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SISVAN

- Diagnóstico descritivo e analítico da situação 
alimentar e nutricional da população brasileira;

- Conhecimento da natureza e a magnitude 
dos problemas nutricionais;

- Identifica áreas geográficas, segmentos 
sociais e grupos populacionais de maior risco 
aos agravos nutricionais; 



- Diagnóstico precoce de possíveis desvios 
nutricionais (baixo peso ou sobrepeso/ 
obesidade) evitando suas possíveis 
conseqüências;

- Formulação ou redirecionamento de políticas 
públicas;

- Tomada de decisões;

SISVAN



Passos do diagnóstico coletivo -
SISVAN

Avaliar o impacto das ações 
empreendidas na melhoria do perfil;

Avaliar6°

Atuar para o controle dos agravos e a 
promoção de saúde;

Intervir5°

Estabelecer condutas individuais e 
coletivas;

Planejar ação4°

Identificar as causas prováveis do perfil 
evidenciado;

Conhecer 
determinantes

3°

Traçar o perfil nutricional coletivo;Realizar o 
diagnóstico 
nutricional

2°

Seleção e organização dos procedimentos 
diagnósticos; 

Planejar a 
investigação

1°
AçãoObjetivoPassos



Vigilância Alimentar e Nutricional  
Conceito

• Década 70: Preconizado pela OMS, OPAS e 
FAO:

“(...) Promover informação contínua sobre as 
condições nutricionais da população e os 
fatores que as influenciam. Esta informação ira 
fornecer uma base para decisões a serem 
tomadas pelos responsáveis por políticas, 
planejamento e gerenciamento de programas 
relacionados com a melhoria dos padrões de 
consumo alimentar e do estado nutricional.”



• PNAN - diretriz 3: monitoramento da 
situação alimentar e nutricional

– Objetivo: conhecer e acompanhar a 
situação nutricional da população 
brasileira. Descrever continuamente as 
tendências de saúde e nutrição e os seus 
determinantes nos segmentos sociais e/ou 
grupos biológicos de maior risco 
nutricional.

Vigilância Alimentar e Nutricional  
Conceito



Principais marcos históricos no Brasil 
- SISVAN -

• 1976: Instituto Nacional  de Alimentação e 
Nutrição – INAN. Proposta para vigilância do 
estado nutricional da população desnutrida infantil
- sem êxito nacional experiências locais, que 
perduram até o momento -

• 1990: Lei 8080/1990 (Lei Orgânica da Saúde). 
Recomendou a adoção do SISVAN no âmbito do 
SUS;

• 1993: Programa Leite é Saúde. SISVAN como
requisito para a adesão aos municípios “triagem 
de programa”



• 1998: ICCN - SISVAN tido como pré-requisito 
para a adesão e para a permanência do 
município no programa;

• 1999: Aprovação da PNAN – 3a Diretriz – agilizar 
o procedimentos e estender a cobertura para 
todo país;

• 2000: I Encontro de Coordenadores Estaduais de 
Alimentação e Nutrição e CECAN´s: demanda 
urgente – SISVAN nacional;

Principais marcos históricos no Brasil 
- SISVAN -



• 2001: CGPAN  - diagnóstico do SISVAN em todo 
o Brasil;

• 2002: Início do processo de reestruturação da 
proposta atual CGPAN + ATAN’s + CECAN’s + 
Datasus

Principais marcos históricos no Brasil 
- SISVAN -



• 2003/2004: Conclusão do projeto de concepção 
do SISVAN, pactuações, elaboração e 
distribuição de materiais de apoio e capacitações 
aos profissionais de saúde e técnicos de 
informática nas esferas estaduais e municipais;

• 2005: Início das capacitações macrorregionais e 
utilização do SISVAN como condicionalidade da 
saúde no Programa Bolsa Família;

Principais marcos históricos no Brasil 
- SISVAN -



Portaria SISVAN

• Portaria Nº 2.246, de 18/10/2004, DOU nº
202 – Seção 1 - de 20 de Outubro de 2004, 
págs. 28 e 29;

Institui e divulga orientações básicas para a
implementação das Ações de Vigilância 
Alimentar e Nutricional, no âmbito das ações 
básicas de saúde do Sistema Único de Saúde 
- SUS, em todo o território nacional. 



Portaria Grupo Técnico Assessor  
Incentivo Financeiro

• Portaria Nº 679, de 06/05/2005, DOU nº 87 
de 09 de Maio de 2005;

• Proceder a estudos, à consolidação de 
proposta técnica e a recomendações ao 
planejamento orçamentário, com vistas à
criação de incentivo financeiro para 
fomentar a implantação e a implementação 
da ações de Vigilância Alimentar e 
Nutricional e de Promoção da Alimentação 
Saudável no âmbito dos estados e 
municípios.



SISVAN - Módulo Municipal

• Desenvolvido para ambiente local;

• Recebe e envia dados nutricionais e de 
algumas doenças e/ou intercorrências;

• Gera relatórios analíticos, sintéticos e 
históricos individuais;

• Monitora famílias por EAS, Distritos e 
Municípios;

• Monitora a população por todas as fases do 
ciclo de vida;



SISVAN - Módulo Gestão

• Desenvolvido para ambiente web (internet);
• Recebe e consolida dados nutricionais da 

população;
• Recebe e consolida dados da avaliação 

das condicionalidades do Programa Bolsa 
Família na Saúde;

• Gera relatórios;
• Monitora a população por fases do ciclo de 

vida;



Situação atual – BOLSA FAMÍLIA
• Disponível na internet para os Gestores 

Municipais (Municípios / Famílias )
Crianças menores de 7 anos / gestantes

• Relatórios:
• Mapa Diário de Acompanhamento
• Todas as famílias com o perfil da Saúde no 

Programa
• Famílias acompanhadas
• Famílias não acompanhadas
• Famílias não localizadas no município
• Famílias não localizadas no CadÚnico

SISVAN - Módulo Gestão



• Filtros (BF):
• NIS, Nome, Bairro, logradouro

• Modelagem dos relatórios do Programa 
Bolsa Família com dados consolidados 
pelos filtros:
• Município
• Estado
• Região
• Nacional

SISVAN - Módulo Gestão



• Modelagem dos relatórios do SISVAN com 
dados consolidados pelos filtros:

• Município
• Estado
• Região
• Nacional
• Regional de Saúde
• Período
• Doenças
• Fases do ciclo de vida
• Sexo
• Raça / Cor
• Programas Sociais

SISVAN - Módulo Gestão



Acompanhamento das Capacitações 
SISVAN / Região e Nacional –abril/05

36,0714,944,6629,241,5237,74% de 
Municípios 

capacitados

201969531487801117Municípios 
capacitados

TotalCentro-
Oeste

SulSudesteNordesteNorte



1097848823760772Qtd. 
Técnicos de 
Informática

9407410920048758Qtd. 
Técnicos da 

Saúde

79107665Qtd.  SMS

TotalCentro-
Oeste

SulSudesteNordesteNorte

Acompanhamento das Capacitações 
SISVAN / Região e Nacional –abril/05



SISVAN e 
Segurança Alimentar e Nutricional

• “SAN consiste em garantir a todos condições 
de acesso a alimentos de qualidade em 
quantidade suficiente, de modo permanente
e sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, com base em 
práticas alimentares saudáveis, contribuindo 
assim para uma existência digna”



GRUPOS 
RELIGIOSOSFAMÍLIAS

Ex. Fraco-vínculo
mãe-filho

GRUPOS 
RELIGIOSOS ORGANISMOS 

NÃO 
GOVERNAMENTAIS

SOCIEDADE 
CIVIL

PARTIDOS
POLÍTICOS

MEIOS DE 
COMUNICAÇÃOSETOR 

PRIVADO

COOPERAÇÃO
EXTERNA

PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

GOVERNOS
FEDERAIS,
ESTADUAIS,
MUNICIPAIS

E LOCAIS
PROMOÇÃO DA

SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

SISVAN e 
Segurança Alimentar e Nutricional



– I Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar (1994):

“Implantar e manter atualizado o SISVAN –
Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, incluindo indicadores de 
avaliação de programas e serviços de 
saúde e nutrição e a avaliação do estado 
nutricional de todos os membros da 
família. Assegurar o fluxo ágil das 
informações entre os três níveis de gestão 
do SUS: município, estado e União”

SISVAN e 
Segurança Alimentar e Nutricional



– II Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar (2004):

Propostas prioritárias:

1.Questões institucionais
2.Aspectos relacionados à produção
3.Aspectos relacionados ao acesso
4.Ações de saúde e nutrição

SISVAN e 
Segurança Alimentar e Nutricional



• Portanto, a Vigilância é um dos 
instrumentos necessários à garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional
– Através da Atitude de Vigilância, as 

informações coletadas são usadas para 
a AÇÃO

– Facilitando a tomada de decisões e a
formulação de políticas públicas

SISVAN e 
Segurança Alimentar e Nutricional



• Atitude de Vigilância:
– Olhar diferenciado para o indivíduo, para 

cada grupo e para cada fase do ciclo de 
vida;

– Informação usada rotineiramente ⇒
Repensar a prática e qualificar a 
assistência prestada aos usuários diários 
da rede de saúde;

– Nutrição ⇒ Coadjuvante das ações 
básicas de saúde ⇒ Ótica da Promoção 
da Saúde;

SISVAN 



ATITUDE DE VIGILÂNCIA

⇓

INFORMAÇÃO PARA AÇÃO

SISVAN 



Coordenação-Geral da Política de 
Alimentação e Nutrição - CGPAN

www.saude.gov.br/alimentacao

(61) 3448-8040
(61) 3448-8230

cgpan@saude.gov.br 
sisvan@saude.gov.br


