
  
  

 

Nome: Juliana Santiago Santos.                                                                                                                                        Função: Articuladora Local do Município de Presidente Prudente. 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

Tópico: Eixo I  

Planejamento Situação Atual Situação Desejável Estratégias e Ações Articulação intersetorial Situação no Município 

Fortalecimento do COMSEA. 

 

 

O COMSEA é ativo porem não 

há participação de todos os 

membros. 

O COMSEA deve ter a 

participação de todos os 

membros e melhor 

articulação entre os setores. 

Sensibilização quanto à 

importância dos Conselhos. 

Substituição dos membros não 

atuantes por membros 

comprometidos com a SANS e 

que buscam a 

intersetorialidade. 

COMSEA e Secretarias 

envolvidas. 

No dia 30 de Março de 

2012 foi realizada a 

Nomeação dos Novos 

Membros do COMSEA, 

onde estiveram 

presentes membros da 

sociedade civil, e o poder 

público representado por 

vários setores do 

Município. 

No dia da Nomeação foi 

apresentada a REDE SANS 

para os novos membros. 

A Secretária da Secretaria 

da Assistência Social e o 

ex Presidente do 

COMSEA estiveram 

presentes e citaram a 

importância do COMSEA 

diante da atual situação 

do Município. 



  
  

 

Ocorreu no Município no 

dia 13 de Julho de 2011, a 

1º Conferência de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional com o 

objetivo de reunir 

informações e subsídios 

que devem resultar na 

elaboração do 1° Plano 

Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

de Presidente Prudente. 

A conferência contou 

com a participação do 

Presidente do COMSEA, 

da secretária de 

Assistência Social, 

vereadora Kátia Guímaro 

representando a Câmara 

Municipal, bispo 

missionário Dom Mauro 

Morelli, entre outros. 

A 1ª Conferência 

Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

abordou o tema 

Alimentação Adequada e 

Saudável: Direito de 



  
  

 

Todos’. 

 

Ocorreu no dia 21 de 

Outubro de 2011 no 

auditório da Fatec, 

debate sobre as ações e 

desafios nas Políticas 

Públicas de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

de Presidente Prudente. 

O evento foi realizado em 

razão da comemoração 

da Semana Mundial de 

Alimentação, com 

representantes do 

COMSEA e da Faculdade 

de Tecnologia de 

Presidente Prudente. 

Foram tratadas as 

políticas públicas de 

Segurança Alimentar 

relacionadas aos temas 

como: acesso aos 

alimentos; 

enfrentamento da 

extrema pobreza; 

nutrição e saúde; apoio à 

agricultura familiar e 



  
  

 

desenvolvimento agrário; 

alimentação escolar, PAA, 

Sisvan e equipamentos 

públicos de SAN. 

 

 

 

Tópico: Eixo II 

 

Planejamento Situação Atual Situação Desejável Estratégias e Ações Articulação intersetorial Situação no Município 

- Melhor articulação entre os 

programas em SANS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pouca articulação entre os 

programas em SANS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programas e ações em SANS 

fortalecidos e bem 

articulados.  

 

 

 

 

 

 

 

- Dar continuidade às reuniões 

da REDE SANS no Município 

para melhor articular as ações 

em SANS.  

 

 

 

 

 

 

COMSEA e Secretarias 

envolvidas. 

 

 

 

Foi realizado no 

Município no dia 03 de 

Maio de 2012, o I 

Encontro Regional da 

REDE SANS, que contou 

com a participação do 

Secretário Municipal de 

Saúde, Vice Presidente 

do COMSEA, 

Coordenadora Geral do 

Projeto Rede-SANS, 

Coordenadora do 

Programa de 

Alimentação e Nutrição 

da Secretaria Municipal 

de Saúde de Piracicaba, 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Não há nenhum indicador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutricionista 

Coordenadora do 

Programa de 

Alimentação e Nutrição 

da Secretaria Municipal 

de Saúde de Porto Feliz, 

Articuladora Regional do 

Projeto Rede-SANS, 

Articuladora Local do 

Projeto Rede-SANS entre 

outros.  

No encontro foram 

abordados os temas: As 

ações da Rede-SANS no 

Estado de São Paulo; 

Programa Piracicaba com 

Saúde: É hora de comer 

melhor; Programa de 

Reforço e Qualificação 

Alimentar – PROQUALI e  

apresentação das ações 

regionais. 

 

 



  
  

 

- Implantação de um 

indicador de acesso ao 

alimento. 

- Não há nenhum indicador 

de acesso ao alimento. 

 

- Aplicação da Escala de 

Insegurança Alimentar. 

 

- Aplicação da Escala de 

Insegurança Alimentar. 

 

 

Não foi realizado no 

município. 

Tópico: Eixo III 

 

 

Planejamento Situação Atual Situação Desejável Estratégias e Ações Articulação intersetorial Situação no Município 

-Treinamento aos 

manipuladores de alimento 

proposto pela Vigilância 

Sanitária. 

 

 

 

- Diminuir o uso abusivo de 

agrotóxicos. 

- Não existe treinamento aos 

manipuladores de alimento. 

 

 

 

 

- Não há controle quanto ao 

uso de agrotóxicos. 

-Treinamento aos 

manipuladores de alimento 

proposto pela Vigilância 

Sanitária. 

 

 

 

- Controle quanto ao uso 

abusivo de agrotóxicos. 

-Realizar treinamento aos 

manipuladores de alimento. 

 

 

 

 

- Campanhas e orientações 

quanto a diminuição do uso de 

agrotóxicos. 

 

SEDEPP, CATI, COMSEA e 

Secretarias envolvidas. 

Não ocorreu. 

 

 

 

 

 

As ações estão sendo 

desenvolvidas pela CATI 

(Coordenadoria de 

Assistência Técnica 

Integral) e pela SEDEPP 

(Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento 

Econômico de Presidente 



  
  

 

Prudente). 

Tópico: Eixo IV 

 

 

Planejamento Situação Atual Situação Desejável Estratégias e Ações Articulação intersetorial Situação no Município 

-Diversificação e maior oferta 

dos alimentos do PAA. 

 

- A pouca diversidade dos 

produtos e a quantidade é 

menor que a demanda do 

município. 

-Maior diversificação e oferta 

dos alimentos do PAA. 

 

-Realização de melhor 

cronograma de entregas, 

maior diversidade de produtos 

e aumento da entrega dos 

alimentos para entidades, 

merenda escolar e famílias. 

 

COMSEA e Secretarias 

envolvidas. 

Houve diversificação dos 

Alimentos do PAA e 

repasse de verba para o 

município destinada a 

diversificação dos 

alimentos. 

Tópico: Eixo V  

Planejamento Situação Atual Situação Desejável Estratégias e Ações Articulação intersetorial Situação no Município 

Educação Nutricional nas 

Escolas. 

Não é realizada Educação 

Nutricional nas Escolas. 

 

Educação Nutricional nas 

Escolas. 

 

Realização de Educação 

Nutricional nas Escolas. 

Implantar o Programa ESF nas 

Escolas. 

COMSEA, SEDUC e SMS. Está ocorrendo. Foram 

contratadas quatro 

Nutricionistas para a 

Merenda Escolar e estas 

estão fazendo este 

trabalho nas escolas. 

 

No dia 30 de Agosto, foi 

realizada a Apresentação 



  
  

 

do Diagnóstico Para os 

Diretores das Escolas do 

PSE (Programa Saúde nas 

Escolas) , e o encontro 

contou com a 

participação de diretores 

das Escolas do Município, 

da Secretária da 

Secretaria da Assistência 

Social , Nutricionistas da 

Merenda Escolar, 

Nutricionista do NASF 

(Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família), Educadora de 

Saúde Pública, entre 

outros. 

Houve discussão sobre a 

atual situação Nutricional 

das crianças, e sobre a 

forma de intervir sobre a 

obesidade infantil que 

prevalece no município. 

Foram mostradas as 

atividades educativas 

realizadas no município 

como Oficina do ENPACS 

e  INTERANUTRI AGENTE,  

para capacitação dos 



  
  

 

Agentes de Saúde a fim 

estarem aptos a lidar 

com a situação de 

Obesidade no município. 

Tópico: Eixo VI  

Planejamento Situação Atual Situação Desejável Estratégias e Ações Articulação intersetorial Situação no Município 

Implantação do SISVAN em 

toda Atenção Básica. 

 

 

 

 

 

INTERANUTRI Escola e 

Agente. 

 

 

 

 

O SISVAN é pouco utilizado 

nas unidades de PSF e UBSs. 

 

 

 

 

 

Está sendo articulado a 

possibilidade de realizar o 

INTERANUTRI Escola e 

Agente. 

 

 

Implantação do SISVAN em 

toda Atenção Básica. 

 

 

 

 

 

Realização de INTERANUTRI 

Escola e Agente. 

 

 

 

 

Sensibilização dos gestores e 

dos profissionais da saúde 

quanto a implantação do 

SISVAN em toda Atenção 

Básica, assim como o 

monitoramento deste. 

 

 

 

Articulação das secretarias 

envolvidas para a realização 

do INTERANUTRI Escola e 

Agente. 

 

 

COMSEA e SMS 

 

 

 

 

 

 

COMSEA, SMS, SEDUC E SAS. 

 

 

 

 

Foram feitos 

treinamentos em todas 

as Unidades de Saúde 

com os Agentes e 

Auxiliares de 

Enfermagem para que 

pudessem realizar a 

coleta dos dados para a 

Vigilância Alimentar e 

Nutricional. 

 

Foi realizado o 

INTERANUTRI AGENTE no 

município com duas 

equipes de ESF. Os 

projetos apresentados no 

final do curso foram: 

Equipe ESF Cambuci 

apresentou o Projeto 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde Sustentável, que 

tinha como objetivo 

conscientizar a população 

e orientar sobre o hábito 

de produzir os próprios 

alimentos, os benefícios 

da alimentação saudável 

e o uso consciente de 

materiais reciclados. 

Desenvolveram uma 

horta suspensa utilizando 

garrafas pet e ensinando 

o modo correto de 

plantio. 

Equipe ESF Montalvão 

apresentou o projeto 

Cozinhando com Saúde, 

tinham como objetivo 

orientar e educar a 

população ao consumo 

correto de alimentos e a 

forma correta de 

prepara-los. 

Desenvolveram receitas 

saudáveis incentivando o 

hábito saudável de se 

alimentar, mostrando 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de Nutricionistas 

para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas 1 profissional 

nutricionista na Atenção 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

Contratação de Nutricionistas 

para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilização dos gestores e 

quanto a importância de 

contratar nutricionistas para a 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

COMSEA e SMS. 

que o saudável nem 

sempre é caro. 

INTRANUTRI Escola está 

sendo articulado para 

realização no Município 

no 2 º Semestre de 2013. 

 

 

Foram contratadas duas 

Nutricionistas para a 

Saúde. 

 


