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Capítulo 4 
O SISVAN no setor saúde 

 
Inês Rugani R. de Castro 



O SISVAN no setor saúde 

São inúmeras as possibilidades de recorte do tema central deste ensaio, qual seja o 
de cotejar a proposta de SISVAN com determinadas práticas implementadas na rede de saú
de, buscando delinear possibilidades e limitações daquela em servir de instrumento para 
as respostas que esta possa dar aos agravos nutricionais da população brasileira. 

Optou-se pela utilização da revisão bibliográfica realizada nos capítulos anteriores 
como, mais que subsídio, um roteiro para análise do tema. Portanto, esta será dividida em 
dois itens: o primeiro, tendo como base os capítulos 1 e 2, confrontará a proposta de SIS
VAN, tal como vem sendo implementada, com o papel da rede saúde em lidar com o perfil 
nutricional da população. O segundo, baseado no capítulo 3, tratará das possibilidades e 
limitações do SISVAN junto às práticas de vigilância epidemiológica e atenção integral, es
tas últimas norteadas pelos programas preconizados pelo Ministério da Saúde. 

Para facilitar uma eventual reconsulta da revisão já apresentada, os trechos que 
abordarem conteúdos comentados em capítulos anteriores trarão indicada a página onde 
isto foi feito. 

O SISVAN na rede de saúde 

Antes de serem analisadas as possibilidades e limitações do SISVAN, na rede, como 
instrumento de resposta aos agravos nutricionais da população, faz-se necessário refletir 
sobre qual o papel atribuído ao setor saúde frente a estes agravos, isto é, que ações lhe ca
bem institucionalmente. 

- Em documento específico sobre o tema, a OMS (1981)147 atribuiu a este setor as se
guintes funções gerais na área de alimentação e nutrição: 

1. cooperação do nível federal no processo de planejamento e implementação de estraté
gias multisetoriais de alimentação e nutrição, através do diagnóstico e análise dos 
problemas nutricionais da população, operacionalização de programas e contribuição 
na estruturação de um 'sistema de vigilância de alimentos e nutrição; 

2. realização de ações preventivas e curativas na rede de saúde, figurando, entre elas, o 
tratamento das doenças nutricionais (e.g. kwashiorkor e marasmo) e de infecções 



como diarréias e infecções respiratórias, imunização, planejamento familiar, incentivo 
ao aleitamento materno, atividades educativas destinadas a melhorar as práticas dieté
ticas e suplementação alimentar e/ou de nutrientes específicos; 

3. participação na vigilância e avaliação de planos e programas nutricionais. 

Ainda neste documento, foram explicitados dois pressupostos que embasaram a 
proposição destas funções. O primeiro diz respeito ao reconhecimento da determinação 
múltipla do perfil nutricional (p. 25) e à adoção do planejamento multisetorial em nutrição 
(p. 18) como marco teórico promissor para a definição das atribuições do setor saúde nes
ta área. Como ressalva, levantou-se o risco de os problemas nutricionais serem vistos 
como "preocupação de todo mundo e responsabilidade de ninguém" (OMS, 1981, p. 10). 

O segundo refere-se à estratégia de atenção primária (p. 68) como norteadora das 
ações previstas, ressaltando-se a área de nutrição como sendo de responsabilidade do setor 
saúde e a subnutrição infantil como principal problema a ser enfrentado. Além disto, foi 
valorizada a importância de as intervenções propostas serem subsidiadas pelo conheci
mento da magnitude dos problemas nutricionais e seus determinantes. Lançando-se mão 
do modelo causal do perfil nutricional (p. 26), foi reforçada a atuação primordial daquele 
setor junto aos determinantes da utilização biológica - particularmente os mais imediatos, 
como as infecções - e a atuação complementar junto aos de consumo dos alimentos. 

Além destas colocações, vale a pena serem retomadas as premissas apresentadas 
no capítulo 1 (p. 15), quais sejam: 

1. o estado nutricional é um elemento do processo saúde-doença, 

2. o setor saúde tem o papel de responder resolutivamente aos agravos da população ba¬ 
seando-se no perfil de morbimortalidade da mesma e 

3. esta resolutividade frente aos agravos nutricionais só será possível se forem viabiliza
das ações que respondam a eles de maneira integrada aos outros agravos que 
compõem o perfil de morbimortalidade da população. 

Sob estas perspectivas, justifica-se um sistema de informações que diagnostique a 
situação nutricional da população e avalie o impacto das ações propostas. No entanto, o 
fato de ser cabível um sistema de informações não significa que ele deva ter os moldes do 
SISVAN. 

Chega-se, então, ao tema central deste capítulo: a análise sobre as possibilidades e 
limitações do SISVAN, como vem sendo proposto e implementado, em cumprir o que é es
perado dele. Para tal, será retomada a revisão, feita no capítulo 1, sobre seu histórico. 

A proposição do SISVAN teve como pano de fundo, entre outros fatores, crises in
ternacionais de caráter econômico e de produção de alimentos e o empobrecimento das 
populações mais vulneráveis dos países não-desenvolvidos (p. 18). Além disto, ainda es
tava por vir a reformulação do papel do setor saúde frente aos agravos nutricionais, des¬ 
lanchada pela proposição do lema "Saúde Para Todos no Ano 2000" (SPT2000) e da es
tratégia de Atenção Primária à Saúde (APS) (p. 68). 



Provavelmente estes foram alguns dos motivos pelos quais o modelo explicativo 
do processo de determinação do estado nutricional então adotado tenha contemplado, qua
se que exclusivamente, a vertente de consumo alimentar, sendo secundarizada a de utili
zação biológica dos alimentos e a de cuidado infantil (p. 26). Ademais, uma vez que a 
subnutrição infantil era apontada como o aspecto nutricional mais relevante nos países 
não-desenvolvidos, o SISVAN foi dirigido à vigilância deste agravo, incorporando, em al
gumas experiências, o binômio mãe-filho63,102,147. 

O marco teórico do planejamento multisetorial, presente à época (p. 18), operacio¬ 
nalizou-se na formulação de um SISVAN com perspectivas intersetoriais (p. 19). Neste, 
previa-se a participação do setor saúde fundamentalmente na produção de dados sobre es
tado nutricional, dando subsídios para a avaliação do impacto das ações viabilizadas pelos 
diferentes setores102. 

Como desdobramento do modelo explicativo adotado, que enfatiza o consumo de 
alimentos como vertente principal de determinação do estado nutricional, a ação específi
ca de nutrição comumente esperada para o setor saúde tem sido, historicamente, a viabili
zação de programas de distribuição de alimentos, estando o SISVAN vinculado à triagem 
de beneficiários para estes. 

Reforçando este enfoque, na argumentação que fundamenta a proposta de seguran
ça alimentar, a distribuição de alimentos, comumente prevista para o setor saúde, é apon
tada como uma das ações responsáveis pela diminuição da insegurança no acesso aos ali
mentos, um dos componentes fundamentais da mesma. O SISVAN, por sua vez, é visto 
como uma forma de otimizar estes programas de distribuição de gêneros157. 

É verdade que o lema SPT2000 e a estratégia de APS, propostos em fins dos anos 
70 (p. 68), serviram não só para legitimar as ações de nutrição já desenvolvidas no setor 
saúde, mas também para delinear melhor o papel deste, ressaltando o impacto de medidas 
gerais de saúde no perfil nutricional147,155. Sob este enfoque, então, tanto as ações previs
tas quanto o SISVAN poderiam estar, na rede de saúde, articulados não só às duas vertentes 
de determinação do estado nutricional mais tradicionalmente documentadas: a de consu
mo e a de utilização biológica de alimentos (p. 26), como também à terceira: cuidado in
fantil (p. 28). Em inúmeros países, entre eles o Brasil, no entanto, o que prevaleceu como 
principal resposta do setor saúde à questão nutricional, até recentemente, foi a suplemen¬ 
tação alimentar. 

Os principais pilares desta resposta têm sido, então, o planejamento multisetorial 
como marco teórico para a formulação de ações; a compreensão da subnutrição infantil 
como sendo o principal (na prática, exclusivo) agravo nutricional a ser enfrentado por 
este setor e a valorização da vertente de consumo alimentar no norteamento das ações do 
mesmo no campo da alimentação e nutrição. Os comentários traçados a seguir sobre cada 
um destes pilares baseiam-se, fundamentalmente, na realidade brasileira, podendo, em li
nhas gerais, ser extrapolados para outros países com características semelhantes. 



Sobre o marco teórico do planejamento multisetorial 

O marco teórico do planejamento multisetorial em nutrição apresentou, sob a pers
pectiva do desenvolvimento econômico, a meta de erradicação da subnutrição (p. 18). 
Apostou na produção de dados de saúde e nutrição com o intuito de sensibilizar e instru
mentalizar os níveis políticos decisórios, acreditando que, com estas informações, seria 
possível avaliar as medidas de desenvolvimento adotadas. No entanto, aquelas só aponta
ram problemas inerentes à própria condição de subdesenvolvimento dos países, cujas so
luções - comumente amplas, como melhores condições de vida, redução do analfabetis
mo, geração de empregos, entre outras - estão previstas nos planos de desenvolvimento 
dos países, havendo ou não SISVAN158. Além disto, por serem acompanhados indicadores 
de resultado do processo de determinação do estado nutricional, que não apresenta relações 
simples e diretas com medidas no campo da economia e alimentação, o sistema imple
mentado não tem servido às necessidades dos planejadores (p. 24). 

Têm sido apontadas limitações importantes na viabilização de um SISVAN que te
nha como pano de fundo este marco teórico, afirmando-se, por exemplo, que 

"(...) o modelo da planificação nutricional é teoricamente elegante mas ope
racionalmente ambicioso; politicamente é ingênuo" (ORALC/FAO, sd, p. 1); 

Ou, ainda, que 

"(...) o empenho em conseguir a participação multisetorial, conceitualmente 
indispensável, pode ser entrave para o SISVAN. ÀS vezes, por conflitos de 
interesses, alguns setores envolvidos se sentem desmotivados a participar, 
somando-se o fato de inexistirem modelos realistas de coordenação" (Arru
da, 1992, p. 97). 

Como alternativas de referência teórica, são valorizadas a atenção primária, para o 
setor saúde, e a segurança alimentar, para este e outros setores como a agricultura e a eco
nomia. De qualquer forma, tem sido enfatizado o fortalecimento e a utilização do SISVAN 
intra-setorialmente: 

"(...) as prioridades na apreciação do "problema nutricional" têm mudado ao 
longo do tempo. As carências de vitaminas representaram a preocupação 
principal até 1950; a insuficiência de proteínas, desde o início da década de 
1950 até meados da década de 1970; e a planificação multisetorial em nutri
ção até fins da mesma década. Em 1978, adotou-se em Alma-Ata o enfoque 
de atenção primária da saúde, que devolveu o papel de protagonista às co
munidades, como estratégia para atingir a saúde para todos no ano 2.000. 
Alguns dos programas nutricionais com melhores resultados foram imple
mentados com este enfoque" (UNICEF, 1990, p. 11-12); 

"(...) diante de quadro tão promissor (estruturação do Sistema Único de 
Saúde no Brasil), considero mais importante fortalecer a política setorial 



do SISVAN do que despender esforços ingentes na coordenação de outros se-
tores influentes na política de alimentação e nutrição, que seguem cumprin
do sua função" (Arruda, 1992, p. 100) 

"(...) dentro do setor saúde, parece consensual o reconhecimento de que a vigi
lância alimentar e nutricional deve resgatar, ao máximo, o compromisso das 
ações básicas e integradas de saúde" (Batista Filho & Rissin, 1993, p. 103) 

"(...) surge como estratégia operativa que a construção de um SISVAN tem 
como primeira fase necessária a consolidação dos sistemas de informação 
existentes e o fortalecimento da capacidade de análise e interpretação em 
níveis chaves de decisão. A conformação de uma unidade central de análise 
e a integração das ações dispersas de informação-decisão em um sistema 
nacional é tarefa de uma fase posterior" (ORALC/FAO, sd, p. 10); 

"(...) ao operacionalizar-se a interação entre informação e decisão, e ao inte¬ 
grar-se a relação entre técnicos e políticos, o esquema institucional se forta
lece; de igual maneira, ao afirmar-se a segurança alimentar como objetivo 
nacional, o binômio "vigilância central" - "decisão multisetorial" encontra
rá seu espaço natural dentro do aparato" (ORALC/FAO, sd, p. 10-11). 

Partindo destas colocações, fica clara a necessidade de o setor saúde fazer do SIS
VAN um instrumento para uso próprio, qualificando as intervenções que lhe cabem, antes 
ou independentemente de pretender orientar ações de demais setores. Para tal, é importan
te que o SISVAN esteja estruturado de forma a subsidiar e avaliar ações específicas do setor 
saúde não só nos níveis central e regional, mas, especialmente, no nível local de assistên
cia, instância que mantém contato direto com a clientela. 

Sob este enfoque, o estado nutricional deverá ser valorizado como um componente 
fundamental do processo saúde-doença e como fator de risco para enfermidades relevan
tes no atual perfil de morbimortalidade da população (p. 15). Ademais, a informação so
bre a magnitude dos próprios agravos nutricionais e suas características de ocorrência de
vem servir como elemento norteador da reorganização dos serviços. 

Sobre a subnutrição infantil 

Sem dúvida, foi pertinente a escolha, tanto pelos propositores do SISVAN quanto da 
APS, da subnutrição infantil como agravo central a ser enfrentado pelos países não desen
volvidos, devido à sua magnitude e influência nas principais causas de morte deste grupo 
na década de 7063 ,102 ,155 ,205. 

No entanto, ao menos para a realidade brasileira, fatores como mudanças demográ
ficas (p. 46) e epidemiológicas (p. 46), intervenções implementadas, particularmente no 
setor saúde (p. 56), e ampliação das atribuições deste setor (p. 66) e da compreensão do 
seu papel no campo da alimentação e nutrição colocaram, para o mesmo, novos desafios. 



Entre estes, o de responder criativa e resolutivamente aos seguintes agravos: desnutrição 
infantil, principalmente crônica (p. 53), baixo peso ao nascer (p. 51), baixo peso e o sobre
peso em gestantes (p. 60) e excesso de peso em adultos e idosos (p. 57). 

O fato de a desnutrição infantil ser eminentemente crônica, ou seja, fruto de espo
liações repetidas e continuadas, reforça a pertinência do investimento em ações de promo
ção à saúde e prevenção e controle dos agravos mais comuns neste grupo. Além disto, 
aponta para a necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre as complexas interaçõ¬ 
es do binômio desnutrição-infecção no atual perfil de morbimortalidade infantil. 

A queda do Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), fundamentalmente pela di
minuição do seu componente tardio (p. 48), realça a necessidade de se manterem e am
pliarem as ações a este dirigidas. Por outro lado, o importante peso das causas perinatais 
no CMI, bem como a incidência ainda alta de baixo peso ao nascer, explicitam a urgência 
de se ampliar a cobertura e melhorar a qualidade do atendimento ao pré-natal, parto e 
puerpério. 

Quanto ao estado nutricional de gestantes, merece ser ampliado o enfoque tradicio
nal, que se concentra no controle do ganho insuficiente de peso com vistas à prevenção do 
baixo peso ao nascer. Complementando-se esta dimensão, indiscutivelmente importante, 
deve ser ressaltado o acompanhamento da saúde da própria mulher, valorizando-se os 
controles de baixo peso e sobrepeso57. Este último influencia a saúde materna durante e 
depois da gravidez (obesidade), aumenta o risco de complicações no parto e do baixo peso 
ao nascer, uma vez que pode contribuir para a ocorrência de partos prematuros, devido a 
intercorrências como diabetes e hipertensão. 

A obesidade tem seu acompanhamento previsto nos programas de controle do dia
betes (p. 75) e da hipertensão (p. 75). No entanto, sua magnitude (p. 58) e relevância 
como fator de risco para as doenças cardio-vasculares, principal causa de morte no país 
(p. 48; 75), justificam uma melhor estruturação do seu acompanhamento na rede de saúde. 
Ademais, por ser também prevalente em populações de baixa renda, coloca, para pesqui
sadores e profissionais de saúde, o desafio de rever a concepção tradicional de que a obe
sidade seria sempre expressão da opulência147, implicando o redimensionamento das con
dutas adotadas. 

Vale ressaltar que as mudanças no perfil nutricional da população brasileira entre 
1974 e 1989 - redução da desnutrição em menores de cinco anos, também em números 
absolutos (p. 53), maior relevância da desnutrição crônica neste grupo (p. 53), redução do 
baixo peso e aumento do sobrepeso e obesidade em adultos (p. 59) - acompanham o rela
tado sobre a transição epidemiológica e a atual complexidade do perfil de morbimortali¬ 
dade da população brasileira. Com isto, reforça-se a pertinência de serem pensadas ações 
que respondam de maneira integrada a estes perfis, aspecto levantado nas premissas deste 
ensaio (p. 15). 

À luz dos comentários anteriores, então, justifica-se a urgência em se superar a 
concepção de que a subnutrição infantil seria o principal agravo nutricional a ser enfrenta
do pela rede de saúde. Não se trata de secundarizá-la, mas de, respondendo à complexida
de do perfil epidemiológico da população, ampliar o leque de agravos a serem acompa
nhados pelo setor saúde, de acordo com peculiaridades regionais e locais. 



Portanto, para que o SISVAN cumpra seu papel de subsidiar e avaliar ações que res
pondam a este perfil epidemiológico, faz-se necessária a ampliação também do leque de 
indicadores sobre os quais este sistema fornece informações. 

Sobre a vertente de consumo alimentar 

Dada a inserção do setor saúde no processo de determinação do estado nutricional, 
a valorização exclusiva da vertente alimentar circunscreve a atuação deste a duas possibi
lidades de práticas: (a) as educativas, dirigidas fundamentalmente ao incentivo ao aleita
mento materno, orientação alimentar para o desmame e orientações dietéticas para a 
clientela em geral, e (b) as de suplementação alimentar ou medicamentosa, esta última no 
caso de nutrientes específicos, como o ferro e a vitamina A16. 

Sobre estas duas possibilidades de atuação, é muito corrente se ouvir, na rede de saúde, 
que de pouco ou nada adiantam orientações alimentares se o problema da desnutrição (como 
único agravo relevante) é social, ou, mais diretamente, falta de comida57. Portanto, se a rede 
não puder lançar mão de programas de suplementação alimentar, não terá como agir. 

Este enfoque, baseado numa compreensão simplista do processo de determinação 
do estado nutricional (fome = desnutrição), comumente imobiliza os profissionais de saú
de e secundariza não só as práticas educativas mas também outras, ligadas à vertente de 
utilização biológica dos alimentos, comentadas mais à frente, que são de responsabilidade 
intransferível do setor saúde. 

Ao mesmo tempo em que se reconhece que a desnutrição tem uma dimensão social 
muito mais ampla que as possibilidades e características de atuação do setor saúde147, a 
ele é atribuída a mediação desta dimensão, através da prática de suplementação alimentar. 
Embasa esta atribuição a compreensão de que cabem a este setor a diminuição das desi
gualdades sociais155 bem como a colaboração com programas multisetoriais, como visto 
anteriormente. 

Parece que é este o enquadramento que faz a suplementação alimentar estar previs
ta dentro da estratégia de APS (p. 69), ser proposta por documentos e conferências inter
nacionais147,194, aparecer como um dos componentes das ações específicas da Saúde para 
o controle das deficiências nutricionais16 e estar preconizada como um dos eixos da polí
tica de combate à fome do atual governo brasileiro (p. 37). 

No entanto, as opiniões sobre a prática de suplementação alimentar, particularmen
te via rede de saúde, não são consensuais. Por sua complexidade, este tema merece um 
aprofundamento que extrapola as dimensões deste livro. 

Apenas a título de ilustração, retomando e complementando alguns aspectos da 
análise destes programas já comentados anteriormente (p. 33), podem ser apontados como 
aspectos polêmicos os seguintes96,160,162,163,165: 

1. a escolha da suplementação alimentar como resposta governamental à questão nutri
cional em detrimento de outras intervenções, menos onerosas e com maior possibili
dade de cobertura, como o subsídio a determinados alimentos e a execução de progra
mas alternativos de comercialização de gêneros; 



2. o alto custo dos programas em contraposição à sua baixa cobertura e seu impacto 
questionável; 

3. a utilização destes programas em práticas clientelistas e de manipulação política; 

4. os problemas inerentes à sua operacionalização, no que diz respeito à compra, estoca¬ 
gem e distribuição, e 

5. a escolha do alimento a ser distribuído: se in natura ou formulado; se dirigido à toda a 
família ou a um determinado indivíduo ou subgrupo da mesma. 

Em relação ao setor saúde especificamente, podem ser citados também: 

1. a definição dos critérios de admissão no programa: se geográficos (determinada área), so
ciais (renda familiar) e/ou orgânicos (índices antropométricos inferiores ao esperado); 

2. a discussão sobre se é ou não papel da rede de saúde distribuir alimentos; 

3. a vinculação dos programas às ações básicas de saúde, que, se por um lado, pode au
mentar a frequência e o vínculo com os serviços de saúde, por outro pode distorcer o 
papel destes, deslocando a compreensão da população para aquelas ações como me
diadoras da distribuição de alimentos, e 

4. a proposição de que os beneficiários sejam triados entre a clientela da rede de saúde, 
embora se saiba que esta ainda tem baixa cobertura dos grupos alvo, não conseguindo 
captar muitos dos beneficiários potenciais. 

De qualquer forma, independentemente deste debate, importa para esta discussão a 
constatação de que a suplementação alimentar para crianças menores de cinco anos e, às 
vezes, gestantes, é tradicionalmente apontada como possibilidade exclusiva ou, pelo me
nos, central, de resposta da rede de saúde frente à questão nutricional. Como desdobra
mento, o papel do SISVAN se restringiria à seleção e acompanhamento de beneficiários de 
programas de distribuição de gêneros. Por este raciocínio, se não estiver prevista esta dis
tribuição na rede, não haverá possibilidades de intervenção. 

As afirmações feitas no parágrafo anterior podem parecer exageradas, uma vez que 
vêm sendo implementadas, nos últimos anos, ações de atenção primária que têm impacto 
no perfil nutricional da população (p. 70), bem como vem sendo recomendada a articula
ção entre programas de suplementação alimentar e ações básicas de saúde (p. 22, 38). No 
entanto, não parece estar presente, na conduta dos profissionais de saúde em geral, o reco
nhecimento de que estas ações, por si só, já sejam uma resposta do setor saúde frente à 
questão nutricional57,147. 

Para a reversão deste quadro, é fundamental que o setor saúde tome para si as ações 
que são de sua responsabilidade intransferível, dando conta de aspectos vinculados às ver
tentes de utilização biológica, consumo dos alimentos e cuidado infantil10,16,194. O SIS
VAN, por sua vez, deve ser estruturado de forma a contemplar indicadores que contribuam 
para este processo. 



O SISVAN, a vigilância epidemiológica e a atenção integral à saúde 

O SISVAN e a vigilância epidemiológica 

Embora a Vigilância Epidemiológica (VE) tenha servido de referência para a for
mulação da Vigilância Nutricional (VN) (p. 18), só muito recentemente tem-se incentiva
do, no Brasil, algum nível de vínculo institucional e operacional entre elas10,129. Pode-se 
mesmo afirmar que, antes de fins da década de 80, no Brasil, as dimensões previstas para 
a VE (p. 66), a não-legitimidade do SISVAN em nível nacional (p. 32, 34) e a estrutura do 
sistema de saúde então vigente (p. 69) não ofereciam condições mínimas para algum nível 
de articulação entre estes dois sistemas de vigilância. Concretamente, até então, a imple
mentação de ambas na rede de saúde vinha sendo paralela, apresentando, entretanto, uma 
semelhança: a falta de consenso sobre a etapa de "intervenção" fazer parte ou não de suas 
atribuições (p. 64)84,102,147. 

Na verdade, estes dois sistemas apresentaram, historicamente, objetos de controle e 
estruturas de funcionamento bastante diferentes. A VE, inspirada nas práticas de quarente
na e campanhas de controle de agravos específicos, esteve voltada, tradicionalmente, para 
doenças transmissíveis (p. 65). Entre suas características de funcionamento figuram uma 
definição de "caso" o mais precisa possível, a fim de que se garantam medidas de controle 
(busca ativa, investigações, tratamento profilático dos contatos) e um tratamento específi
co para o mesmo, comumente viável através do manuseio de drogas pelo próprio setor 
saúde. Seu fluxo de informações tem como fonte básica a notificação de casos incidentes. 

A VN, por sua vez, tem como objeto de controle agravos não-transmissíveis, que 
não possuem um agente etiológico específico passível de medicalização, sendo causados 
por fatores múltiplos (p. 25). Fora formas clínicas como marasmo e kwashiorkor, a defini
ção de "caso" no campo dos agravos nutricionais é bastante complexa, sendo reconhecida 
a dificuldade em se determinar "o ponto em que uma adaptação biológica deve ser consi
derada patológica" (OMS, 1981, p. 7). O controle e o tratamento envolvem medidas diver
sas, tradicionalmente atribuídas a setores externos à Saúde ou a programas específicos 
nela desenvolvidos, como a suplementação alimentar. Seu fluxo de informações tem 
como fonte básica a notificação de casos prevalentes. 

Nos últimos anos, entretanto, ampliaram-se as atribuições da VE (p. 67). Esta pas
sou a incorporar, entre outros, o acompanhamento do perfil global de saúde, de agravos 
não-transmissíveis e de determinantes do processo saúde-doença, devendo, então, inte¬ 
grar-se às demais atividades da rede de saúde e, para tal, rever suas metodologias em rela
ção a indicadores, fluxo de dados e intervenções. 

Esta ampliação acena para um quadro promissor de articulação entre VE e VN. Na 
verdade, pode-se vislumbrar esta última não mais como um sistema de informações à par
te, mas como um elemento da dimensão ampliada da primeira, podendo ter participação 
em várias das suas atribuições. Indicadores como peso ao nascer e crescimento de crian
ças podem fornecer informações importantes sobre o perfil global de saúde da população. 
Vários indicadores de estado nutricional podem oferecer um panorama importante sobre 



fatores de risco de causas de adoecimento e morte relevantes no atual perfil epidemiológi
co da população (p. 48). Agravos nutricionais propriamente ditos podem (e devem) com
por o leque de agravos não transmissíveis a serem acompanhados pela VE. Para que esta 
integração se dê de forma tecnicamente consistente, a revisão de indicadores, fluxo de da
dos e intervenções também deve perpassar a VN. 

O investimento na implantação do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SI¬ 
NASC) (p. 67), parece ser um passo viável e fundamental para a ampliação da VE e sua inte
gração com a VN. A viabilização deste sistema representa um avanço para a rede sob vários 
aspectos. Além de potencializar a qualificação da atenção à mulher e à criança, significa uma 
ampliação concreta das perspectivas da atividade de vigilância epidemiológica, não só pela 
natureza dos eventos a serem acompanhados, particularmente o baixo peso ao nascer, mas 
também pela possibilidade de interface com os programas de atenção integral. 

Portanto, a incorporação do acompanhamento do perfil nutricional da população 
pela VE, a começar pelo baixo peso ao nascer, parece ser um filão estratégico e promissor 
para a integração daquela com as outras ações da rede. 

Para que esta articulação entre VN e VE ocorra, entretanto, como citado acima, é 
necessário rever, nos dois sistemas, fluxo de dados, indicadores e intervenção, esta última 
aprofundada, em relação ao SISVAN, no tópico a seguir. Quanto aos dois primeiros, ca
bem, ainda neste item, alguns comentários, com o intuito de se levantarem aspectos preli
minares para este debate. Os exemplos usados a seguir deter-se-ão a crianças menores de 
cinco anos por ser o grupo etário em que o SISVAN está mais difundido no Brasil. 

Em relação aos indicadores, já foi mencionada a necessidade da ampliação do le
que daqueles sobre os quais cabe ao SISVAN fornecer informações. Além disto, devem ser 
garantidas, simultaneamente (a) a comparabilidade das informações geradas nas diversas 
regiões geográficas, o que implica padronização nacional de índices, pontos de corte e po
pulações de referência e (b) a manutenção do Valor Preditivo Positivo (VPP) dos indica
dores escolhidos em realidades com diferentes prevalências do evento sob vigilância, o 
que implica incluir pontos de corte complementares, que apresentem diferentes especifici
dades (capacidade de um teste de conferir diagnóstico negativo a quem de fato não apre
senta um determinado agravo)79. O VPP de um teste é a probabilidade de uma pessoa de 
fato apresentar um determinado agravo dado que seu teste deu positivo79. No caso, seria a 
probabilidade de uma criança de fato estar com seu estado nutricional comprometido, 
uma vez que esteja abaixo de um determinado ponto de corte. 

Por exemplo: para o índice massa corporal/idade, preconizado no Programa de 
Atenção Integral à Saúde da Criança (p. 70), seriam utilizados dois pontos de corte: os 
percentis 10 e 3 (PIO e P3, respectivamente) da curva do NCHS141. A inclusão do P3 
como ponto de corte complementar para baixo peso em menores de cinco anos facilitaria 
a triagem dos que apresentam maior risco36, além de acrescentar, a um instrumento já 
existente (o Cartão da Criança), uma curva que se aproxima da de -2 desvios-padrão, re
comendada pela OMS como limite para o déficit nutricional (p. 49)206. Ademais, naquelas 
realidades onde a prevalência de crianças abaixo do PIO não é alta, esta inclusão permiti
ria o aumento do VPP. 

A título de ilustração, observe-se o caso do município do Rio de Janeiro (dados da 



rede básica de saúde municipal, primeiro semestre de 1994): enquanto a prevalência de 
crianças abaixo de P1O, na faixa etária de maior risco (entre 6 e 24 meses), fica próxima a 
18% (1,8 vezes o esperado, que seria 10%), a de crianças entre P1O e P3 fica em torno de 
11% (1,57 vezes o esperado, que seria 7%) e a daquelas abaixo de P3 fica próxima a 9% 
(3 vezes o esperado, que seria 3%). Portanto, de cada 3 crianças entre P1O e P3, duas rece
bem diagnóstico de risco nutricional sem o apresentarem ('falsos positivos'), dos quais 
apenas uma apresenta risco de fato ('verdadeiro positivo'). Em relação àquelas abaixo de 
P3, a situação se inverte: de cada 3 crianças, duas são 'verdadeiro positivo'. 

Quanto ao fluxo de dados, um aspecto que merece revisão é a periodicidade de co¬ 
leta e consolidação. Tradicionalmente, os dados são coletados cotidianamente na rotina 
dos serviços, sendo consolidados mensalmente. Em algumas experiências, só são conside
radas as primeiras consultas do mês, em outras, todas as consultas, havendo ou não dife
renciação da primeira para as subsequentes57. Em contraste a esta forma de produzir in
formações, vem sendo proposto, internacionalmente, o uso de pesquisa por amostragem e 
sistemas sentinela, particularmente para análise em nível central194. Cabe regsitrar que 
um dos primeiros movimentos neste sentido, aqui no Brasil, vem ocorrendo na rede esta
dual de saúde de São Paulo, que está em processo de reestruturação de seu fluxo. 

Para se aprofundar a discussão sobre periodicidade de coleta e consolidação, faz-se 
necessário levar em conta, além de questões que dizem respeito à factibilidade de opera¬ 
cionalização, dois aspectos centrais. O primeiro diz respeito à natureza do evento ou agra
vo sob vigilância que, no caso de crianças menores de cinco anos, é a desnutrição. Trata-
se, portanto, como abordado anteriormente, de um agravo não-transmissível, com com
portamento diferente daqueles acompanhados tradicionalmente pela vigilância epidemio
lógica. De que maneira esta diferença está contemplada na estrutura do fluxo de dados, 
particularmente na coleta e consolidação? Isto é, a natureza do evento demanda (ou mes
mo justifica) uma coleta diária com vistas a uma consolidação mensal? 

O segundo refere-se à utilidade da coleta e consolidação 'tradicionais' (a partir de 
dados diários ou mensais) para um dos objetivos centrais do SISVAN, que é o de produzir 
informações para uma análise agregada de tendências do evento sob vigilância. De fato, 
as alterações das frequências de desnutrição infantil nas unidades de saúde parecem ter 
menos a ver com mudanças reais de incidência e prevalência e mais com oscilações de 
oferta de serviços (e.g. (a) maior adesão, levando a consultas frequentes; (b) oferta seleti¬ 
va, com triagem dos de maior risco). 

Diante destes argumentos preliminares, a proposta de pesquisa por amostragem pa
rece ser, a princípio, interessante, até porque, por ser periódica (por exemplo, semestral), 
permitiria aprofundar o diagnóstico sobre quem são as crianças de fato em risco. Isto não 
significa que o acompanhamento do estado nutricional em nível ambulatorial, bem como 
seu registro cotidiano, devam ser abandonados ou realizados só periodicamente em amos
tras. Eles se justificam por si mesmos e devem ser mantidos dentro da perspectiva de qua
lificação do atendimento prestado. O que deve ser modificada é a compreensão sobre a in
terface da dimensão individual (acompanhamento ambulatorial) com a coletiva (análise 
agregada de tendências). 

Fato é que este debate está ainda muito incipiente em nosso meio, tanto acadêmico 



como na rede de saúde, devendo ser incentivado e fortalecido, contemplando, inclusive, 
as diferenças regionais, em termos de magnitude e peculiaridades do processo de determi
nação do agravo sob vigilância. Não é demais reforçar que quaisquer mudanças de fluxo 
devem ser amplamente discutidas, de forma a garantir que sejam amadurecidas entre os 
agentes envolvidos no SISVAN. 

O SISVAN e os programas de atenção integral 

Tem sido corrente a alusão ao papel do SISVAN no resgate e racionalização das ações 
básicas de saúde, particularmente no nível local de assistência10,17,194. Não são muitas, no 
entanto, as publicações em que se aprofunda a forma como isto se daria57. Na verdade, 
parece que o que mobiliza as diversas instâncias da rede de saúde para o resgate e racio
nalização mencionados acima não é exatamente o fluxo de dados em si, com suas infor
mações produzidas rotineiramente, mas sim a proposta de se repensar a prática de assis
tência à luz de um componente (o nutricional) do perfil epidemiológico da população, va¬ 
lorizando-se o monitoramento do estado nutricional como procedimento relevante para a 
qualificação da assistência. Ou seja, o responsável por aquele resgate e racionalização se
ria mais o "movimento pró-SISVAN" do que o sistema de informações em si. 

Buscando-se aprofundar a reflexão sobre o papel do SISVAN na atenção integral, 
parece ser um bom começo a afirmação de que o SISVAN conferiria uma dimensão coleti¬ 
va aos programas, sendo ilustrativa a metáfora entre estes e o olhar para uma árvore. O 
atendimento clínico representaria um olhar minucioso para cada folha, atentando para 
seus contornos, textura, vitalidade, entre outros, sem, no entanto, conseguir vislumbrar as 
dimensões da árvore da qual aquelas fariam parte. O SISVAN, ao contrário, representaria o 
olhar para a árvore que, embora perdesse o detalhamento das folhas, conseguiria vislum
brar a silhueta destas juntas, podendo distinguir áreas daquela que necessitariam de maior 
cuidado. Este sistema, então, teria como papel fundamental subsidiar a reorganização dos 
serviços, sendo o perfil nutricional da população um dos critérios para a mesma. 

Embora aquele possa ser um bom começo, não é suficiente. De pouco adianta, por 
exemplo, os consolidados do SISVAN apontarem qual a proporção de gestantes sob risco 
nutricional e o serviço reorganizar-se de forma a garantir o vínculo daquelas a ele, se, na 
conduta do profissional que as atende, não estiver presente uma atenção diferenciada para 
este componente do seu estado de saúde. O que se quer dizer é que, sendo a abordagem 
individual o carro-chefe das práticas de atenção implementadas no nível local de assistên
cia, a dimensão coletiva só tem sentido quando, integrando-se à primeira, contribuir para 
qualificá-la. Mais que isto, de pouco adianta o investimento na implantação do SISVAN se 
não forem propostas, simultaneamente, formas de intervenção que respondam resolutiva¬ 
mente ao perfil nutricional diagnosticado por aquele sistema e que sejam passíveis de ope¬ 
racionalização na rede de saúde. 

Portanto, para que as informações produzidas de fato instrumentalizem a prática 
dos serviços, reforça-se a necessidade - comentada no item anterior - de revisão dos indi
cadores e pontos de corte escolhidos, bem como os contornos do fluxo de dados do sis¬ 



VAN. Complementarmente, um passo fundamental para a articulação entre este sistema e 
as ações de saúde é a incorporação do acompanhamento do estado nutricional de toda 
clientela à prática clínica, como forma de qualificá-la. Para tal, faz-se necessário não só 
normatizar este acompanhamento, mas também sensibilizar e capacitar os profissionais 
para implementá-lo no dia-a-dia. 

Quanto à normalização deste procedimento junto aos programas de atenção inte
gral já implementados, observam-se situações bastante distintas. No Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Criança, este acompanhamento é tido como eixo das demais ações 
contempladas, servindo o Cartão da Criança como instrumento para tal (p. 70). Além dis
to, embora não signifiquem que este esteja implantado satisfatoriamente na rede, dois as
pectos facilitam a incorporação do mesmo à prática clínica do grupo alvo deste programa: 
o fato de o binômio infecção-desnutrição ser amplamente reconhecido como central no 
seu perfil de morbimortalidade, e o acompanhamento do crescimento ser legitimado como 
uma prática inerente à assistência infantil. 

Já no Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, embora o acompanhamen
to do estado nutricional da gestante e o instrumento para tal estejam preconizados (p. 72), 
sua implementação é ainda bastante incipiente. Portanto, valorizar este acompanhamento 
como qualificação do pré-natal é condição básica para se pensar o SISVAN neste programa. 

Quanto ao Programa de Saúde do Adolescente, embora assim preconizado (p. 72), 
o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento não conseguiu ser, ainda, o carro¬ 
chefe das demais ações previstas. Dois motivos parecem explicar este fato: a pressão que 
outros aspectos deste grupo alvo exercem sobre a organização dos serviços (sexualidade, 
uso de drogas, fracasso escolar, gravidez indesejada, entre outros), e a ausência de norma¬ 
tização pelo Ministério da Saúde, até fins de 1993, de índices, população padrão e instru
mentos para aquele acompanhamento122. 

Em relação ao Programa Nacional de Saúde do Idoso, ainda bastante embrionário, não 
há nenhum tipo de indicação explícita para o acompanhamento em questão (p. 73). Para adul
tos em geral, por outro lado, há menção de controle da obesidade entre os incluídos nos pro
gramas de controle do diabetes (p. 75) e da hipertensão arterial (p. 75). Ou seja, só depois de o 
cliente ser diagnosticado como apresentando características que o incluem em um dos dois 
programas, o estado nutricional passa, em tese, a ser acompanhado. 

Sob a perspectiva da atenção primária à saúde, no entanto, seria esperado que o 
acompanhamento nutricional deste grupo fosse anterior àqueles diagnósticos, expressando 
o papel da nutrição nas doenças do aparelho circulatório, principal causa de morte no 
país106. Isto permitiria a detecção, ainda mais precoce, de indivíduos sob risco de desen
volver diabetes, hipertensão e seus complicadores, além de outros fatores que oferecem 
risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, dieta desbalan¬ 
ceada e hipercolesterolemia135. 

Na verdade, o acompanhamento do estado nutricional como prática rotineira deve
ria fazer parte de uma reordenação da assistência prevista para os adultos, ainda comparti¬ 
mentalizada e direcionada para problemas específicos39. Assim como o acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento deve articular as ações dirigidas aos menores de cinco 
anos, o acompanhamento do estado nutricional de adultos poderia cumprir o papel de in¬ 



tegrar as ações voltadas para este grupo. Uma experiência piloto de implantação de um 
Cartão do Adulto vem sendo organizada por profissionais do Centro de Saúde Escola Ger
mano Sinval Faria, unidade vinculada à Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Neste cartão, entre outras informações, consta um gráfico 
de acompanhamento do estado nutricional através do índice de Massa Corporal2. 

À luz da discussão realizada neste capítulo, quanto às respostas da rede pública de 
assistência à saúde frente ao perfil nutricional da população, além de se mostrar necessá
ria a experimentação de novas e criativas intervenções, devem ser reforçados e amplia¬ 
d o s 1 6 , 1 7 , 5 7 , 1 9 4 . 

1. o atendimento diferenciado aos indivíduos sob risco, garantindo-se agendamento es
pecífico e ações de prevenção e tratamento precoce de infecções (principalmente para 
o grupo infantil) e de agravos ligados às doenças cardiovasculares (principalmente 
para os adultos); 

2. as práticas educativas ligadas ao consumo alimentar: incentivo ao aleitamento mater
no, orientação efetiva para o período do desmame, orientações alimentares dirigidas a 
agravos carenciais bem como à prevenção e controle da obesidade, hipertensão e 
doenças cardiovasculares, e 

3. outras ações de promoção à saúde, como o pré-natal, atendimento ao parto e puerpé¬ 
rio, contracepção, que contribuem direta ou indiretamente para o estado nutricional da 
mulher e da criança. 

Quanto ao SISVAN, ficou evidenciada e fundamentada a necessidade de sua reestru
turação, esperando-se que seja gradual, acompanhando a consolidação do SUS. Para que 
esta de fato ocorra, então, deve-se ter como pano de fundo não só os argumentos apresen
tados neste capítulo, mas também a experiência concreta de implantação deste sistema na 
rede pública de assistência à saúde, o paralelismo histórico entre este, as ações de saúde e 
as políticas de alimentação e nutrição no Brasil (p. 38), sua situação ainda bastante inci
piente (p. 39) e, ainda, o atual momento de profunda reformulação do sistema de saúde e 
de ampla discussão sobre a questão alimentar e nutricional no país (p. 38). Caso todos es
tes aspectos não sejam levados em conta, corre-se o risco de a reestruturação mencionada 
acima restringir-se ao âmbito técnico, não tendo o respaldo político necessário para ser 
implementada. 

Considerações finais 

A reflexão realizada neste ensaio procurou delinear alguns aspectos que contribuís
sem para a compreensão do porquê do distanciamento entre as práticas desenvolvidas na 
rede pública de assistência à saúde e a proposta de SISVAN, tal como vem sendo preconi
zada e implantada. O desenvolvimento do tema explicitou que, para aquele sistema se tor
nar de fato orgânico à rede e cumprir o papel de subsidiar respostas efetivas aos agravos 
nutricionais da população, é necessário que assuma um contorno integrado às práticas 



nela desenvolvidas, e, ao mesmo tempo, contribua para a reformulação das mesmas. Para 
tal, deve ser reestruturado de forma a: 

1. qualificar as intervenções específicas daquele setor, particularmente no nível local de as
sistência, contemplando indicadores que contribuam para a estruturação das mesmas; 

2. ampliar o leque de indicadores sobre os quais fornece informações, com vistas a abar
car o complexo perfil nutricional da população brasileira; 

3. contribuir para a articulação entre vigilância epidemiológica e os programas de aten
ção integral à saúde e 

4. influenciar não só a reorganização dos serviços mas também o redimensionamento da 
prática de atendimento individual, contribuindo para a legitimação do acompanha
mento do estado nutricional da clientela atendida como qualificador da assistência 
prestada. 

Para que todos estes aspectos da reestruturação do SISVAN sejam melhor funda
mentados, uma série de temas e experiências merecem ser aprofundados e amadurecidos, 
tanto em relação às práticas da rede, no campo da alimentação e nutrição, quanto sob a 
perspectiva do SISVAN como sistema de informações. Faz-se necessário, para tal, um em
preendimento conjunto de instituições acadêmicas e órgãos e unidades do Sistema Único 
de Saúde, no sentido de, por exemplo: 

1. experimentar, na rede de saúde, novos modelos de intervenção nutricional para os di
versos grupos sob risco, contemplando ações educativas e de atenção diferenciada, 
adaptadas às realidades dos diferentes estados e municípios; 

2. revisitar e aprofundar os modelos explicativos dos determinantes do atual perfil nutri
cional da população, detalhando a especificidade de cada um dos agravos mais rele
vantes em cada região do país e, diante disto, concentrar esforços nos fatores passí
veis de intervenção no setor saúde. Em alguns contextos, as ações que trariam maior 
impacto não seriam obrigatoriamente da área de nutrição, mas influenciariam a fre
quência dos agravos nutricionais. Um exemplo seriam as ações voltadas para a redu
ção do baixo peso ao nascer: em regiões menos empobrecidas - como as áreas metro
politanas da região Sudeste - , a educação sexual de adolescentes, a garantia de acesso 
a contraceptivos, campanhas antifumo e o controle precoce de intercorrências durante 
a gravidez talvez tivessem mais impacto na incidência do evento em questão do que o 
monitoramento do ganho de peso gestacional e a suplementação alimentar durante a 
gravidez113; 

3. revisar e preconizar orientações alimentares básicas, principalmente para o período do 
desmame, pré-natal e para adultos, passíveis de difusão por qualquer profissional de 
saúde185; 

4. investir em estudos sobre como se expressa o binômio infecção-desnutrição infantil 
numa população onde prevalece a desnutrição crônica. Isto é, quantificar e qualificar, 
se possível, o risco de adoecer que esta forma de desnutrição possa apresentar. Um 



primeiro passo talvez seja refinar os dados de morbidade produzidos na rotina dos 
serviços de atenção primária, de forma a possibilitar análises mais aprofundadas. Este 
refinamento poderia se dar, por exemplo, através da utilização de grupos de agravos 
menos abrangentes do que os apresentados no Classificação Internacional de Proble
mas em Atenção Primária- (CIPSAP, 1986)41 uma vez que estes parecem não conse
guir apontar muitas diferenças entre grupos em diferentes situações nutricionais36; 

5. ampliar para outros municípios a experiência do sistema de vigilância de nascidos de 
baixo peso, já existente em alguns183, tendo como subsídio as informações produzi
das pelo Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); 

6. viabilizar diagnósticos nutricionais de grupos outros que não da clientela atendida na 
rotina dos serviços de atenção primária. Como exemplo, avaliação da estatura em es
colares, já realizada em alguns países, ampliando os grupos-alvo e indicadores sob vi
gilância106,158; avaliação de crianças menores de cinco anos que compareçam às 
campanhas de vacinação, como uma forma a mais de captação de grupos sob risco, 
mediando a baixa cobertura dos serviços de saúde54; avaliação de adultos funcioná
rios de uma determinada instituição (como, por exemplo, no exame anual periódi
co)177, como etapa inicial de um elenco de atividades dirigidas à prevenção de doen
ças cardiovasculares; 

7. experimentar estratégias de implantação do SISVAN que dêem conta de sua inserção 
na prática da rede de saúde47,55,57,176. Estas devem envolver sensibilização e capaci
tação dos profissionais de todos os níveis, tendo como pano de fundo a preocupação 
de, além da viabilização de um fluxo de dados confiável, contribuir para a mudança 
da postura dos profissionais frente à questão nutricional, influenciando sua conduta na 
prática de atenção à saúde; 

8. redimensionar o fluxo de dados do SISVAN de forma a contemplar o perfil epidemio
lógico e as características dos agravos nutricionais dos diversos grupos-alvo; 

9. revisar os indicadores de estado nutricional preconizados para o SISVAN, tanto em re
lação à sua validade (capacidade de expressar o evento que se quer acompanhar) 
quanto em relação à pertinência da escolha de seus pontos de corte, para fins de inter
venção na rede (sensibilidade, especificidade, valor preditivo). Quando necessário, in
vestir em estudos de construção e/ou validação de novos índices e/ou pontos de corte; 

10. testar modelos de avaliação formal do SISVAN. Como qualquer sistema de vigilância, 
deve ser submetido a critérios que avaliem (a) a importância dos eventos sob vigilân
cia, através de elementos como, por exemplo, prevalência, severidade e capacidade de 
serem prevenidos; (b) objetivos e componentes do fluxo de dados; (c) a utilidade do 
sistema (se alcança seus objetivos e se isto leva a resultados positivos no perfil de 
saúde da população) (d) seus custos (diretos e indiretos); (e) sua qualidade, determi
nada, fundamentalmente, por características como: simplicidade, flexibilidade, aceita
bilidade, sensibilidade, valores preditivos positivo e negativo, representatividade e 
oportunidade50,57,94. 



O investimento nestes temas e experiências poderá propiciar uma ampliação da 
compreensão do papel da rede de saúde frente aos agravos nutricionais da população. Po
derá, também, fornecer subsídios para que o SISVAN contribua, de forma mais plena, para 
a maior efetividade das ações implementadas neste campo. 




