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O Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) é um enorme 
desafio, tal o alcance do 
seus discurso, em busca de 
uma eqüidade que as 
Nações Unidas consideram 
desejável: a superação das 
desigualdades retratadas 
no perfil epidemiológico 
das doenças relacionadas 
com a situação alimentar e 
nutricional. Na busca deste 
objetivo maior, o SISVAN 
assumiu conceitos, 
direções, perplexidades, 
propostas, limitações e 
responsabilidades variadas 
e às vezes conflitivas, como 
se depreende da excelente 
análise apresentada nesta 
obra pioneira. 

Vigilância Alimentar e 
Nutricional: Limitações e 
Interfaces com a Rede de 
Saúde consolida a 
contribuição brasileira no 
campo ainda indefinido da 
vigilância alimentar e 
nutricional e tem todas as 
condições para se 
converter num marco 
historiográfico do tema. 
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"Quando amanheceu veio o vento e arrancou a folha de seu galho. Não doeu. Ela 
sentiu que flutuava no ar, muito serena. E, enquanto caía, ela viu a árvore inteira 
pela primeira vez. Como era forte e firme! Teve certeza de que a árvore viveria por 
muito tempo, compreendeu que fora parte de sua vida e isto deixou-a orgulhosa. 

A folha pousou num monte de neve. Estava macio, até mesmo aconchegante. Na
quela nova posição, a folha estava mais confortável do que jamais se sentira. Ela fe
chou os olhos e adormeceu. Não sabia que a primavera se seguiria ao inverno, que a 
neve derreteria e viraria água. Não sabia que a folha que fora, seca e aparentemente 
inútil, se juntaria com a água e serviria para tornar a árvore mais forte. 

E, principalmente, não sabia que ali, na árvore e no solo, já havia planos para novas 
folhas na primavera." 

Leo Buscaglia 
A história de uma folha. 

A Bia, maninha tão querida, por tudo que sonhamos e fizemos, 
e por tudo que não deu tempo. 
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