação e qualificação de unidades de produção, 

melhoramento e conservação de distribuição de material 

propagativo vegetal de interesse agroecológico. 

 

Sead-PI/Mapa-PI/Embrapa/Emater 
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6.20 Qualificar representantes, presidentes de organizações da 

agricultura familiar, como cooperativas e associações, 

mulheres rurais, comunidades e povos tradicionais, por 

meio de assistência técnica e capacitação, com enfoque na 

gestão, organização da produção e comercialização, 

considerando suas diversidades e especificidades; 

 

Sead/SAF/SDR/Emater/ 

6.21 Criar meios de reafirmar as políticas e iniciativas que 

possibilitem o acesso às linhas de crédito rural que 

facilitem a produção, tais como Pronaf, Pnae e PAA.  

Sead–PI/Mapa-PI/SDR-PI/Emater-PI 

6.22 Incentivar os municípios a implantarem o Serviço de 

Inspeção Municipal (SIM), para viabilizar a venda de 

produtos para o mercado institucional.  

 

Mapa-PI 

6.23 Ampliar a participação das mulheres no Programa de 

Aquisição de Alimentos. 

Sasc/SDR-PI/Conab-PI 

6.24 Incentivar a criação de espaços destinados à realização de 

feiras livres, mercados públicos, cozinhas comunitárias, 

com vistas à comercialização de produtos provenientes da 

agricultura familiar. 

SDR/Sead/SAF/Emater/Conab/Sasc/ 

6.25 Desburocratizar a aquisição do selo de inspeção municipal. Mapa-PI 

 

DESAFIO 5.7 - Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à agua para a população, em 

especial a população de baixa renda no meio rural. 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

7.0 Meta Responsável /órgão parceiro 

7.1 Implantar cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à 

água para consumo humano, preferencialmente ou 

prioritariamente, para domicílios chefiados por mulheres. 

 

MDS/MMA/Semar/Cáritas/Denocs-

PI/Funasa-PI 

7.2 Promoção da integração das ações de acesso à água para 

consumo no meio rural. 

MDS/MMA/Semar/Denocs-

PI/Funasa-PI 

7.3 Elaborar planos de bacias interestaduais e respectivos 

estudos de enquadramento. 

Semar 

7.4 Recuperação e conservação de água, solo e recursos 

florestais para revitalização das bacias dos rios. 

Semar 

Ações Relacionadas 

7.5 Mapear áreas onde o acesso à água seja precário 

especialmente nas áreas rurais, com enfoque nas famílias 

que sofrem com a seca no semiárido.   

Semar/Cáritas/Fetag 
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7.6 Promover o acesso à água de qualidade e às cisternas para 

captação e reserva de água, para suprir as carências e para 

o plantio.  

MDS/Semar/Cáritas 

7.7 Estimular a implementação do plano estadual de segurança 

hídrica. 

Semar 

7.8 Implantação, ampliação ou melhoria das ações de 

abastecimento de água nos domicílios rurais dispersos por 

meio de tecnologias apropriadas. 

MDS/Semar/Cáritas 

7.9 Acompanhar a elaboração dos planos e as pesquisas 

relacionadas. 

Semar 

7.10 Estabelecer ações de combate às erosões, que destroem o 

bioma, disponibilizando mais sistemas de proteção às 

águas. 

Semar/Defesa Civil 

7.11 Regular o uso racional do solo e recursos hídricos, como 

forma de proteger a biodiversidade. 

Semar/Defesa Civil 

 

 

DESAFIO 5.8 - Promover e fortalecer os direitos humanos, com ênfase nas pessoas com 

direitos infringidos ou em situação de iminente violação.  

DIREITOS HUMANOS 

8.0 Meta Responsável /órgãos parceiros 

8.1 Promover a igualdade, através da inclusão de povos e 

comunidades tradicionais nas ações de SAN, visando 

retirá-los do perfil de vulnerabilidade social, respeitando 

seus direitos políticos, culturais e econômicos, eliminando 

a discriminação e garantindo sua participação nas políticas 

públicas do Estado. 

 

Sasc/SDH/Fundo Estadual de 

Assistência 

Social/Sesapi/Cras/Caisan/Consea 

8.2 Mapear a situação daqueles que vivem em condições de 

insegurança econômica, social e nutricional, através de 

análises demográficas, geográficas, socioeconômicas e 

culturais, buscando reduzir a vulnerabilidade. 

Sasc/SDH/Fundo Estadual de 

Assistência 

Social/Sesapi/Cras/Caisan/Consea 

8.3 Promover ações permanentes de Educação Alimentar e 

Nutricional para aqueles em situação de eminente 

discriminação e situações de risco social, buscando garantir 

o DHAA; 

Sasc/Caisan/Sesapi/Seduc/Fundo 

Estadual de Assistência Social/Cras 

Ações Relacionadas 

8.4 Aprimorar o monitoramento do DHAA, melhorando o 

processo de acolhimento, análise e encaminhamento de 

manifestações de denúncias e reclamações sobre violações 

 

Sasc/SDH/Caisan 
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de direitos humanos;  

8.5 Formalizar uma Comissão especial de monitoramento de 

violação do Direito Humano à Alimentação Adequada 

como instância capaz de receber, investigar e recomendar 

ações corretivas e reparadoras de violações do DHAA. 

 

Sasc/SDH/ 

8.6 Fiscalizar os programas e ações já existentes no Estado.  Sasc/Caisan 

8.7 Atualizar indicadores do Sistema de Monitoramento e de 

avaliação da política de SAN no Estado. 

Sasc/Caisan 

8.8 Organizações e realizações de eventos em datas 

comemorativas que divulguem as ações e programas 

ligados ao DHAA e SAN. 

Sasc/SDH/Caisan 

8.9 Elaborar e definir estratégias de educação nutricional para 

grupos vulneráveis e com direitos violados. 

Sasc/SDH/Caisan 

 

DESAFIO 5.9 - Ampliar a atuação nutricional nas políticas de saúde (Pnae, Nasf, Academia 

de Saúde, PSE, Sisan, Upas, PAT)  

FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA 

9.0 Meta Responsável /órgãos parceiros 

9.1 Fortalecer a valorização do nutricionista, como 

profissional e agente importante na promoção da saúde e 

da Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

CFN/CRN/Sesapi/Seduc 

9.2 Disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão na 

execução de suas atividades, visando à qualidade dos 

serviços prestados à sociedade.  

CRN 

9.3 Incentivar e ampliar a atuação do nutricionista nas 

políticas sociais e de saúde, na busca de ações articuladas 

entre os diferentes setores que compõem a gestão pública.  

 

CFN/CRN/Sesapi/Seduc 

Ações Relacionadas 

9.4  Contratar profissionais de nutrição em número adequado, 

conforme a legislação do Conselho Federal de 

Nutricionistas CFN465/2010 (CFN). 

Secretarias Estaduais (SE) 

9.5 Adequar o número de profissionais em todos os programas 

de alimentação e nutrição no Estado, de acordo com as 

regulamentações de cada categoria. 

Secretarias Estaduais (SE) 

9.6 Efetividade da fiscalização do conselho da Categoria 

(CRN 6ª região) visando à regularização da atuação dos 

profissionais. 

CRN 
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9.7 Abertura de concurso público para adequação do número 

de nutricionistas atuantes na gestão de políticas públicas 

relacionadas a SAN. 

Secretarias Estaduais (SE) 

9.8 Estímulo e apoio aos municípios na adesão aos Núcleos de 

Apoio a Saúde da Família (NASF) com vistas ao apoio das 

ações de Alimentação e Nutrição. 

MS/SE 

9.9 Implementar e monitorar estratégias e programas 

desenvolvidos na atenção básica, focados na promoção da 

alimentação saudável. 

Sesapi/CGAN 

9.10 Regularizar o quantitativo de nutricionistas RT do PNAE. CRN 6/FNDE 

9.11 Apoiar a inserção do nutricionista nas Equipes de Saúde da 

Família (ESF);  

MS/Sesapi 
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6. INDICADORES E MONITORAMENTO 

DESAFIOS DIMENSÕES DE 

ÁNALISE DA SAN 

RELACIONADAS 

METAS DO PESAN 

PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPON-

SÁVEL 

INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS INDICADORES 

PARA AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E RESULTADO DE 

SAN 

 

 

 

1-Promover o acesso universal à 

alimentação adequada e saudável, 

com prioridade para as famílias e 

pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional 

 

 

 

Acesso/Transferência 

de renda 

1.1-Transferir renda a  

100% das famílias em 

situação de extrema 

pobreza, que atendem 

aos critérios de 

elegibilidade, através 

da ampliação do 

Programa Bolsa 

Família (PBF), 

Benefício de 

Prestação Continuada 

(BPC) e Benefício 

Básico (BB) 

 

 

 

MDS/Sasc/Se

sapi/Cras 

1. Evolução da taxa de pobreza e extrema 

pobreza (urbana/rural, gênero, raça e cor);  

2. Evolução do rendimento médio domiciliar, 

per capita (urbano/rural, gênero, raça e cor);  

3. Evolução do percentual de domicílios com 

insegurança alimentar no total de domicílios, 

por tipo de insegurança alimentar 

(urbano/rural, gênero, raça e cor);  

4. Participação de % de despesa monetária e 

não monetária com alimentação (quintis de 

rendimento, urbano/rural, gênero, raça e cor);  

5. Custo da cesta básica de alimentos no 

estado;  

 

Fonte 1,2 e 3: Pnad e IBGE 

Fonte 4: POF/IBGE 

Fonte 5: Dieese 

Fonte 6: MDS / Sesan / SDR-PI / 

Conab-PI 

Fonte 7,8 e 9: MEC / FNDE / SDR-PI / 

Conab-PI 

 

 

 

 

 

Alimentação Escolar 

 

1.2- Oferta de 

alimentação escolar 

adequada a pelo 

menos 500 mil  

estudantes da rede 

pública de ensino, por 

ano. 

 

FNDE/Seduc 

6. Valor total das compras públicas da 

Agricultura Familiar (AF). por ano;  

7. % do total de recursos do PNAE destinado 

à compra de gêneros alimentícios da AF;  

8. % de recursos financeiros transferidos pelo 

PNAE adquiridos da AF; 

9. Valor total das contrapartidas municipais e 

estadual para a compra de gêneros da 

alimentação escolar (dados dos relatórios 

anuais de gestão). 
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DESAFIOS  

 

DIMENSÕES 

DE ÁNALISE 

DA SAN 

RELACIONA

DAS 

 

METAS DO PESAN 

PROCESSOS - CHAVE 

 

ÓRGÃO 

RESPONSÁ

-VEL 

 

INDICADORES DE PRODUTO/PROCESSO A SEREM MONITORADOS 

NO SISPLANSAN 

FONTE DOS 

INDICADORES PARA 

AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E 

RESULTADO DE SAN 

 

 

2- Promover e 

incentivar a 

alimentação 

adequada e 

saudável da 

população 

piauiense, com 

estratégias de 

Educação 

Alimentar e 

Nutricional e 

medidas 

regulatórias.   

 

 

 

Promoção da 

alimentação 

saudável 

 

 

 

2.1- Implementar as 

recomendações do Guia 

Alimentar para a população 

brasileira, reforçando o consumo 

de alimentos regionais e as 

práticas sustentáveis que 

respeitem a biodiversidade. 

 

 

MS/ 

Sesapi/ 

Seduc/ 

Sasc/ 

Caisan 

1. Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças em cinco 

ou mais dias da semana; 

2. Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem cinco ou mais porções 

diárias de frutas e hortaliças; 

3. Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem alimentos doces em cinco 

ou mais dias da semana; 

4. Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes em cinco ou 

mais dias da semana; 

5. Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consideram seu consumo de sal alto 

ou muito alto; 

6. % de macronutrientes no total de calorias na alimentação domiciliar; 

7. Disponibilidade de alimentos no domicílio - Quantidades adquiridas de 

alimentos para consumo no domicílio; 

8. Análise dos níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimento de origem 

vegetal; 

9. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, por 

consumo alimentar na última semana, segundo o alimento consumido; 

10. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, que 

costumam comer a comida oferecida pela escola, por sexo e dependência 

administrativa da escola; 

11. Escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, total e percentual, 

em escolas que informaram possuir horta, por dependência administrativa da 

escola; 

12. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, por 

frequência de consumo de legumes e/ou verduras, nos sete dias anteriores à 

pesquisa 

13. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, por 

frequência de consumo de frutas frescas, nos sete dias anteriores à pesquisa; 

14. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental, por 

frequência de consumo de salgados fritos, nos sete dias anteriores à pesquisa. 

Fonte 1 a 5: Vigitel/MS 

(capitais) 

Fonte 6 e 7: 

POF consumo/IBGE 

(renda, raça-cor, 

urbano/rural) 

Fonte 8: 

Programa de Análise 

de Resíduos de 

Agrotóxicos em 

Alimentos-Para -  

Anvisa/MS (Brasil) 

Fonte 9 a 14: 

Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar 

- Pense (IBGE) 
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DESAFIOS  

 

DIMEN-

SÕES DE 

ÁNALISE 

DA SAN 

RELACIO-

NADAS 

METAS DO PESAN PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSÁ

-VEL 

 

INDICADORES DE PRODUTO/PROCESSO A SEREM MONITORADOS 

NO SISPLANSAN 

FONTE DOS 

INDICADORES PARA 

AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E 

RESULTADO DE SAN 

  2.2- Incentivar a Estratégia de 

Promoção do aleitamento materno no 

Estado e alimentação complementar 

para crianças maiores de 6 meses em 

unidades de saúde do Estado.  

 

 

MS/Sesapi 

 

15 -Número de Unidades Básicas de Saúde com a Estratégia Nacional de 

Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 

implementada;  

16 - Pactos estaduais para promoção da alimentação adequada e saudável 

 

Fonte 15: MS 

Fonte 16: 

Sesapi/SMS/Seduc/Sasc 

Fonte 17: MDS/Sesan / 

SDR-PI / Conab-PI 

Fonte 18: MEC/FNDE / 

SDR-PI / Conab-PI 

Fonte 19,20 e 21: Sasc 

Fonte 22,23 e 24: 

Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar-Pense 

(IBGE)/Seduc 

 

 

 

 

Promoção 

da 

alimentação 

saudável na 

escola  

 2.3 - Alcançar no mínimo 30% do 

recurso federal repassado para a 

aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), de acordo com a Lei 11.947, 

de 16 de junho de 2009.  

 

FNDE/ 

Seduc/ 

Semec 

17- Valor total das compras públicas da Agricultura Familiar (AF) por ano;  

18- % do total de recursos do PNAE destinado à compra de gêneros 

alimentícios da AF; 

2.4 - Ampliação do fornecimento do 

número de refeições em cozinhas 

comunitárias e restaurantes populares.  

 

 

Sasc/MDS 

19. Número de equipamentos públicos de SAN apoiados;  

20. Número de empreendimentos solidários apoiados;  

21. Relatórios anuais de funcionamento/atendimento em cozinhas comunitárias 

e restaurantes populares no estado. 

2.5 - Apoiar ações de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) em 

escolas que aderiram ao PSE. 

 

MS/FNDE/

Seduc 

22-Número de escolas apoiadas com ações de EAN, por ano.  

23- Número de educandos cobertos pelo PSE;  

24-Número de escolas apoiadas com ações voltadas para a educação em 

direitos humanos, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, 

promoção da inclusão escolar e da cultura, por meio da articulação com 

sistemas e redes de ensino.  
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DESAFIOS  

DIMENSÕES DE 

ÁNALISE DA SAN 

RELACIONADAS 

METAS DO PESAN 

PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSA

VEL 

INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS INDICADORES 

PARA AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E RESULTADO DE 

SAN 

 

 

3- Prevenir e controlar os agravos 

decorrentes da má alimentação 

 

 

 

Saúde e acesso aos 

serviços relacionados  

 

3.1 - Reduzir os índices 

de obesidade em todas 

as faixas etárias da 

população, em pelo 

menos 20%, por meio 

de ações articuladas no 

âmbito da Câmara 

Interministerial de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN) 

do Estado e outros 

setores do governo. 

 

 

MS/ 

Sesapi/Caisan/

Seduc 

 

1- Percentual de crianças de 0 a 5 anos com 

baixo peso para a idade. 

2- Percentual de crianças menores de 5 anos  

com déficit de estatura para idade. 

3 – Percentual de crianças menores de 5 anos 

com excesso de peso para idade. 

4- Percentual de crianças menores de 5 anos 

com obesidade. 

5 – Percentual de adolescentes com excesso 

de peso. 

6- Percentual de adolescentes com obesidade.  

7 – Percentual de adultos e idosos com 

sobrepeso. 

8 – Percentual de adultos e idosos com 

obesidade. 

9- Número de ações de prevenção e controle 

para diabéticos e hipertensos realizados no 

estado.  

10–Percentual de oferta de alimentos fontes 

de ferro, vitamina A e fortificados. 

11–Percentual de oferta de alimentos 

regionais. 

12 – Percentual de alimentos fortificados. 

 

Fonte 1 à 8 : PNDS/IBGE/SISVAN 

Fonte 9: ESUS/PNS/IBGE 

Fonte 10, 11 e 12: PNS/IBGE 

 

 

 

3.2 - Promover ações de 

prevenção e controle 

dos fatores de risco para 

o surgimento de 

hipertensão arterial e 

diabetes, como a má 

alimentação. 

 

MS/Caisan/ 

Seduc/Sesapi 

3.3.3 - Suplementação 

para pessoas com 

anemia ferropriva, 

através do incentivo ao 

consumo de alimentos 

saudáveis fonte de 

Ferro, vitamina A e 

fortificados, como a 

farinha de trigo e milho, 

com ênfase em 

alimentos regionais com 

o intuito de prevenir o 

surgimento de doenças 

carenciais relativas a 

estes micronutrientes.   

MS/Caisan/ 

Seduc/Sesapi 
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DESAFIOS DIMENSÕE

S DE 

ÁNALISE 

DA SAN 

RELACION

ADAS 

METAS DO PESAN PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSÁ-

VEL 

INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS INDICADORES 

PARA AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E RESULTADO DE 

SAN 

 

4 - Fortalecer a 

implementação do 

Sisan, consolidando 

a gestão estadual e 

municipal, a 

intersetorialidade e 

a participação 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementa-
ção do Sisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Promover a adesão de (50) municípios ao 
Sisan. 

Caisan/Sasc 1-Números de municípios aderidos;  

Fonte 1: Caisan – Nacional  

Fonte 2 e 3: Caisan –PI 

Fonte 4, 5 e 6:  Caisan-PI e Consea-PI 

4.2 Apoiar na elaboração dos Plamsans em 

todos os municípios que finalizaram a adesão. 

Caisan/ Sasc 2- % de municípios com Planos municipais 

de SAN elaborados. 

4.3 Implantação e fortalecimento das Caisans 

municipais nas atribuições relativas à promoção 

da Intersetorialidade da Política Nacional de 

SAN. 

Caisan/ Sasc 3-Número de Caisans implantadas. 

4.4 Incentivar a implantação e fortalecimento 

dos Comseas, apoiando assim a participação e o 

controle social no desenvolvimento das 
políticas de SAN. 

Caisan/ Sasc 4-Número de Comseas em funcionamento. 

4.5 Realização de encontros estaduais 

semestrais para discutir o andamento 

(avaliação) da política de SAN no estado e a 

evolução dos municípios 

Caisan/ Sasc/ 
Consea 

5 - % de oferta de encontros estaduais para a 
discussão da política de SAN. 

4.6 Garantir apoio à realização das 

Conferências municipais, estaduais, territoriais 

e nacionais de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

MDS/Consea/ 

Caisan 

6 -% de oferta de conferências regionais, 
nacionais estaduais e municipais de SAN. 
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DESAFIOS DIMENSÕES DE 

ÁNALISE DA SAN 

RELACIONADAS 

METAS DO PESAN 

PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSA

VEL 

INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS INDICADORES 

PARA AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E RESULTADO DE 

SAN 

 

5 - Promover a inclusão produtiva 

rural em grupos populacionais 

específicos, com ênfase em povos 

e comunidades tradicionais e 

outros grupos sociais vulneráveis 

no meio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso a alimentação 

adequada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 - Atender os casos 

de maior 

vulnerabilidade de 

povos de 

comunidades 

tradicionais 

confinados 

territorialmente ou 

desprovidos de terras.  

 

SDR/Emater 

/Incra/Sead 

/Sasc/Caisan 

1 – Número de famílias que recebem 

Programa Bolsa Família /PBF.  

 

2- Evolução do déficit de peso para idade de 

crianças quilombolas de 0 a 7 anos 

acompanhadas nas condicionalidades de 

saúde do PBF. 

 

 

 

Fonte 1, 2,3: MDS/CadÚnico/Sagi 

Fonte 4: Secretária Especial de 

Agricultura Familiar / Emater –PI / 

Incra / Sead-PI / Mapa-PI  

Fonte 5: Semar  

5.2- Identificar os 

grupos e territórios 

mais vulneráveis em 

SAN, por meio do 

Mapeamento de 

Insegurança 

Alimentar e 

Nutricional, com o 

objetivo de subsidiar 

ações de SAN 

 

Sasc/ 

Caisan 

3- % de crianças menores de 7 anos  

beneficiárias do PBF com registro de dados 

nutricionais . 

 

4 - % de crianças maiores de 7 anos  

beneficiárias do PBF com registro de dados 

nutricionais . 

 

 

5.3 - Atender 

mulheres rurais em 

situação de 

vulnerabilidade 

social, fomentando 

suas atividades 

específicas, com foco 

na agroecologia.  

 
SDR/Emater/ 

Sasc/Caisan 

5 – Número de mulheres rurais em situação 

de vulnerabilidade social, beneficiadas por 

ações de fomento. 

5.4 - Executar ou 

apoiar projetos de 

recuperação e 

conservação 

ambiental. 

 

 
Semar 

6– Número de projetos de recuperação e 

conservação ambiental. 

 

7 – Número de famílias aderidas aos projetos 

de recuperação e conservação ambiental. 
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DESAFIOS DIMENSÕES DE 

ÁNALISE DA SAN 

RELACIONADAS 

METAS DO PESAN 

PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSÁ-

VEL 

INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS INDICADORES 

PARA AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E RESULTADO DE 

SAN 

 

 

 6. Promover a produção de 

alimentos saudáveis e 

sustentáveis, a estruturação da 

agricultura familiar e o 

fortalecimento de sistemas de 

produção de base agroecológica. 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 – Produzir 

alimentos saudáveis e 

sustentáveis, 

incentivando a 

produção de hortas 

escolares em pelo 

menos 400 escolas 

rurais e urbanas;  

  

Seduc/Emater/

Caisan/ 

Consea 

1 - % de escolas aderidas a produção de hortas 

escolares. 

 

2 – Número de escolares que consumem os 

alimentos produzidos pela horta. 

 

 

Fonte 1 e 2: Seduc 

Fonte 3: SDR / Emater /Incra / Sead / 

SAF   

Fonte 4 e 5: SDR (Programa Viva o 

Semiárido)  

Fonte 6: Anvisa 

6.2 – Estimular as 

cadeias produtivas 

provenientes do 

extrativismo 

Sead/SAF / 

Embrapa 

/Mapa-

PI/Emater/ 

Incra/ SDR-PI 

3 – % de oferta de alimentos orgânicos e 

agroecológicos ampliada. 

6.3 – Estimular 

agricultores e 

agricultoras 

familiares, assentados 

da reforma agrária, 

povos e comunidades 

tradicionais, incluindo 

a juventude rural e 

quilombolas, que 

sejam inseridos em 

sistemas de produção 

de base 

agroecológica, 

orgânica ou em 

transição 

agroecológica. 

 

Sead/Mapa-

PI/Incra 

4- Número de quintais produtivos 

implementados para apoio a produção e a 

transição agroecológica dos alimentos 

produzidos. 

5- Número de famílias atendidas por políticas 

de apoio a produção orgânica e de base 

agroecológica.  

6.4 – Estabelecer 

mecanismos de 

fiscalização e de 

Semar/Mapa-

PI 

6- Número de ingredientes ativos de produtos 

agrotóxicos avaliados; 
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redução do uso de 

agrotóxicos na 

produção de 

alimentos 

6.5 – Promoção do 

acesso e da produção 

de sementes e 

cultivares locais, 

tradicionais ou 

crioulas, por meio da 

capacitação dos 

produtores e 

sociedade civil;  

 

Emater/SDR/

Sasc/Caritas  

7 -% novas produções de sementes crioulas e 

cultivares locais. 

8- Número de capacitação dos produtores e 

sociedade civil sobre produção de sementes e 

cultivares locais 

 

Fonte 7: Caritas-PI /Outros 

Fonte 9: Emater / ONG’s e outras 

instituições /órgãos governamentais e 

não governamentais  

6.6 - Prestar 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Ater) 

para agricultores nos 

municípios de forma 

continuada, sobre a 

utilização de técnicas 

e produtos adequados 

para efetiva produção.  

 

SDR/Emater/

Sead/ SAF 

9- Número de famílias atendidas com  

Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 

nos municípios; 
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DESAFIOS DIMENSÕES DE 

ÁNALISE DA SAN 

RELACIONADAS 

METAS DO PESAN 

PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSÁ-

VEL 

INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS INDICADORES 

PARA AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E RESULTADO DE 

SAN 

 

 

7-Ampliar a disponibilidade 

hídrica e o acesso à agua para a 

população, em especial a 

população de baixa renda no meio 

rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Água para o consumo 

humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 – Implantar 

cisternas e outras 

tecnologias sociais de 

acesso à água para 

consumo humano, 

preferencialmente ou 

prioritariamente, para 

domicílios chefiados 

por mulheres. 

  

 

MDS/MMA/ 

Semar/Denocs

- PI/Funasa-PI 

/Cáritas 

1. Número de cisternas implantadas;  

2. Número de tecnologias sociais de acesso 

implantados para à produção de  água;  

3. Número de tecnologias/sistemas de acesso 

implantados para a produção de água;  

 

Fonte 1, 2 ,3, 4,5,6: MDS/MMA/ 

Semar/Denocs- PI/ Funasa-PI 

Fonte 7 e 8:Semar 

7.2 – Promoção da 

integração das ações 

de acesso à água para 

consumo no meio 

rural. 

 

 

 

MDS/MMA/S

emar/Denocs- 

PI/Funasa 

 

4. Número de campanhas de cadastramento de 

domicílios com necessidades de acesso à água 

no meio rural realizadas;   

5. Ações de saneamento básico implementadas 

nas comunidades rurais e tradicionais;  

6. Ações de abastecimento de água 

implementadas em domicílios rurais dispersos;  

7.3 – Elaborar planos 

de bacias 

interestaduais, e 

respectivos estudos de 

enquadramento. 

 

 

Semar 

 

7. Número de planos de bacias interestaduais 

elaborados;  

7.4 – Recuperação e 

conservação de água, 

solo e recursos 

florestais para 

revitalização das 

bacias dos rios. 

 

Semar 

8. Hectares de solos, matas ciliares e áreas de 

nascente conservadas e recuperadas;  
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DESAFIOS DIMENSÕES 

DE ÁNALISE 

DA SAN 

RELACIONA

DAS 

METAS DO PLANSAN 

PROCESSOS - CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSA

VEL 

PPA INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS 

INDICADORES PARA 

AVALIAÇÃO DE 

CONTEXTO E 

RESULTADO DE SAN 

 

 

8- Promover e fortalecer os 

direitos humanos, com ênfase na 

garantia do DHAA e nas pessoas 

com direitos infringidos ou em 

situação de iminente violação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos 

Humanos e 

DHAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 – Promover a igualdade, 

através da inclusão de povos, 

como comunidades tradicionais 

nas ações de SAN, visando 

retirá-los do perfil de 

vulnerabilidade social, 

respeitando seus direitos 

políticos, culturais e 

econômicos, eliminando a 

discriminação e garantindo sua 

participação nas políticas 

públicas do Estado. 

  

Sasc/SDH/ 

Caisan/ 

Consea/Fundo 

Estadual de 

Assistência 

Social/Sesapi/

Cras 

  1. Número de ações em SAN realizados 

por entidades, organizações e 

movimentos sociais no Estado. 

2. Número de ações em SAN realizados 

com povos de comunidades tradicionais 

no Estado.  

3. Quantidades de centros de referência 

em funcionamento. 

4. Quantidades de famílias pertencentes 

aos grupos populacionais tradicionais e 

específicos (GPTE´s), incluídas em 

iniciativas de geração de renda. 

5. Quantidade de municípios 

cofinanciados para a Proteção Social 

Básica. 

6. Quantidade de municípios com 

profissionais e famílias capacitadas em 

educação alimentar e nutricional. 

7. Quantidade de municípios com Sistema 

de Segurança Alimentar e Nutricional 

implantado. 

8. Quantidade de Restaurantes Populares 

e cozinhas comunitárias construídas e em 

funcionamento. 

9. Número de atendimentos às famílias 

com maior risco social e com direitos 

violados. 

 

 

Fonte 1 e 2:  SDH/Cras/Sasc 

Fonte 3: Sasc 

Fonte 4,5: IBGE, CadÚnico, 

Cras,MDS 

Fonte 6: Sasc 

Fonte 7: Caisan 

Fonte 8: Sasc 

Fonte 9: Sasc/SDH/Suas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 – Mapear a situação 

daqueles que vivem em 

condições de insegurança 

econômica, social e nutricional, 

através de análises 

demográficas, geográficas, 

socioeconômicas e culturais, 

buscando reduzir a 

vulnerabilidade. 

Sasc/SDH/ 

Caisan/Fundo 

Estadual de 

Assistência 

Social/Sesapi/

Cras 

 

8.3 –. Promover ações 

permanentes de Educação 

Alimentar e Nutricional para 

aqueles em situação de 

eminente discriminação e 

situações de risco social, 

buscando garantir o DHAA. 

Sasc/Caisan/F

undo Estadual 

de Assistência 

Social/Sesapi/

Seduc/Cras 

30102 
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DESAFIOS DIMENSÕES DE 

ÁNALISE DA SAN 

RELACIONADAS 

METAS DO PESAN 

PROCESSOS - 

CHAVE 

ÓRGÃO 

RESPONSÁ-

VEL 

INDICADORES DE 

PRODUTO/PROCESSO A SEREM 

MONITORADOS NO SISPLANSAN 

FONTE DOS INDICADORES PARA 

AVALIAÇÃO DE CONTEXTO E 

RESULTADO DE SAN 

 

 

9- Ampliar a atuação nutricional nas 

políticas de saúde (Pnae, Nasf, Academia 

de Saúde, PSE, Sisan, Upas, PAT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimento da atuação 

do nutricionista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 – Fortalecer a 

valorização do 

nutricionista, como 

profissional e agente 

importante para na 

promoção da saúde e 

da Segurança 

Alimentar e 

Nutricional. 

  

CFN/CRN/ 

Sesapi 

/Seduc 

 

 1. Taxa de adequação do número de 

nutricionistas atuantes nos programas de 

alimentação, nutrição e políticas públicas;  

2. Cumprimento e/ou proporcionalidade do 

piso salarial estabelecido pelo CFN;  

3. Percentual de adequação do número de 

nutricionistas de acordo com a Resolução 

465/2010 do CFN em atuação no Pnae.  

4. Número de fiscalizações realizadas;  

5. Número de concursos realizados;  

6. Percentual de cobertura estadual de adesão 

aos programas de políticas públicas  

7. Percentual de nutricionistas contratados por 

secretarias no estado;  

8. Número de profissionais contratados na 

gestão de políticas públicas;  

 

 

Fonte 1, 2,3 e 4: CRN 6/ Secretarias 

Estaduais (SE) 

 

Fonte 5,6,7 e 8: Secretarias estaduais 

(SE), Prefeituras Municipais (PM)  

 

 

 

 

 

 
6.2 – Disciplinar e 

fiscalizar o exercício 

da profissão na 

execução de suas 

atividades, visando à 

qualidade dos 

serviços prestados à 

sociedade. 

 

CRN 

6.3 - Incentivar e 

ampliar a atuação do 

nutricionista nas 

políticas sociais e de 

saúde, na busca de 

ações articuladas 

entre os diferentes 

setores que compõem 

a gestão pública.  

 

CFN/CRN/ 

Sesapi/Seduc 

 

 

 



58 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

Pleno Executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.  II Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/2016-2019. Brasília: DF, 2016. Disponível 

em: http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2016/05/PLANSAN-2016.pdf. Acesso em: 25 

jan. 2017. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -  Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília, DF: Caisan, 2017.  

 

BRASIL. Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Orientações para a elaboração de um Plano de Segurança Alimentar e 

Nutricional nos estados e municípios. Brasília: DF, 2014. Disponível em: 

http://www4.planalto.gov.br/consea/publicacoes/plano_seguranca_alimentar_web_18_06_201

4.pdf. Acesso em: 25 jan. 2017. 

 

Carta política da V Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional: Comida de 

Verdade no campo e na cidade.  Teresina, setembro de 2015.  

 

Coordenadoria Estadual De Segurança Alimentar E Erradicação Da Fome-Piauí. Segurança 

Alimentar e Nutricional. Teresina: PI, 2009.  

 

FNDE. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Brasília: DF, 2014. 

 

GUBERT, MB; BENÍCIO, MHD; SANTOS, LMP. Estimativas de insegurança alimentar 

grave nos municípios brasileiros. Caderno de Saúde Pública. v. 26, n.8, p.1595-1605, 2010. 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  Pesquisa de Orçamentos 

Familiares-POF, 2008. http: www.ibge.gov.br, acesso em abril de 2016.  

 

_____ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: Censo demográfico, 2010. http: 

www.ibge.gov.br, acesso em abril de 2016.  

 

_____ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra 

por Domicílios, 2013. http: www.ibge.gov.br, acesso em abril de 2016.  

 

_____ Ministério do Desenvolvimento agrário-MDA. http://www.mda.gov.br/. Acesso em 

junho de 2017. 

 

_____ Ministério do Desenvolvimento Social-MDS. Brasília: DF, 2015. 

 

KEPPLE, A. W; SEGALL- CORRÊA, A. M. Conceituando e medindo segurança alimentar e 

nutricional. Ciência & Saúde Coletiva, v.16, n. 1, p. 187-199, 2011. 

 

PIAUÍ. Secretaria de Desenvolvimento Rural-SDR. http://www.sdr.pi.gov.br. Acesso em 20 

de junho de 2017. 

 

 

http://http:%20www.ibge.gov.br
http://http:%20www.ibge.gov.br
http://http:%20www.ibge.gov.br
http://http:%20www.ibge.gov.br
http://www.mda.gov.br/
http://www.sdr.pi.gov.br/


 

 

ANEXOS  

Anexo I 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  VI 

 



 

 

 

 

 




