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CAPÍTULO 1 

SISVAN: antecedentes 

Neste capítulo, será comentado o contexto histórico da proposição de Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); discutido seu conteúdo inicial, sua evolução 
ao longo dos anos e sua situação atual, particularmente na América Latina. Serão apresen
tados alguns modelos de determinação do estado nutricional adotados na sua fundamenta
ção; comentada a relação deste sistema com a Segurança Alimentar e, por fim, relatada a 
história de sua implantação no Brasil. 

Formalização da proposta 

Para uma melhor compreensão do contexto do surgimento da proposta de SISVAN, 
formalizada em 1974, quatro elementos merecem ser brevemente comentados. 

O primeiro diz respeito ao estado da arte do conhecimento acadêmico na área de 
alimentação e nutrição. Entre 1915 e 1935, foram criados, em diversos países, centros e 
comissões de pesquisa ligados ao campo da alimentação e nutrição, direcionados para a 
definição das necessidades alimentares do ser humano, o estudo dos recursos disponíveis 
para satisfazê-las e a colocação destes ao alcance daquelas necessidades96. 

No entanto, até as décadas de 50 e 60, muito do que se afirmava sobre os perfis ali
mentar e nutricional das populações não tinha respaldo científico. Neste período, estudos 
bastante extensos e complexos foram realizados e apontaram a gravidade do quadro de 
deficiências alimentares e nutricionais das populações de países subdesenvolvi
dos17,19,154, havendo, inclusive, já nesta época, indicações de um potencial agravamento 
desta situação8. 

Em fins dos anos 60 e início dos 70, foram sendo evidenciadas importantes limita
ções destas pesquisas, ligadas ao seu alto custo e ao longo tempo de realização, fazendo 
com que os resultados só fossem divulgados alguns anos após o estudo e, ainda assim, 
sem uma análise mais profunda dos dados. 

Na verdade, estes estudos não conseguiram dar respostas suficientes, seja em rela
ção aos fatores que originavam os agravos nutricionais ou aos desdobramentos no campo 
de ações preventivas24. 

A partir de então, tomou corpo um novo enfoque, mais pragmático, que buscava 



conhecer o perfil nutricional das populações, suas tendências e seus determinantes através 
de procedimentos menos minuciosos, porém mais rápidos e baratos24. Foi justamente este 
enfoque que se fez presente na proposta de SISVAN. 

O segundo aspecto a ser comentado se refere ao investimento, pelos governos de 
então, na planificação multisetorial como estratégia para a construção do desenvolvimen
to socioeconômico. 

Depois da II Guerra Mundial, o desenvolvimento econômico era entendido como 
sendo equivalente ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), acreditando-se que um 
investimento intensivo em capital e tecnologia levaria os países subdesenvolvidos a cami
nharem para um crescimento auto-sustentado23. 

No entanto, diante do real aumento do número de desempregados, analfabetos e 
desnutridos nestes países, começou-se a falar em desenvolvimento socioeconômico e de
senvolvimento com redistribuição23. Foi-se lapidando a idéia de que o desenvolvimento 
econômico não poderia ficar à mercê das leis de mercado, sendo necessário racionalizá-lo 
através do planejamento171. Este, por sua vez, deveria envolver o crescimento econômico 
e, também, as necessidades humanas básicas, valorizando-se a equidade social102,106. Per
passaria, portanto, os vários setores das políticas governamentais, incluindo-se as de ali
mentação e nutrição102,103, cuja meta seria a erradicação da desnutrição158. 

O terceiro tema a ser comentado trata das situações econômica e de produção de 
alimentos naquele período. Em fins da década de 60 e início da de 70, um número expres
sivo de países não-desenvolvidos viveu um período de otimismo em relação ao seu cresci
mento econômico, com boas taxas de crescimento do produto real e aumento da exporta
ção dos seus produtos. 

A mudança deste quadro de expansão não foi repentina. Entre os fatores que a de
sencadearam figuram a crise monetária internacional, iniciada com a desvalorização do 
dólar em 1971 e, fundamentalmente, a quadruplicação dos preços do petróleo, em outubro 
de 1973. A partir de 1974, aprofundou-se a crise na economia mundial, criando-se uma 
grave situação nas regiões mais pobres, para as quais foi transferido o ónus do aumento 
dos custos do petróleo, através do endividamento externo, da queda dos preços dos produ
tos por elas exportados e do aumento dos preços daqueles importados138. 

O desdobramento disto, nos anos seguintes, foi, por parte de muitos países não-de
senvolvidos, o engajamento em um processo de adaptação da economia, através de políti
cas de ajuste econômico, marcadas por elevação da inflação, recessão com desemprego e 
empobrecimento dos assalariados, pequenos empresários, aposentados e pensionistas, en
tre outros35,138. Para "aliviar" o ónus pago por esta parcela da população, inúmeros gover
nos lançaram mão de uma série de politicas sociais compensatórias138. 

O quarto tema a ser citado diz respeito à enorme escassez mundial de cereais e ao 
aumento exorbitante dos preços de trigo e arroz, ocorrida concomitantemente aos aconte
cimentos anteriores, no período de 1972 a 1974, tudo isto conduzindo a uma profunda cri
se alimentar mundial8,179. 

Foi neste contexto que surgiu e tomou corpo a proposta de SISVAN. Na Conferência 
Mundial de Alimentação (Roma, 1974), foi formalizada a proposta de vigilância nutricio
nal, fazendo-se uma transposição do conceito de vigilância das enfermidades, largamente 



aceito à época. Esta proposta ampliou uma idéia que havia sido pensada em relação ao so
corro em caso de seca e tomou emprestado uma experiência já iniciada nos Estados Uni
dos da América63,154,157,178. Ainda neste fórum, ficou definido que esta proposta seria 
operacionalizada através de um sistema de vigilância, a ser estabelecido pela FAO, OMS e 
UNICEF, 

"(...) para monitorizar as condições dos grupos desfavorecidos da população 
a risco, e para proporcionar um método de avaliação rápida e permanente 
de todos os fatores que influenciam os padrões de consumo alimentar e o 
estado nutricional." (FAO/OMS, 1974, resolução V.13). 

Como desdobramento, um comitê de especialistas da FAO, UNICEF e OMS elaborou 
um relatório que deveria fornecer instruções sobre a natureza de um sistema de vigilância 
nutricional, sua estruturação e os princípios para sua operacionalização. Este documento 
sistematizou a proposta formulada na Conferência, procurando dar-lhe contornos opera
cionais factíveis63. 

Nele, embora se afirmasse que um sistema de vigilância nutricional pudesse ser neces
sário em qualquer país, assumiu-se como tema central a vigilância de agravos nutricionais em 
países não-desenvolvidos, para os quais ela foi vista como sendo de grande urgência. Isto por
que, nestes, a oferta de alimentos e o estado nutricional de grupos vulneráveis eram muitas ve
zes marginais, a desnutrição podia ser endêmica e variações não usuais de fatores ambientais 
podiam levar a desnutrição a alcançar proporções epidêmicas. 

Tendo estes argumentos como pano de fundo, o SISVAN foi apresentado como um 
sistema intersetorial de coleta, processamento e análise de informações, que teria como 
objetivo geral promover 

"(...) informação contínua sobre as condições nutricionais da população e os 
fatores que as influenciam. Esta informação irá fornecer uma base para de
cisões a serem tomadas pelos responsáveis por políticas, planejamento e ge¬ 
renciamento de programas relacionados com a melhoria dos padrões de 
consumo alimentar e do estado nutricional." (FAO/UNICEF/WHO, 1976, p. 8) 

E, como objetivos específicos, 

"1 . Descrever o estado nutricional da população, com particular referência 
a subgrupos definidos que são identificados como estando sob risco. 
Isto permitirá a descrição do caráter e magnitude do problema nutricio
nal e mudanças nestas características. 

2. Prover informação que irá contribuir para a análise das causas e fatores 
associados e, então, permitir uma seleção de medidas preventivas, que 
poderão ser ou não nutricionais. 

3. Promover decisões por parte dos governos relativas a prioridades e dis
ponibilidade (uso) de recursos para satisfazer as necessidades tanto do 
desenvolvimento normal quanto de emergências. 



4. Permitir predições a serem feitas com base nas tendências atuais a fim 
de indicar a evolução provável dos problemas nutricionais. Considera
das em associação com as medidas e recursos existentes e potenciais, 
estas irão ajudar na formulação de políticas. 

5. Monitorar programas nutricionais e avaliar sua efetividade" 

(FAO/UNICEF/WHO, 1976, p. 9)*. 

Portanto, o SISVAN foi pensado para servir, ao mesmo tempo, como um sistema 
que avisasse precocemente possíveis desastres nutricionais e como um método de monito¬ 
ramento de tendências numa situação de privação crônica, subsidiando o planejamento 
multisetorial. Para tal, seria imprescindível que estivesse estreitamente vinculado a orga
nismos responsáveis pela execução de políticas e gerasse informações oportunas63,102. 

Evolução do SISVAN 

Ainda na década de 70, cerca de 20 países em todo o mundo já iniciavam a im
plantação do SISVAN102. Nos anos 80, este número cresceu e, atualmente, só na América 
Latina e Caribe, os seguintes países estão envolvidos com esta proposta: Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela64,106. A 
maioria destes tem como grupo alvo as crianças até cinco anos e, em menor escala, as 
gestantes, escolares e adultos102,106,154,207. 

Em linhas gerais, os diversos sistemas existentes produzem informações sobre uma 
ou mais das seguintes áreas: estado nutricional e estado de saúde da população; forneci
mento de alimentos e sua composição e padrões de consumo, conhecimento e atitudes ali
mentares207. 

Há uma série de diferenças entre estas experiências em relação, por exemplo, 
a106,154: 

1. quais setores governamentais são responsáveis pela viabilização do SISVAN, possibili
tando ou não sua dimensão intersetorial. Na maioria dos países, somente o Ministério 
da Saúde está envolvido, havendo, em alguns, a participação dos Ministérios da Agri
cultura, Educação, Economia e Bem-Estar Social; 

2. a articulação dos diversos níveis dentro de cada setor; 

3. a cobertura da população alvo; 

4. quais índices, populações de referência e pontos de corte são utilizados, dificultando 
comparações entre países. Por exemplo, para o grupo de crianças menores de cinco 
anos, há os que empregam massa corporal para idade, outros, massa corporal para es¬ 

* Tradução da autora. 



tatura; uns utilizam referências nacionais, outros, a sugerida pela OMS; alguns lançam 
mão do Critério de Classificação de Gòmez75, outros, percentis 10 e/ou 3, outros ain
da, menos 2 desvios-padrão. 

Inicialmente, a vigilância alimentar e nutricional foi pensada numa perspectiva 
"(...) unicista, na medida em que se propõe a reunir elementos para a definição de políti
cas e instrumentação de programas de ação cujo objetivo final seria a obtenção de padrões 
adequados de alimentação e nutrição da coletividade" (Batista Filho & Rissin, 1993, 
p. 100). 

No entanto, nas experiências dos países não-desenvolvidos, foram delineadas ativi¬ 
dades de vigilância nutricional com fins diferentes, de acordo com a realidade de cada um 
e com a vontade política de seus governantes. Estes fins não se excluem e, em alguns paí
ses, acontecem de maneira integrada. 

Podem ser organizados em três grupos: vigilância nutricional para planejamento da 
saúde e do desenvolvimento socioeconômico; avaliação da adequação de programas (co¬ 
mumente de suplementação alimentar), empregando-se métodos de vigilância nutricional; 
e programas de alarme oportuno e intervenção, em países que apresentem flutuações rápi
das na produção e fornecimento de alimentos devido a fatores sazonais, como por exem
plo a seca102. 

Mais recentemente, estes 'tipos' de SISVAN foram apresentados como 'componentes 
com identidade própria', sendo agrupados de uma maneira um pouco diferente: vigilância da 
segurança alimentar, ligada à definição de políticas econômicas e sociais; sistema de alerta rá
pido, com o papel de registrar ou prever crises alimentares agudas sejam por motivos climáti
cos ou políticos, e.g., guerras; vigilância do crescimento de crianças, vinculado ao serviços de 
saúde e mais difundido; e vigilância das medidas de ajuste econômico17. 

Confere-se, ainda, ao SISVAN, o papel de instrumento de advocacia, por parte de 
técnicos, outras instâncias governamentais ou mesmo da sociedade civil, junto aos orga
nismos decisores a partir das informações produzidas158. 

Nos países de primeiro mundo, o SISVAN assumiu um contorno diferente, sendo ca
racterizado, na Europa, por dois subsistemas: a vigilância dietética, que avalia os hábitos 
alimentares da população, e a vigilância do impacto da nutrição na saúde, especificamente 
nas doenças cardiovasculares, infertilidade por excesso de aditivos nos alimentos, entre 
outros agravos à saúde93. 

Nos Estados Unidos da América, este sistema comporta os dois perfis descritos 
acima. Inicialmente dirigido, ainda na década de 70, para o grupo materno-infantil de bai
xa renda contemplado no Programa Especial de Suplementação Alimentar, expandiu-se, 
mais recentemente, envolvendo vários ministérios178,192,207. 

Hoje abarca adultos, acompanhando fatores de risco para doenças crônicas relacio
nados com a alimentação, e adolescentes, acompanhando também os hábitos relacionados 
com a alimentação, através de dados de escolares192. 

Particularmente nos países não-desenvolvidos, o avanço do SISVAN se deu em duas 
direções. A primeira foi o investimento no aperfeiçoamento técnico dos instrumentos, la¬ 
pidando-se um SISVAN referenciado no marco do planejamento nutricional, composto pe¬ 



los subsistemas de disponibilidade, acesso, consumo e nutrição. A segunda foi a busca de 
soluções para a debilidade do componente alimentar no SISVAN e a distância entre este e 
os níveis de decisão158. 

Esta evolução do SISVAN, especialmente nos países não-desenvolvidos, foi marca
da por uma série de decisões e tendências internacionais ocorridas nos últimos vinte anos, 
entre elas: 

"(...) a ênfase dada à atenção primária à saúde (...); o conceito de integração 
das necessidades básicas (...); a idéia de que as políticas de planejamento e 
desenvolvimento econômicos devem levar em consideração as questões de 
nutrição (...) e a tendência crescente de se empregarem os indicadores nutri
cionais para medir qualidade de vida, em particular como meio de avaliar 
tanto os programas de desenvolvimento como os de saúde" (Mason et al, 
1984, p. 16) .* 

Estas decisões e tendências têm se explicitado, ao longo dos anos, através de docu
mentos e eventos internacionais, como por exemplo: a Conferência de Alma-Ata, em 
1978205; a Conferência Mundial sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, em 
197962; a proposta de uma Revolução pela Sobrevivência e Desenvolvimento da Criança, 
patrocinada pelo UNICEF, em 198317; a Conferência de Cúpula de Nova Iorque, em 
199016,194 e a Conferência Internacional sobre Nutrição, em 199262. 

Os dois últimos eventos merecem, por seu teor e atualidade, maiores comentários. 
Na Conferência de Cúpula de Nova Iorque, firmou-se o compromisso internacional de se 
alcançarem, até o ano 2000, em todos os países do mundo, metas específicas de nutrição, 
entre elas: 

"(...) - a redução à metade do nível do ano de 1990 da desnutrição energéti¬ 
co-protéica moderada e grave nas crianças menores de cinco anos; 
- a redução a menos de 10% da proporção de crianças nascidas com baixo 
peso (menos de 2,5 kg) (...); 
- a redução em 1/3 do nível do ano de 1990 da anemia ferropriva (...) entre 
as mulheres em idade fértil; 
- A eliminação quase total das doenças causadas pela falta de iodo (...); 
- A eliminação quase total da carência de vitamina A e suas consequências, 
incluindo a cegueira" (UNICEF, 1990, p. 15). 

Para que estas metas fossem alcançadas apontou-se como um dos componentes es
tratégicos a estruturação e/ou aperfeiçoamento de sistemas de informação em nutrição. 
Reforçou-se, também, a importância de os programas nutricionais estarem articulados 
com as práticas de atenção primária à saúde, baseando-se nas experiências que obtiveram 
sucesso na década de 80, nas quais esta articulação foi garantida. 

* Tradução da autora. 



Na Conferência Internacional de Nutrição, assumindo "o valor intrínseco da vida 
humana e da dignidade que leva consigo" (FAO/OMS, 1992, p. 5) foi reconhecido que 

"(...) o acesso a uma alimentação nutricionalmente adequada e saudável é 
um direito de cada pessoa" e que "(...) globalmente existem suficientes ali
mentos para todos; o problema principal é o de um acesso desigual a estes 
alimentos" (FAO/OMS, 1992, p. 1), 

firmando-se o compromisso de se fazer todo o possível para eliminar, antes do final desta 
década: 

"(...) - a fome e as mortes por fome; 
- a inanição e as enfermidades por carências nutricionais em comunidades 
afetadas por catástrofes tanto naturais como causadas pelo homem; 
- as carências de iodo e vitamina A" (FAO/OMS, 1992, p. 5). 

e reduzir consideravelmente, durante esta década: 

"(...) - a inanição e a fome crônica generalizada; 
- a desnutrição, especialmente entre as crianças, mulheres e anciãos; 
- outras importantes carências de micronutrientes, incluindo o ferro; 
- as enfermidades transmissíveis e não-transmissíveis relacionadas com a 
alimentação; 
- os impedimentos sociais e de outra índole a uma lactância materna ótima; 
- as condições inadequadas de saneamento e de uma higiene deficiente, in
cluindo o uso de água potável" (FAO/OMS, 1992, p. 5). 

Para que estes compromissos se viabilizassem, foi formulado um plano de ação, no 
qual estão previstas, através do SISVAN, atividades de avaliação e acompanhamento de si
tuações nutricionais62,194. 

O relato destes eventos sugere uma perspectiva otimista para a aplicabilidade e le
gitimação do SISVAN. No entanto, a história da sua implantação nos diversos países revela 
sérias limitações em dar conta do seu objetivo fundamental, qual seja o de gerar informa
ções oportunas, que subsidiem e avaliem políticas e intervenções. 

Embora tenha se desenvolvido de forma satisfatória em termos técnicos, as infor
mações geradas por ele não têm influenciado as decisões políticas dos governos. Isto por
que, comumente, este sistema é viabilizado de forma paralela, por grupos técnicos de nu
trição vinculados ao setor saúde, não havendo, a priori, uma demanda real das informações a 
serem geradas10,17,154,201. 

Como cita ORALC/FAO (sd, p. 2): 

" (...) é legítima a frustração dos técnicos, empenhados em operar estes sis
temas com grandes dificuldades técnicas e falta de recursos, ao ver seus in
formes engavetados nos despachos superiores. Junto com os especialistas 



que os assessoram, buscam com obstinação sistemas mais manejáveis (por 
exemplo o estabelecimento de centros sentinelas), instrumentos mais práti
cos para medição de indicadores (gráfico de Navarro), indicadores mais 
sensíveis (altura de escolares) ou mais elásticos (baixo peso ao nascer), com 
a esperança de que, com um melhor serviço e uma maior qualidade do pro
duto, terminem ganhando a atenção dos que têm a última palavra, os deci
sores. Mas, apesar dos progressos técnicos, a penetração nos níveis de deci
são tem sido pobre". 

Segundo Mock e Bertrand (1993), três grupos de fatores intervêm no processo de 
tomada de decisões no campo social: os relacionados com a responsabilidade dos que to
mam as decisões (forças políticas, valores sociais, organização, legislação, meios de co
municação), as caracterísitcas de controle de recursos (e.g. descentralização) e as caracte
rísticas da informação (conteúdo, apresentação e oportunidade). 

Fica claro, portanto, que o papel do SISVAN - subsidiar os poderes públicos na formu
lação e avaliação de suas políticas - só é viável se houver interesse governamental para tal. 
Não se pode esperar que este sistema, por melhor que seja planejado e operacionalizado, con
tribua para a melhoria do perfil nutricional da população a médio e longo prazos se, no país, as 
políticas econômica e social caminharem distantes desta perspectiva23,102. 

No entanto, antes de se atribuir a responsabilidade desta pouca utilidade do SISVAN ex
clusivamente à falta de vontade política dos governantes, é interessante comentar alguns as
pectos comumente presentes na estruturação deste sistema, ao menos na América Latina, que 
têm também papel decisivo nesta pouca legitimidade do SISVAN. São eles10,106,154,158: 

1. criação de estruturas técnico-administrativas paralelas, exclusivas para o SISVAN, difi
cultando a integração entre esta proposta e as organizações já existentes; 

2. formulação de modelos muito complexos, de operacionalização inviável; 

3. vinculação excessiva a financiamentos externos, sem serem garantidos recursos pró
prios para o sistema; 

4. ausência de interligação, dentro do setor saúde, com a vigilância epidemiológica, em
bora, quando do seu surgimento, tenha nela se inspirado; 

5. evolução maior no campo dos dados antropométricos que nos de alimentação, saben¬ 
do-se mais sobre as consequências do que sobre o processo de determinação dos agra
vos nutricionais; 

6. informações geradas não conseguirem ser oportunas, seja porque os consolidados e 
análises demoram a ser produzidos, porque as informações são muito gerais ou, ain
da, porque não são entendidas ou de interesse dos usuários potenciais. Este último as
pecto se dá pelo fato de os técnicos, desconectados do âmbito das decisões, e ignoran
do, comumente, sua realidade e complexidade, decidirem quais são as informações 
mais relevantes para os potenciais usuários (governantes), sem consultá-los. Na ver
dade, a frágil relação informação/decisão reflete a distância técnico/decisor; 



7. o sistema ainda se encontrar muito centralizado no nível federal, não conseguindo co¬ 
lar-se às realidades locais; 

8. haver a supervalorização das estatísticas em detrimento do investimento em ações; 

9. por ter se concentrado tanto em melhorias técnicas, a vigilância se tornou um campo 
de aplicação de instrumentais de informação, isolando-se como uma especialidade à 
parte, com finalidade própria. 

Determinantes do perfil nutricional 

Nos textos que fundamentam e discutem a operacionalização do SISVAN, está sem
pre presente, de maneira subjacente ou explícita, a idéia de que o processo de determina
ção do perfil nutricional da população é multicausal, sendo influenciado por inúmeros fa
tores5,16,23,63. 

Daí a necessidade de o SISVAN ser intersetorial, manuseando indicadores de dife
rentes áreas, dando suporte informativo para o modelo de planejamento multisetorial, co
mentado anteriormente8,10,102,154, apostando-se na sua capacidade de monitoramento e 
avaliação de impacto158. 

É importante deixar claro que não se espera do SISVAN a elucidação ou comprova
ção de relações de causa e efeito, tarefa que cabe à pesquisa científica102. Seu papel é 
acompanhar indicadores que sintetizem os diversos fatores envolvidos na determinação 
do perfil nutricional da população. 

Os modelos adotados para a análise deste processo de determinação comumente 
aparecem nas entrelinhas20 ou são citados na fundamentação do SISVAN, através da men
ção de "situações ou fatores condicionantes"14,22,77,99,139,196, ou da chamada "cadeia ali
mentar"7,77 ou, ainda, através de esquemas explicativos - diagramas da própria "cadeia 
alimentar"93 ou, finalmente, mais amplos, denominados "marco conceituai"106 ou "mode
lo causal"16,18,102. Este último é definido como um esquema que ordena, de forma explí
cita, hierarquizada e simplificada, o complexo processo de determinação do estado nutri
cional de um grupo ou população21. 

Além de ser citado na fundamentação, alguns autores sugerem a construção do 
modelo causal como etapa preliminar à implantação do SISVAN. Ela seria um componente 
da avaliação inicial da situação do país, região, município ou comunidade, fornecendo 
maior instrumental para a escolha dos indicadores a serem utilizados na rotina do siste¬ 

ma15,17,23,24,63,106,195. 
Embora a multicausalidade seja consenso no discurso dos mais diversos autores e 

organismos internacionais, a forma de enfocá-la apresenta nuances que merecem ser dis
cutidas. Apesar de óbvio, vale comentar que, na tentativa de se explicar a determinação 
do perfil nutricional, as diferentes formas de se recortar a realidade poderão influenciar, 
entre outros, a escolha dos indicadores e, portanto, a definição dos contornos que o SIS
VAN venha assumir. 

Com o amadurecimento da proposta de SISVAN e a evolução da rede pública de as¬ 



sistência à saúde nos países não-desenvolvidos, foram se configurando, neste modelo, 
duas grandes vertentes de determinação do perfil nutricional. Uma, relativa ao consumo 
de alimentos, que envolve, entre outros, fatores como as políticas econômica e agrícola, 
poder aquisitivo, hábitos e distribuição intrafamiliar de alimentos. Outra, referente à utili
zação biológica dos alimentos, que abarca, entre outros, fatores como condições de mora
dia, acesso a serviços de saúde e ocorrência de agravos infecciosos ou não16,21,23,24. 

Tomando o modelo causal como instrumento norteador da estruturação do SISVAN, 

chama atenção o fato de, no primeiro esquema associado formalmente ao SISVAN63, a ver
tente de utilização biológica dos alimentos praticamente inexistir, sendo representada ape
nas pelo fator "infecção" (Figura 1). 

Por este esquema, então, o SISVAN deveria estar fundamentalmente estruturado nos 
setores de agricultura e economia, que dariam conta de acompanhar indicadores relativos 
ao eixo de consumo alimentar. No entanto, à revelia desta análise, foi justamente o setor 
saúde que tradicionalmente implantou o SISVAN na maioria dos países. 



Ainda em fins da década de 70, já circulavam propostas de modelo nas quais a ver
tente de utilização biológica se apresentava mais desenvolvida, inclusive apontando-se a 
atenção à saúde como um dos seus determinantes23. No entanto, documentos sobre o SIS¬ 
VAN, publicados pela OMS e OPS em meados e fins da década de 80102,154, embora basea
dos na experiência de países onde o setor saúde tinha participação fundamental ou exclu
siva na execução deste sistema, ainda mantiveram bastante restrita a vertente em questão 
(Figura 2). 

Alguns autores, entretanto, neste mesmo período, já apresentaram este eixo mais 
estruturado (exemplo na Figura 3), dando subsídios para a escolha de indicadores do setor 
saúde para o acompanhamento dos determinantes do estado nutricional18,24. Recentemen
te, tem sido enfatizada, nos debates sobre as possibilidades de atuação do setor saúde 
frente à questão nutricional, a atenção a esta segunda vertente, argumentando-se que é 
nela que o setor saúde tem mais condições de intervir16. 



Atualmente, dirigindo-se este modelo para a desnutrição em crianças, incorporou¬ 
se mais uma vertente, o cuidado infantil, que seria o dispêndio de tempo e de atenção para 
atender às necessidades da criança194 (Figura 4). Caracterizar os elementos que compõem 
este determinante como uma vertente em si é, sem dúvida, um avanço na compreensão do 
processo de derminação da desnutrição neste grupo específico, uma vez que valoriza uma 
dimensão da vida cotidiana que é crucial para a sobrevivência e crescimento infantil ade
quado. 

O SISVAN e a Segurança Alimentar 

A princípio, pode parecer curioso que, entre os elementos que compuseram o con
texto de surgimento da proposta de SISVAN, não tenha sido citado, no início do capítulo, o 
conceito de Segurança Alimentar (SA), uma vez que este também foi inicialmente pro
posto no início da década de 70, quando da crise mundial de produção de alimentos158. 

Esta não inclusão e a opção de se discutir este tema em um item próprio foram de
vidas à constatação de que este marco referencial, embora apresente uma interface inte
ressante com o SISVAN, não foi mencionado nem se fez presente, mesmo que de forma 



não explícita, nos documentos de proposição deste sistema ainda na década de 7061,63 e 
de atualização do mesmo até meados da década de 80102. 

O seguinte fato talvez esclareça esta constatação: à crise de escassez de alimentos, 
no período 1972-74, seguiu-se uma crise de sobreoferta dos mesmos que, embora tenha 
tido efeitos fortemente desestabilizadores nos preços internacionais, secundarizou a dis
cussão da SA, que, à época, se restringia à idéia de produção suficiente de gêneros179. 

Esta discussão foi retomada na década de 80, quando da ampliação da crise econômica 
internacional de caráter recessivo, que afetou profundamente a qualidade de vida principal
mente das populações de baixa renda dos países não-desenvolvidos. Este período foi marcado, 
de maneira geral, pelo aumento do desemprego e da inflação, queda dos salários reais, dimi
nuição dos gastos públicos em áreas ligadas à alimentação e nutrição e aumento (ou, pelo me
nos, desaceleração da queda) da mortalidade infantil e da desnutrição40,60,179. 

Reconheceu-se, nesta época, que a oferta suficiente de gêneros alimentícios não 
garantia o acesso universal aos alimentos básicos, sendo então revisitado e reformulado o 
conceito de SA48,157,179. Este, sistematizando o que é desejável de ser alcançado pelos 
países em geral em termos de alimentação, passou a ter como objetivo final 



"(...) assegurar em todo momento e a toda população, a possibilidade mate
rial e econômica de obter os alimentos básicos de que necessita" (FAO, 1983 
apud ORALC/FAO, sd, p. 1)*. 

E, como objetivos específicos: 

(...) assegurar a produção de alimentos em quantidades suficientes; conse
guir a máxima estabilidade dos subsídios de tais alimentos e garantir a pos
sibilidade de obtenção dos alimentos àqueles que necessitam" (FAO, 1983 
apud ORALC/FAO, sd, p. 2). 

Na operacionalização desta formulação, são comuns dois enfoques que se comple
mentam. O primeiro valoriza a capacidade de os países que apresentam déficits alimenta
res satisfazerem minimamente as necessidades nutricionais dos indivíduos ou famílias. O 
segundo se refere ao grau de auto-suficiência no abastecimento de alimentos, de acordo 
com padrões pré-estabelecidos 48,60. 

Quatro problemas alimentares embasam a formulação de SA, quais sejam60,179: 

1. desequilíbrios conjunturais de disponibilidade de alimentos, relacionados com lacu
nas cíclicas entre a produção e a demanda de alimentos; 

2. desequilíbrios estruturais de disponibilidade dos alimentos, ligados a lacunas per
sistentes entre produção e demanda; 

3. desequilíbrios cíclicos ou sazonais de acesso aos alimentos, devido à ocorrência de 
dificuldades ocasionais, que impedem determinadas famílias de satisfazerem seus re
querimentos nutricionais básicos, e 

4. restrições estruturais de acesso, que se referem a uma lacuna sistemática, em determi
nados setores sociais, entre as necessidades nutricionais e a renda disponível para o 
consumo alimentar. 

Embora estes problemas apresentem algum grau de interligação, são determinados 
por fatores diferentes. Portanto, são necessárias medidas de naturezas distintas para sua 
solução, buscando-se a obtenção de uma disponibilidade nacional de alimentos que reúna, 
simultaneamente, as seguintes características: suficiência, estabilidade, autonomia, equi
dade e sustentabilidade, descritas a seguir48,60,69,181: 

1. Suficiência - diz respeito à capacidade de se gerar, através de produção interna e importa
ções, uma oferta adequada de alimentos que atenda à demanda efetiva existente e às ne
cessidades alimentares básicas das camadas de baixa renda (demanda potencial); 

2. Estabilidade - refere-se à intensidade das flutuações a que está submetida a disponibi
lidade de alimentos ao longo do tempo, expressando a capacidade de serem neutrali
zadas as inevitáveis flutuações cíclicas; 

3. Autonomia - expressa o grau de vulnerabilidade ou dependência externa do sistema 



alimentar. Na perspectiva da SA, o objetivo seria lograr auto-suficiência nacional 
pelo menos na produção dos alimentos básicos; 

4. Equidade - relaciona-se à universalidade do direito de acesso ao mínimo nutricional, 
do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Embora haja consenso sobre o direito uni
versal de acesso aos alimentos, as formas de sua materialização são as mais diversas, 
variando desde uma prática permeada pela concepção de que o funcionamento irres
trito do mercado irá determinar o quanto cabe a cada um, até uma que estabelece me
canismos para assegurar um acesso igualitário, o que, muitas vezes, supõe raciona
mento, e 

5. Sustentabilidade - corresponde à capacidade de o sistema assegurar o alcance, a curto 
e longo prazos, da estabilidade, suficiência, autonomia e equidade distribuitiva, ga¬ 
rantindo-se a preservação dos recursos naturais. 

Atualmente, cada vez mais o alcance da SA tem se apresentado como um objetivo 
central da política alimentar de diversos países, alcançando-se um consenso que transcen
de a posição destes no mercado alimentar mundial e as características dos regimes políti
cos vigentes 42,48. 

Entende-se, portanto, que, mais do que o enfoque multisetorial da problemática nu
tricional e seu desdobramento através de políticas coerentes com ele, faz-se necessário o 
estabelecimento de relações entre os vários setores48. A partir desta concepção, vem-se 
incentivando a articulação entre os conceitos de SA e de SISVAN, resgatando-se o papel 
intersetorial deste último como um sistema de informações que subsidiaria as políticas 
voltadas para o alcance da SA9,157,158. 

O SISVAN no Brasil 

Será enfocado, fundamentalmente, o desenrolar da proposta de SISVAN no âmbito 
do governo federal. Para maior aprofundamento desta discussão, será traçado um paralelo 
entre a história daquele sistema e a das políticas sociais de alimentação e nutrição desen
volvidas no Brasil a partir da década de 70. 

Os anos 70 e 80 

Fruto da evolução das políticas sociais de alimentação e nutrição e das instituições 
responsáveis por sua execução, foi criado, em 1972, o Instituto Nacional de Alimentação 
e Nutrição (INAN), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, cujo papel era formular 
uma política na área de alimentação e nutrição para o país96,180,197. Como será visto a se
guir, este órgão teve participação relevante tanto na proposição e execução de políticas 
nesta área como na tentativa de estruturação do SISVAN em nível nacional. 

A partir de 1974, concomitantemente, portanto, â proposição internacional do SIS
VAN, a política social, antes presente de maneira tímida e desarticulada no discurso do Es¬ 



tado brasileiro, passou a ganhar maior visibilidade, sendo assumida como um dos eixos do 
mesmo. Além de receber maior alocação de recursos que no período anterior, passou a ter 
objetivos próprios, sendo marcada pela ênfase no seu papel redistributivo em relação à 
renda e preventivo em relação à saúde, dirigida à população com baixo poder aquisitivo e 
sendo viabilizada através de uma série de programas26,162. 

O primeiro modelo de uma política social com dimensão nacional foi sistematiza
do, em 1976, no Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONANII) - o PRONANI 
não chegou a ser implementado. Englobava programas de suplementação alimentar, ali
mentação do trabalhador, amparo ao pequeno produtor rural, combate às carências especí
ficas e apoio à realização de pesquisas e capacitação de recursos humanos180. 

Como exemplos podem ser citados o Projeto de Abastecimento em Áreas de Baixa 
Renda, Racionalização da Produção de Alimentos Básicos e os Programas de Alimenta
ção do Trabalhador, Nacional de Alimentação Escolar, de Comercialização e Abasteci
mento em Áreas Rurais, de Complementação Alimentar, Combate às Carências Nutricio
nais Específicas e de Nutrição em Saúde (PNS) 9 7 , 1 3 9 , 1 6 2 , 1 8 0 . Este último, por ser vinculado 
diretamente à rede de saúde, será brevemente comentado. 

Iniciado em 1975 e melhor estruturado em 1976, o PNS tinha como objetivos: redu
zir a prevalência de carências nutricionais, aumentar a resistência a diversos agravos, di
minuindo a morbimortalidade e a pressão sobre os serviços de saúde e melhorar, indireta¬ 
mente, a distribuição de renda97,139,162,180. 

Seu eixo de ação foi a suplementação alimentar para gestantes, nutrizes e crianças 
de seis meses a sete anos (incompletos) de idade cuja família apresentasse renda inferior a 
dois salários mínimos. Sua operacionalização se deu através da distribuição de alimentos 
básicos in natura via secretarias estaduais de saúde, sob supervisão do INAN. 

Este programa se propunha a incentivar a integração dos serviços públicos esta
duais com o Ministério da Saúde, associando suas ações à prestação de ações básicas. Os 
beneficiários deveriam ser selecionados nas unidades de assistência à saúde, sendo priori¬ 
zadas as gestantes que tivessem filhos desnutridos e condições biológicas tidas como de 
risco, além das crianças filhas destas gestantes. Embora mencionados, não foram normati¬ 
zados critérios orgânicos para seleção dos beneficiários, sendo formalizados somente os 
de idade e faixa de renda. 

Simultaneamente, ainda na década de 70, foram formuladas, por parte do INAN ou a 
seu pedido, propostas de viabilização do SISVAN bastante consistentes tecnicamente, tendo 
sido feitas, em 1976, as primeiras tentativas de implantação, que não saíram do papel195. 

Em 1977, novos documentos foram escritos e outra vez não resultaram em desdo
bramentos concretos. Em 1981, a vigilância alimentar e nutricional, através de dispositi
vos legais, passou a compor as atribuições da Secretaria de Programas Especiais do INAN, 
sendo que as propostas então formuladas não conseguiram ultrapassar a fase piloto195. 

As primeiras tentativas efetivas de implantação desta proposta ocorreram entre 
1983 e 1984, em áreas dos estados da Paraíba e de Pernambuco, através de convênio fir
mado entre o INAN, a Fundação Instituto de Planejamento (PB) e a Fundação Joaquim Na¬ 
buco (PE), separadamente. Os projetos não sobreviveram à fase experimental, sucumbin
do no ano seguinte, quando o INAN suspendeu o financiamento12,17,195. 



Paralelamente, entre 1980 e 1984, os programas de alimentação descritos anterior
mente tiveram continuidade, inclusive com aumento dos recursos neles alocados, não con
seguindo, entretanto, nem de longe, acompanhar as perdas salariais ocorridas no perío¬ 
do162. 

Em 1985, na passagem do regime militar para o civil, com o advento da Nova Re
pública, houve maior alocação de recursos na área de políticas sociais, entre elas as de ali
mentação e nutrição. Ocorreram, também, algumas modificações no discurso sobre as po
líticas sociais e na orientação dos programas já existentes, sendo também criados outros 
novos162,180,197. 

Em relação ao discurso governamental, o eixo passou da "proteção aos grupos so
ciais e biologicamente vulneráveis à desnutrição" para a "política de combate à fome e ao 
desemprego". Retoma-se, portanto, aqui, em lugar da desnutrição, o uso da palavra fome, 
cuja menção nos documentos oficiais havia sido proibida durante o regime militar76. Este 
eixo, no entanto, foi, aos poucos, sendo relativizado nos documentos oficiais, prevalecen
do a idéia de que a "(..) essência da génese e reprodução da miséria social e da fome/des
nutrição (...) é inatingível" (Vasconcelos, 1988, p. 44). 

Quanto à reorientação dos programas já existentes, destacaram-se as tentativas de 
descentralização das atividades e de racionalização dos gastos públicos, buscando garantir 
maior efetividade. Além da continuação destes, foram criados o Programa de Abasteci
mento Popular e o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes12,162,180,197. 

Nas análises realizadas por inúmeros autores sobre estes programas desenvolvidos 
nas décadas de 70 e 80, destacam-se os seguintes comentár ios 1 9 , 3 2 , 8 6 , 8 9 , 9 6 , 9 7 , 1 3 9 , 1 6 0 , 

162, 163, 165, 169, 180, 181, 197. 

1. funcionaram de forma paralela, não se associando de maneira sistemática à saúde e à 
educação, havendo, muitas vezes, superposição de beneficiários; 

2. sua cobertura real foi muito menor do que a anunciada oficialmente, sendo deficiente 
em áreas e grupos mais vulneráveis; 

3. tiveram atuação irregular, no sentido de haver interrupções no fornecimento de ali
mentos ou no subsídio ao pequeno produtor; 

4. muitos deles veicularam alimentos industrializados, beneficiando grandes indústrias, 
afastando-se da idéia inicial de serem privilegiados os produtos in natura e os peque
nos produtores; 

5. foram criticados, muitas vezes, pela má qualidade dos alimentos fornecidos; 

6. mais que a função de garantir boa alimentação e melhoria da situação nutricional da 
população, foram pensados com o intuito de servir como um estímulo à ida aos servi
ços de saúde ou à diminuição do absenteísmo nas escolas ou locais de trabalho; 

7. por motivos de alocação de recursos e operacionais, os estratos de maior renda e re
giões mais desenvolvidas do país apresentaram melhor evolução dos indicadores an¬ 
tropométricos, indicando que se mantiveram as diferenças regionais existentes; 



8. serviram como instrumento de manipulação política, particularmente em períodos eleito
rais, e de reforço à dependência do clientelismo estatal; 

9. tiveram sua operacionalização extremamente centralizada no nível federal, depend
ente de uma série de instituições emaranhadas numa complexa teia burocrática, dando 
margem para irregularidades administrativas, desvios e corrupções nos mais diversos 
níveis de atuação, como, por exemplo, concorrências ilícitas de empresas fornecedo
ras de alimentos; 

10. até a realização da Pesquisa Nacional de Alimentação e Nutrição - PNSN, em 1989, 
não havia ocorrido, em nível nacional, uma avaliação da implementação destes pro¬ 
gramas; 

11. em termos globais, não foram suficientes para alterar o quadro alimentar e nutricional 
do país. 

Paralelamente à execução destes programas, foram iniciadas, entre 1987 e 1989, 
experiências de implantação do SISVAN em diferentes estados (e.g. Pernambuco, São Pau
lo e Ceará) e municípios (e.g. Rio de Janeiro) que, embora tenham tido papel fundamental 
na experimentação da proposta e no amadurecimento de sua operacionalização17, não ti
nham a possibilidade de deslanchá-la e articulá-la em nível nacional. 

Os anos 90 

A dimensão nacional do SISVAN SÓ começou a se viabilizar no início dos anos 90, 
quando foi instituído legalmente pelo Ministério da Saúde10,12,31 e o INAN, como instân
cia governamental federal, assumiu o papel articulador das experiências existentes e nor¬ 
matizador de um sistema minimamente padronizado, que permitisse a comparação de da
dos produzidos em diferentes realidades60. 

Ainda em 1990 e durante parte de 1991, o INAN investiu na articulação entre as ex
periências de SISVAN nos diversos estados e municípios. Definiu, para tal, duas diretrizes: 
apoio à operacionalização deste sistema, através de convênios com instâncias interessa
das, e padronização dos indicadores de estado nutricional e pontos de corte para fins de 
Vigilância Nutricional (VN)84. Para a viabilização destas diretrizes, foi constituído o Gru
po Técnico de Coordenação Executiva - GT-SISVAN, tendo como atribuição a promoção 
de ações necessárias para a implantação do SISVAN30. 

No entanto, neste mesmo período, o INAN sofreu progressivo enfraquecimento po
lítico, passando, durante vários meses, por indefinição dos quadros dirigentes e do seu pa
pel institucional164, o que limitou seus investimentos nesta área. 

Ainda no início dos anos 90, outro fato no campo legislativo merece destaque: na 
Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, a inclusão da VN e da orientação alimentar 
como responsabilidade deste29. Como desdobramento desta, nas discussões sobre a refor
ma administrativa do Ministério da Saúde, vem sendo proposto um departamento de Vigi
lância Nutricional, que, junto com os departamentos de Vigilância de Agravos à Saúde, 



Vigilância de Produtos, Processos e Serviços, de Saneamento e Meio Ambiente e de Ope
rações, comporia a subsecretaria de Vigilância da Secretaria de Atenção à Saúde129. 

No campo das políticas sociais de alimentação e nutrição, no período entre 1990 e 
início de 1993, o discurso oficial do Poder Executivo foi o do atendimento integral à 
criança como prioridade social, explicitado em planos e projetos bastante indefinidos em 
termos de estratégia de operacionalização164. Concretamente, o que se observou foi 

"(...) uma redução significativa dos programas nacionais de alimentação e 
nutrição, tanto nas suas metas de atendimento quanto nos volumes de recur
sos dispendidos" (Peliano & Beghin, 1992, p. 1), 

resultando na 

"(...) eliminação, após 1991, de todos os programas voltados para o grupo 
materno-infantil (...) e a redução no período de atendimento da merenda es
colar para apenas 32 dias letivos" (Peliano & Beghin, 1992, p. 1). 

O enxugamento dos recursos era, a princípio, recomendável, visto a grande super
posição apresentada pelos programas em termos de população alvo e atividades desenvol
vidas. No entanto, a ele não se seguiu uma redefinição das políticas de alimentação e nu
trição. Na verdade, o que se observou, apesar do discurso oficial citado anteriormente, foi 
a falta de prioridade política para esta área163,164. 

As poucas iniciativas que se mantiveram foram aquelas voltadas 

"(...) à garantia de mercado às indústrias modernas de alimentos (via Pro
grama de Suplementação Alimentar, merenda escolar etc.) e ao subsídio di¬ 
reto ao capital por intermédio do Programa de Alimentação do Trabalhador. 
Em paralelo, continuam a ser montados programas de distribuição de cestas 
de alimentos (industrializados), em bases clientelistas que vêm gerando epi
sódios de escândalo e corrupção (...)" (Silva & Silva, 1991). 

No âmbito do Poder Legislativo, entre maio de 1991 e maio de 1992, foi realizada 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Fome, "destinada a examinar as causas da 
fome e a iminente ameaça à segurança alimentar" (Brasil, 1992, p. 1). 

Fizeram parte do relatório final desta CPI, entre outras, as seguintes conclusões e 
recomendações32: 

1. o Brasil possuiria condições naturais e humanas para produzir alimentos suficientes 
para toda a população, mas mais de 70 milhões de brasileiros não tinham acesso a 
uma alimentação minimamente suficiente para suprir suas necessidades nutricionais; 

2. a fome seria uma das manifestações sociais da miséria, e a desnutrição, a manifesta
ção da fome no indivíduo, sendo o estado nutricional de uma determinada população 
um claro indicador de seu estágio de desenvolvimento econômico e social; 



VIGILÂNCIA AUMENTAR E NUTRICIONAL 

3. nos programas assistenciais de distribuição de alimentos, entre outras críticas e cons
tatações, foram evidenciados 'Veementes indícios da existência de cartelização no 
mercado de alimentos formulados" (p. 7), sendo indicada a apuração das irregularida
des licitatórias e a unificação dos programas alimentares, com utilização de produtos 
básicos, com progressiva desativação; 

4. a primeira causa determinante da fome no Brasil seria a má distribuição de renda, 
uma das piores do mundo, acentuada ao longo de sucessivas políticas recessivas. Por
tanto, a solução definitiva para a fome passaria necessariamente pela mudança do mo
delo econômico vigente, devendo ser assumido como prioridade o atendimento às ne
cessidades básicas da população e 

5. seria imprescindível uma política de apoio aos pequenos e médios produtores rurais, 
redefinição da política de abastecimento e reforma tributária para os produtos básicos, 
entendendo-se o barateamento alimentar como estratégico para a retomada do cresci
mento econômico. 

Chamou atenção, nesta iniciativa do Legislativo, a ausência de comentários, neste 
documento, sobre as irregularidades existentes na área de políticas de irrigação no Nor
deste - a "indústria da seca". Por outro lado, foi explicitada a preocupação com o alcance 
da Segurança Alimentar, 

"(...) entendida como coordenação e integração de mecanismos governa
mentais para garantir o consumo diário de alimentos em quantidade e quali
dade, a fim de suprir as necessidades nutricionais de cada indivíduo" (Bra
sil, 1992, p. 2). 

Além da CPI da Fome, ocorreram, no início da década, outros fatos de interesse 
para esta análise, como, por exemplo, os decorrentes do processo de impeachment do pre
sidente da República, em 1992, experiência internacional inédita. 

O desdobramento deste, em termos da abordagem da questão alimentar e nutricio
nal, foi marcado por acontecimentos também inéditos: a fome, a desnutrição e a falta de 
acesso aos alimentos para uma grande parte da população passaram a ter prioridade dentro 
de vários movimentos e instituições da sociedade civil, bem como na agenda dos organis
mos governamentais46,81,91,92. 

Esta mobilização nacional teve como marco a estruturação do Movimento de 
Combate à Fome, à Miséria e Pela Vida, originado da ampliação do Movimento pela Éti
ca na Política, criado em 1992 por diversos órgãos e entidades da sociedade civil, quando 
do processo de impeachment. Após a conquista de seus objetivos iniciais, ganhou nova di
mensão, originando o "Movimento da Fome", como é amplamente chamado, sob a coor
denação nacional do sociólogo Herbert de Souza46,81. 

Desde então, uma série de iniciativas foram viabilizadas. No campo da ação gover
namental federal, merecem destaque quatro iniciativas. 

A primeira, que desencadeou as demais, foi a incorporação, pelo governo de então, 
do documento "Política Nacional de Segurança Alimentar" (PNSA), formulado pelo Go¬ 



verno Paralelo. Este foi fundado em 1990, pelo Partido dos Trabalhadores, com o intuito 
de fiscalizar o governo eleito diretamente em 1989 e propor políticas alternativas para o 
país91,181. 

Neste documento, em consonância com o que preconiza a FAO (1988), como já 
abordado anteriormente, afirmou-se que o papel da PNSA seria assegurar a todos os brasi
leiros, em todo momento, o acesso aos alimentos básicos que necessitassem, assumindo-
se o pressuposto de que as chamadas ''leis do mercado" não seriam capazes de solucionar 
os problemas centrais do subdesenvolvimento (fome, desequilíbrios sociais e regionais, 
entre outros) e garantindo-se uma abordagem estratégica, 

"(...) oposta ao enfoque restritivo que transforma a fome e a desnutrição 
num problema, a ser enfrentado por programas sociais compensatórios da 
pobreza" (Silva & Silva, 1991, p. 7). 

Entre as medidas apontadas como condicionantes do alcance da Segurança Ali
mentar figuraram: crescimento do emprego e a recuperação dos salários, com crescimento 
sustentado das atividades econômicas; política de expansão da produção agroalimentar, 
investindo-se na busca de auto-suficiência na produção dos gêneros básicos e reforma 
agrária e barateamento relativo dos alimentos básicos, com controle de preços e margens 
de lucro daqueles incluídos na cesta básica76,181. 

A segunda iniciativa, que concretizou a parceria entre governo e sociedade civil, 
foi a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), presidido pelo pró
prio presidente da República e composto por 8 ministros e 21 membros notáveis da socie
dade civil, escolhidos e demissíveis por iniciativa presidencial. A esta nova instância fo
ram atribuídas as funções de consulta, assessoria e indicação de prioridades em relação às 
medidas de combate à fome e às políticas que buscassem alcançar a Segurança Alimen
tar28,51. 

A terceira foi a elaboração do Mapa da Fome pelo Instituto de Pesquisa econômi¬ 
ca Aplicada (IPEA), órgão ligado ao Ministério de Planejamento, que teve o papel de di
mensionar a população que apresentava condições mais graves de insuficiência alimentar, 
através de indicadores de indigência e fome, e de tecer considerações sobre prioridades de 
intervenção para o enfrentamento do problema alimentar no país161. 

A outra iniciativa importante foi a formulação do "Plano de Combate à Fome e à 
Miséria - Princípios, Prioridades e Mapa das Ações de Governo", que sistematizou as 
principais ações a cargo do governo, os princípios que as nortevam e as ações específicas 
de cada ministério45. 

Como medida emergencial de combate à fome, na área de políticas sociais de ali
mentação e nutrição, foi implemementado o "Programa de Atendimento a Crianças Des
nutridas e Gestantes de Risco Nutricional - Leite é Saúde", direcionado para crianças des
nutridas entre seis meses e dois anos de idade, seus contatos familiares e gestantes sob ris
co nutricional. 

Embora tenha surgido como resposta ao movimento de combate à fome e à misé
ria, este programa foi estruturado com o objetivo de reduzir a desnutrição. Não há dúvida 



que, em várias realidades, a redução da pobreza, do "gap" alimentar e da desnutrição são 
objetivos que podem apresentar interfaces. No entanto, a tradução destes na estrutura de 
programas de suplementação alimentar guarda especificidades, por exemplo, nos critérios 
de escolha de beneficiários, nos alimentos a serem distribuídos, na forma de distribuição 
destes alimentos, entre outros71. Portanto, esta dubiedade entre o objetivo primeiramente 
anunciado (redução da miséria e da fome) e o de fato estruturado (redução da desnutrição) 
deve ser afastada, de forma a evitar expectativas inatingíveis e frustrações posteriores en
tre os que elaboram e executam o programa. 

Afora o aspecto abordado acima, o desenho do programa em questão explicita a 
tentativa de superação de alguns dos pontos negativos ocorridos em experiências nacio
nais e internacionais anteriores71,72: (a) aquisição dos alimentos descentralizada, feita pe
los próprios municípios, com verba repassada pelo Ministério da Saúde; (b) distribuição 
de alimentos (leite integral - em pó ou fluido - e óleo de soja) através da rede de saúde, 
explicitamente articulada às ações básicas; (c) concentração das ações, no caso das crian
ças, na faixa etária que apresenta maior chance de resposta a programas com este perfil e 
(d) seleção dos beneficiários nos próprios serviços, segundo critérios antropométricos, ro¬ 
tinizados pelo SISVAN. Para que este programa se viabilizasse, portanto, um dos pré-requi¬ 
sitos seria a implantação do SISVAN na rede de saúde45,125. 

Observe-se, portanto, que a história do SISVAN no Brasil teve uma trajetória pró
pria, já sendo realidade em vários municípios e estados quando, em 1993, com o deslan¬ 
char do Movimento de Combate à Fome, o governo federal incorporou, pela primeira vez, 
a SA como pano de fundo para a formulação de suas políticas e o SISVAN como um dos 
instrumentos para sua viabilização. 

Até então, não tinha havido, em termos de normatização governamental, a mencio
nada articulação entre as políticas viabilizadas, a SA e o SISVAN. Isto a despeito de terem 
sido mencionadas, na formulação de inúmeros programas, a necessidade de se garantir 
alimentação às populações mais pobres e a prioridade de cuidados aos grupos biologica
mente vulneráveis, em particular os desnutridos96,97,162,197; argumentações semelhantes 
às apresentadas internacionalmente para a proposição do SISVAN. 

Vale ressaltar que, no ano de 1992, tanto o SISVAN como a Segurança Alimentar 
foram mencionados em dois documentos de instâncias ligadas ao governo federal: a SA, 
na CPI da Fome, e a Vigilância Nutricional, citada como vigilância alimentar, mas opera¬ 
cionalizada dentro do Sistema Único de Saúde, em relatório do IPEA, a partir de análise 
sobre a situação das políticas de alimentação e nutrição163. 

É fato que, neste momento de ampla discussão sobre as participações do governo, 
da sociedade civil e da mídia frente à questão da fome e da miséria, o SISVAN ganhou 
maior respaldo político junto aos organismos governamentais. No entanto, o papel a ele 
atribuído restringiu-se às políticas sociais e ao Ministério da Saúde, sendo caracterizado, 
fundamentalmente, como instrumento de triagem de beneficiários de programas de suple
mentação alimentar71. Não lhe foi conferida, portanto, a dimensão intersetorial preconiza
da pelos organismos internacionais que o formularam63,102,154. 

Observe-se, portanto, que, no Brasil, o SISVAN caminhou, durante muitos anos, pa
ralelo às políticas e programas federais, inclusive de alimentação e nutrição. Ademais, 



quando o debate político deu elementos para que tomasse dimensões intersetoriais, foi 
vinculado exclusivamente ao setor saúde, com o papel de racionalizar ações de suplemen¬ 
tação alimentar. 

Além destas características, outras, semelhantes às dos países não-desenvolvidos, 
compõem a situação atual do SISVAN no Brasil17: 

1. tem se resumido, praticamente, a variáveis antropométricas, principalmente de crian
ças menores de cinco anos, sendo, portanto, um instrumento limitado até mesmo para 
o setor saúde; 

2. tem coberturas geográfica e populacional restritas, exceto em alguns projetos locali
zados; 

3. o trabalho de geração e consolidação dos dados tem ocupado a maior parte do tempo 
dedicado pelos técnicos ao SISVAN, ficando sua interpretação e aplicação secundariza¬ 
das; 

4. tem tido, em consequência, pouca utilidade. 




