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RESUMO 

Objetivo: este estudo objetivou avaliar o Grau de Implantação (GI) do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) nos municípios sob a jurisdição da Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina – MG. Métodos: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, do 

tipo análise da implantação. A descrição da intervenção foi elucidada pelo modelo lógico, 

através do qual se delineou os indicadores e critérios da Matriz de Análise e Julgamento para 

a mensuração o GI por meio das dimensões de estrutura e de processo. Resultados: O GI do 

SISVAN nos municípios revelou-se de incipiente a parcialmente adequado, variando de 35,4 

a 62,6%. Observou-se que em relação à estrutura 38,1% dos municípios tiveram implantação 

satisfatória, 47,6% implantação parcial e 14,3% incipiente. Quanto ao processo 14,3% 

ficaram com implantação parcial e 85,7% foram classificados como incipiente. Os itens de 

maior impacto negativo no GI foram a baixa cobertura das atividades de AN e CA. Fatores 

como a subutilização da informação, falta de capacitação das referências técnicas e da equipe 

de saúde também contribuíram negativamente à implantação.  Conclusão: O componente 

estrutura foi melhor avaliado que o processo. Notou-se uma inadequada gestão deste sistema 

revelado na desarticulação das ações, carência de materiais básicos, falta de recursos humanos 

e de profissionais capacitados e descumprimento de suas atividades. É necessário maior 

mobilização de recursos para a estrutura, reorganização das práticas, fortalecimento das ações 

intersetoriais e capacitação profissional, em especial sobre gestão e uso da informação. 

Palavras Chave: Vigilância Nutricional, Sistemas de Informação em Saúde, Avaliação de 

Programas e Projetos de Saúde. 





RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar el Grado de Implementación (IG) del Sistema 

de Vigilancia de Alimentos y Nutrición (SISVAN) en los municipios bajo la jurisdicción de la 

Superintendencia Regional de Salud de Diamantina - MG. Métodos: Esta es una 

investigación evaluativa, del tipo de análisis de implantación. La descripción de la 

intervención fue aclarada por el modelo lógico, que describió los indicadores y criterios de la 

Matriz de Análisis y Juicio para medir IG a través de la estructura y las dimensiones del 

proceso. Resultados: las indicaciones geográficas de SISVAN en los municipios fueron 

incipientes a parcialmente adecuadas, oscilando entre 35.4 y 62.6%. En relación a la 

estructura, el 38,1% de los municipios tuvieron una implementación satisfactoria, el 47,6% de 

implementación parcial y el 14,3% incipiente; y cuanto al proceso, el 14.3% se implementó 

parcialmente y el 85.7% se clasificó como incipiente. Los itens con mayor impacto negativo 

en IG fueron la baja cobertura de las actividades de AN y AC. Factores como la subutilización 

de la información, la falta de capacitación de referencias técnicas y el personal de salud 

también contribuyeron negativamente a la implementación. Conclusión: El componente 

estructura fue mejor evaluado que el proceso. Se observó una gestión inadecuada de este 

sistema revelada en la desarticulación de acciones, falta de materiales básicos, de recursos 

humanos y profesionales calificados y el incumplimiento de sus actividades. Se necesita una 

mayor movilización de recursos para la estructura, la reorganización de las prácticas, el 

fortalecimiento de las acciones intersectoriales y la capacitación profesional, en particular 

sobre la gestión y el uso de la información. 

Palabras clave: Vigilancia nutricional, Sistemas de información en salud, Programas de 

salud y evaluación de proyectos. 





ABSTRACT 

Objective: This study aimed to evaluate the degree of implementation (GI) System of Food 

and Nutritional Surveillance (SISVAN) in municipalities under the jurisdiction of the 

Regional Health Oversight of Diamantina, MG. Methods: This is an evaluative research, the 

type analysis of the deployment. The description of the intervention was elucidated by the 

logic model, through which outlined the indicators and criteria of the Matrix of analysis and 

judgment to measure the GI through the dimensions of structure and process. Results: The IG 

of sisvan in municipalities proved to incipient to partially appropriate, ranging from 35.4 to 

62.6%. It has been observed that in relation to the structure 38.1% of municipalities had 

satisfactory deployment, 47.6% and 14.3% partial deployment stage. As to the process 14.3% 

were with partial deployment and 85.7% were classified as incipient. The items of greater 

negative impact on the GI were the low coverage of activities of Na and Ca. Factors such as 

the underutilization of information, lack of training of technical references and the health 

team also contributed negatively to the deployment. Conclusion: The component structure 

was better evaluated that the process. We noted an inadequate management of this system 

revealed in the articulation of actions, lack of basic materials, lack of human resources and 

trained professionals and compliance of their activities. It is necessary to a greater 

mobilization of resources for the structure, reorganization of practices, strengthening of 

intersectoral actions and professional training, in particular on the management and use of 

information. 

Keywords: Nutritional Surveillance, Health Information Systems, Program Evaluation 
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APRESENTAÇÃO 

Sou nutricionista, formada na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), trabalho na Atenção Básica em Saúde, onde fui coordenadora da 

Vigilância em Saúde e do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).  

Atuando com as ações do Programa de Monitoramento e Avaliação da Vigilância em 

Saúde (ProMAVS) do estado de Minas Gerais, acompanhei a descentralização das ações de 

vigilância e a relevância de se realizar o monitoramento e avaliação em saúde no âmbito 

municipal. Fazendo uma análise crítica do meu trabalho, em especial como coordenadora do 

SISVAN percebi que muito ainda precisava ser feito para que este sistema se desenvolvesse 

melhor. Pesquisando acerca do SISVAN e avaliando seus relatórios públicos me deparei com 

a baixa cobertura de suas ações em escala nacional e dificuldades de sua utilização plena. 

Desde então busquei desenvolver trabalhos relacionados a este tema, que identificasse as 

principais dificuldades encontradas no desenvolvimento de sua implantação municipal, com a 

finalidade de melhorar o meu trabalho e contribuir para a superação destes obstáculos em 

outros municípios. 

Tive a oportunidade de realizar a especialização em Avaliação em Saúde, pela Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

onde conheci a metodologia de avaliação de programas e projetos em saúde, em especial, da 

análise da implantação. Dentro do mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente da UFVJM 

encontrei a oportunidade que buscava para desenvolver um projeto sobre a implantação do 

SISVAN. Em parceria com meu orientador, o Prof. Dr. Romero Alves Teixeira, este projeto 

foi realizado de forma ampliada, trazendo um olhar especial para a Região de Saúde de 

Diamantina/MG e região. 

 Pesquisas avaliativas são importantes para o aprimoramento e redirecionamento das 

práticas de trabalho, auxiliando na organização dos processos e delineamento de políticas 

públicas mais resolutivas. Este projeto traz dentro de si essa visão e busca fornecer subsídios 

para as próximas decisões.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil mudou substancialmente nos últimos 60 anos. No âmbito da saúde 

suas transições são marcadas pela coexistência de velhos e novos problemas, como a presença 

de doenças infecciosas e parasitárias e aumento das doenças Crônicas não Transmissíveis - 

DCNT (DUARTE & BARRETO, 2012; VASCONCELOS & GOMES, 2012).  A transição 

nutricional também compõe o cenário brasileiro de mudanças.  Sua complexidade está 

relacionada às questões de insegurança alimentar e a diferentes perfis nutricionais observados. 

Seu caráter peculiar se desvela na desnutrição, ainda presente, bem como na continuidade das 

anemias carenciais com sobreposição do excesso de peso e obesidade e de suas comorbidades 

(COUTINHO et al., 2008).  

As desordens nutricionais estão relacionadas ao aumento de morbimortalidades. A 

desnutrição leva a complicações destacando-se o comprometimento imunológico e a maior 

propensão às infecções, dificuldades na cicatrização de feridas, implicações respiratórias e 

cardíacas, redução da síntese de proteínas hepáticas, produção anormal de metabólicos, dentre 

outros. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para DCNT e outros agravos à saúde 

como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o Diabetes Mellitus (DM), 

hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares, colelitíase, osteoartrites, problemas 

psicológicos e algumas formas de câncer (DE SOUZA, 2010; DUARTE & BARRETO, 

2012).  

As complicações observadas nos pacientes desnutridos, em especial as infecciosas, 

elevam as taxas de mortalidades desses pacientes. O comprometimento nutricional dificulta a 

melhora clínica, aumenta a reincidência de internação e permanência do paciente no ambiente 

hospitalar, elevando os gastos em saúde pública (WAITZBERG, et al., 2017). Em relação às 

DCNT, no Brasil, em 2005, foram gastos cerca US$ 398,9 milhões apenas para o tratamento 

da hipertensão arterial no SUS (BID et al., 2010). O tratamento da doença renal crônica e suas 

patologias relacionadas geraram um dispêndio de 12,97% dos gastos com o sistema único de 

saúde no triênio 2013 – 2015 (ALCALDE & KIRSZTAJN, 2018).  

Desse modo torna-se evidente a relação entre o estado nutricional e a condição de 

saúde da população, bem como sua influência nos gastos públicos em saúde. As alterações do 

estilo de vida como o sedentarismo e a má-alimentação (maior ingestão de produtos 

multiprocessados ricos em conservantes, sódio, calorias e açúcares) são determinantes na 
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geração de doenças (MARIATH et al., 2007; ESCODA, 2002). Assim sendo o 

monitoramento do Estado Nutricional (EN) e do Consumo Alimentar (CA) da população se 

torna necessário para a formulação de estratégias em saúde. Nesse contexto a Promoção da 

Saúde surge como um caminho favorável ao desenvolvimento de ações que busquem 

construir espaços saudáveis e incentivem a alimentação adequada. Por meio de sua ação 

integrada e multidisciplinar a promoção busca reorganizar os serviços de saúde na perspectiva 

da integralidade das ações, ampliando o olhar em saúde (MALTA et al., 2016).  

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) foi introduzida no país pela primeira vez 

durante a 21ª Assembleia Mundial de Saúde, no final da década de sessenta. Porém, apenas 

com a promulgação da Lei Orgânica do SUS n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, começou a 

ganhar espaço nas políticas de saúde mediante a recomendação da criação da Vigilância 

Nutricional na saúde pública. Pela portaria nº. 1.156, de 31 de agosto de 1990 foi criado então 

o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

O SISVAN é um sistema de informação em saúde, uma ferramenta utilizada para a 

avaliação e monitoramento do estado nutricional e do consumo alimentar da população 

assistida pela atenção básica do SUS (DE NAZARÉ PANTOJA, et al. 2014; RUGGERI, et 

al., 2013). Sua base principal corresponde ao sistema informatizado, o SISVAN Web. Possui 

como principais objetivos: a) manter o diagnóstico atualizado da situação alimentar e 

nutricional do país; b) identificar os territórios e grupos populacionais sob risco alimentar e 

nutricional; c) reunir dados que possibilitem a identificação precoce dos agravos nutricionais; 

d) oferecer subsídios ao planejamento, monitoramento e à execução de medidas e programas

voltados a melhora da situação alimentar e nutricional da população brasileira (BRASIL,

2004). Essas informações norteiam a tomada de decisões a curto, médio e longo prazo, e a

formulação de políticas públicas que contribuam para uma melhor qualidade de vida da

população (UNICEF, 2010).

Com a criação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), instituída em 

1999, o SISVAN é incorporado a sua terceira diretriz e designado a realizar a descrição 

contínua e predição das tendências e condições de alimentação e nutrição da população, bem 

como de seus fatores determinantes. Com o propósito garantir o acesso e a qualidade dos 

alimentos, auxiliar na promoção de práticas alimentares saudáveis e na prevenção e controle 
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dos distúrbios nutricionais, além de estimular ações intersetoriais que auxiliem neste processo 

houve a inserção do PNAN dentro do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2013). 

O SISVAN foi incorporado pelos serviços de saúde, fornecendo dados de distribuição 

geográfica, gênero, idade, raça/etnia, grupos populacionais específicos (indígenas e 

comunidades tradicionais), dentre outros, correlacionando-as com o consumo alimentar e 

estado nutricional (BRASIL, 2013). Para a realização dessas e outras ações no SUS, o 

Ministério da Saúde (MS) reestruturou a atenção primária por meio das Estratégias de saúde 

da Família (ESF) e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), sendo as equipes de 

saúde elementos essenciais para o desenvolvimento e monitoração das atividades de nutrição 

no território (BRASIL, 2017). 

 O SISVAN tornou-se, então, o principal meio de análise da situação alimentar e 

nutricional do país. Em janeiro de 2008 criou-se o sistema informatizado de vigilância 

alimentar e nutricional, SISVAN Web, o qual foi disponibilizado para uso municipal 

agregando mais agilidade no processo de inserção e análise de dados. Na plataforma houve 

incorporação das curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde de 2006 e 2007 e 

dos marcadores de consumo alimentar (COUTINHO et al., 2009).  No âmbito da Atenção 

Primária, o Ministério da Saúde recomenda a realização de avaliações acerca do estado 

nutricional e consumo alimentar de indivíduos em todas as fases do curso da vida: crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e gestantes, conforme o calendário mínimo de consultas para a 

assistência à saúde (BRASIL, 2017b). 

 Apesar dos avanços com a implantação do sistema informatizado e dos incentivos 

governamentais visando à ampliação e a qualificação do SISVAN, estudos apontam que a 

cobertura e o monitoramento nutricional ainda são deficientes (NASCIMENTO et al., 2017).  

Esta condição compromete a utilização de seus dados no delineamento e avaliação de 

políticas públicas na área relacionadas (ENES; LOIOLA; OLIVEIRA, 2014).   

A forma como este sistema vem sendo implantado nos municípios brasileiros é um 

fator preocupante. Recursos humanos pouco qualificados, aferições antropométricas não 

confiáveis, insuficiência de manutenção e falta de equipamentos básicos como balanças, falta 

de profissionais para a digitação dos dados (ROLIM et al., 2015), e alimentação inadequada 

do sistema (ENES; LOIOLA; OLIVEIRA, 2014) são os principais problemas encontrados. 
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Não há prioridade política na implementação das ações municipais, estando estas ainda 

vinculadas, em sua maioria, às condicionalidades dos programas de transferência de renda, ou 

inseridas de forma isolada e descontínua em projetos e programas governamentais 

(ROMEIRO, 2006; CAMILO et al., 2011).  

 São escassas as pesquisas avaliativas que abordem a mensuração do grau de 

implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional no âmbito municipal. Esta se 

faz necessário para identificar fragilidades nos contextos organizacionais e nas etapas de 

coleta, análise e utilização da informação para o planejamento e gestão de ações dentro da 

atenção básica. Avaliações que incorporem a verificação da estrutura e processo para 

obtenção de dados na atenção básica são importantes para o aprimoramento dos sistemas de 

informações de registro contínuo (HARTZ & DIAS, 2016). 

Ademais, o SISVAN oportuno e confiável, capaz de realizar um levantamento 

fidedigno da situação de cada região do país é fundamental para a identificação de territórios e 

grupos populacionais sob risco nutricional. Quão necessário se faz essa intervenção nas 

regiões marcadas por carências e problemas nutricionais e o quanto ela integra políticas e 

programas essenciais para reverter essa problemática.   

 Avaliar o sistema sob a ótica de sua implantação auxilia na identificação de suas 

limitações, contribuindo para sua superação e melhor desempenho. Nesta perspectiva, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar o grau de implantação do SISVAN, no ano de 2017, em 

municípios da jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina – MG.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional em municípios sob a 

jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Saúde de Diamantina – MG, no ano de 

2017. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Estimar o grau de implantação do SISVAN em municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina/MG segundo a estrutura e o processo; 

b) Avaliar os elementos que influenciaram a implantação do SISVAN. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 HISTÓRICO DO SISVAN NO BRASIL 

 

 Durante a 21ª Assembléia Mundial de Saúde, em 1968, a Vigilância Alimentar e 

Nutricional (VAN) foi recomendada. No Brasil sua inclusão ampliou o foco da Vigilância 

Epidemiológica (até então voltada para as doenças transmissíveis) abraçando outros 

problemas de saúde pública como os relacionados à alimentação e a nutrição (COUTINHO et 

al., 2009). Entre 1972 e 1976, diversos eventos históricos no país contribuíram para a 

institucionalização da VAN, dentre eles destaca-se a criação do Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição (INAN) em 1972. Este tinha o intuito de auxiliar o Governo na 

formulação da política nacional de alimentação e nutrição, elaborar o Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PRONAN) e promover seu monitoramento e avaliação (ARRUDA; 

ARRUDA, 2007).  

 Em 1974, a Conferência Mundial de Alimentação em Roma, efetivou a proposta de 

VAN, promovendo a ampliação do escopo da vigilância epidemiológica. Entretanto, nessa 

ocasião, compreendia-se a Vigilância Nutricional como um processo de coleta e análise de 

dados para gerar informações contínuas da situação nutricional da população. Somente em 

1976, o INAN propôs a criação de um Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional no país 

e com a promulgação da Lei Orgânica de Saúde em 1990 e consequente regulamentação do 

SUS, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) adequou-se aos novos 

princípios e diretrizes adotando a prática da VAN (COUTINHO et al., 2009; CAMILO et al., 

2011). 

 Ainda em 1990 o INAN publicou a Portaria nº 1.156, no Diário Oficial da União no 

dia 31 de agosto, institucionalizando o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 

Infelizmente observou-se que suas ações não estavam sendo executadas de forma adequada 

nos municípios. Como incentivo para um melhor desempenho estas ações foram associadas a 

programas assistenciais como condição para repasse de verbas (CAMILO et al., 2011). O 

INAN foi extinto em 1997, e em 1998 o SISVAN passou a ser pré-requisito para adesão ao 

Programa de “Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais (ICCN)”. Para permanecer no 

programa o município deveria coletar os dados da população em formulários próprios (na 
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época, realizado manualmente) e enviar às Secretarias Estaduais de Saúde, que 

encaminhavam trimestralmente para o Ministério da Saúde (COUTINHO et al., 2009). 

 Ao extinguir o INAN, foi criada a Coordenação Geral da Política de Alimentação e 

Nutrição (CGPAN), que se tornou a responsável pela elaboração da PNAN, aprovada em 

1999. Essa Política, em sua terceira diretriz, definiu a Vigilância Alimentar e Nutricional 

como ferramenta para a descrição contínua das condições alimentares e nutricionais da 

população, sendo valioso indicador de suas tendências e fatores determinantes. Portanto foi 

incorporada nos serviços de saúde para subsidiar o planejamento de ações voltadas à 

promoção e proteção da saúde e da alimentação saudável (BRASIL, 2013a). 

 Em um diagnóstico da situação da VAN no país realizada pela CGPAN em 2001, 

encontram como principais limitações: a baixa cobertura populacional, duplicidade de 

informações, pouca integração entre os sistemas já existentes e irregularidade no envio de 

dados. Em 2002, como tentativa de aprimoramento, a Coordenação Geral propôs uma 

reestruturação e informatização do SISVAN, principalmente em termos de coleta, análise e 

processamento de dados. Pouco tempo depois a vigilância passou a ter um sistema 

informatizado (COUTINHO et al., 2009).  

 A primeira versão informatizada, o “SISVAN Módulo Municipal” foi lançado em 

2003. O software do SISVAN era instalado nos computadores das secretarias de saúde, tanto 

municipais quanto estaduais, para a inserção dos dados coletados, porém ainda não possuíam 

conexão com a internet. Após a digitação o arquivo era encaminhado ao MS. Em 2004, com a 

criação do Programa Bolsa Família (PBF), a cobertura populacional avaliada começou a 

aumentar. Isto devido à determinação do governo de que as informações do acompanhamento 

da saúde das famílias cadastradas no PBF deveriam ser realizadas através do SISVAN 

(BRASIL, 2009; ROMEIRO, 2006). 

 Um novo processo de avaliação e planejamento das ações de Vigilância Alimentar e 

Nutricional ocorreu no ano de 2006. Levantaram informações sobre a implementação do 

sistema no país através do Boletim SISVAN, agregando atualizações científicas, experiências 

de sucesso municipais e opiniões de especialistas da área. Nesta mesma época foi implantado 

a avaliação das ações de VAN na maioria dos municípios brasileiros, o que auxiliou na 

identificação das limitações e potencialidades do mesmo. Esse processo visou mudanças no 

programa com o intuito de ampliação e qualificação da VAN, objetivando a identificação 

individual e coletiva de indivíduos sob situação de risco nutricional e alimentar com mais 
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agilidade; periodicidade adequada do monitoramento e da avaliação do EN e alimentar da 

população atendida (BRASIL, 2009). 

 A versão “SISVAN Módulo Municipal” foi substituída, em 2008, pelo “SISVAN 

Web”, uma plataforma online para inserção e avaliação de dados, cujas principais vantagens 

foram: a incorporação das curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

2006 e 2007, a possibilidade de registro de indicadores do consumo alimentar para as 

diferentes faixas etárias, inserção automática dos dados na plataforma central do programa e 

interface mais prática para utilização. (COUTINHO et al., 2009). Sua administração foi 

realizada pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da 

Saúde. Mesmo com a versão online ainda foram encontradas dificuldades para a ampliação e 

consolidação dos SISVAN. A fragmentação do trabalho, que exigia a digitação dos dados em 

diferentes plataformas, precária estrutura encontrada nos municípios, falta de identificador 

único, dificuldade de padronização da coleta e transmissão dos dados são frequentemente 

citados na literatura (FERREIRA et al., 2013; ENES et al., 2014; JUNG et al., 2014; DE 

NAZARÉ PANTOJA et al., 2014; ROLIM et al., 2015). 

 A última versão da plataforma, o SISVAN Web versão 3.0, buscou resolver as 

dificuldades identificadas. Lançado em Junho de 2017, teve o objetivo de facilitar a inserção 

de dados retirando a obrigatoriedade de alguns deles no momento do cadastro individual e 

passou a utilizar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) como identificador único. Esta versão 

está em processo de integração das informações com a plataforma “e-SUS atenção básica”, 

que também está em fase de implementação (BRASIL, 2017b). Porém, a viabilização de 

informações contínuas acerca do estado nutricional e consumo alimentar da população, bem 

como a cobertura e adequação das atividades de VAN ainda é um desafio para uma 

implantação efetiva do SISVAN no país (NASCIMENTO et al., 2019; NASCIMENTO et al., 

2017). 

 

3.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL  

 

 O SISVAN é um sistema de armazenamento de dados, análise e disseminação de 

informações utilizadas para monitorar a situação alimentar e nutricional do país. As 

avaliações do estado nutricional e consumo alimentar são realizadas na população usuária da 
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Atenção Primária (AP) municipal por meio da sua plataforma informatizada, o SISVAN Web.  

Este possui dois tipos de acesso: público e restrito. Os acessos permitem a retirada de 

relatórios consolidados para avaliação. Os relatórios públicos são disponibilizados pelo 

sistema em sua plataforma online e podem ser gerados por qualquer pessoa no sítio eletrônico 

do Departamento de Atenção Básica. Para ter acesso ao módulo restrito o usuário precisa estar 

cadastrado no município onde receberá senha específica (BRASIL, 2017b). 

 Todo município precisa cadastrar um responsável técnico no Sistema de Cadastro de 

Gestores de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e este será responsável pelo 

cadastro do(s) técnico(s) locais que o auxiliarão e darão suporte local ao sistema. Através do 

"Acesso Restrito" é realizada a inserção dos dados pessoais, antropométricos e de consumo 

alimentar da população atendida. O tipo do acompanhamento realizado para cada indivíduo é 

identificado, podendo ser: atendimento de usuários da Atenção Básica (AB), de Chamadas 

Nutricionais, Programa Saúde na Escola ou de outras estratégias (BRASIL, 2017b) 

 No âmbito da Atenção Primária, para o SISVAN, o Ministério da Saúde recomenda a 

realização de avaliações acerca do Estado Nutricional (EN) e de Consumo Alimentar (CA) de 

indivíduos em todas as fases do curso da vida: crianças, adolescentes, adultos, idosos e 

gestantes, conforme o calendário mínimo de consultas para a assistência à saúde. A 

classificação de subgrupos por fase do curso da vida é estratificada em crianças pré-escolares 

(0-4 anos), crianças escolares (5-9 anos), adolescentes (10-19 anos), adultos (20-59 anos), 

idosos (60 anos e mais) e gestantes. A periodicidade das avaliações do EN e CA diferem de 

acordo com a idade (QUADRO 1) e o registro dos dados na plataforma informatizada segue o 

mesmo cronograma das avaliações. O MS preconiza a cobertura total da população no 

mínimo uma vez ao ano, para as ações de CA e EN (BRASIL, 2015; BRASIL, 2008). 

  

 

 

Faixa Etária Periodicidade 

Crianças de até 2 anos Aos 15 dias de vida, 1 mês, 2, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 meses. 

Indivíduos a partir de 2 
anos 

No mínimo, 1 registro por ano. 

Gestantes No mínimo, 1 registro durante a gestação.  

Fonte: BRASIL, 2017b 

  

Quadro 1 – Periodicidade das avaliações do estado nutricional e do consumo alimentar por 
fase/ciclo de vida.  
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A sua atual versão - SISVAN VERSÃO 3.0, utiliza como base de dados os registros 

dos acompanhamentos provenientes de três lugares distintos: do Sistema de Gestão do 

Programa Bolsa Família na Saúde (SISPBF), do e-SUS AB e do próprio SISVAN Web. As 

informações referentes ao acompanhamento do PBF são incorporadas ao SISVAN Web no 

final de cada vigência - que ocorre semestralmente, sendo a primeira entre janeiro a junho e a 

segunda de julho a dezembro. Após a integração do Sisvan Web com o E-SUS AB, a única 

entrada de dados antropométricos e de consumo alimentar será por meio deste último 

(BRASIL, 2017b).  

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela 

Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, sendo o sistema de informação da AB 

vigente vinculado ao financiamento e adesão aos programas da Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Ele integra 

a estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) denominada e-SUS 

Atenção Básica (e-SUS AB), cujo objetivo é simplificar e melhorar a gestão da informação. 

Todos os profissionais que trabalham na Atenção Básica podem utilizar o e-SUS AB e 

alimentá-lo: equipes de AB, equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), do 

Consultório na Rua (CnR), de Atenção à Saúde Prisional e da Atenção Domiciliar (AD); e 

profissionais que realizam ações no âmbito de programas como o Programa Saúde na Escola 

(PSE) e a Academia da Saúde (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2017b). 

 Os dados provenientes dos outros sistemas serão acrescentados gradativamente ao 

SISAB, respeitando o cronograma de envio de dados pelas equipes de AB para a base 

nacional. A exportação dos dados do SISAB para o SISVAN, via e-SUS AB, teve início no 

final de 2016. A cada início de ano o Departamento de Atenção Básica emite o cronograma 

com os prazos máximos de envio das informações ao SISAB, por meio de portaria específica. 

Os dados enviados para o SISAB migram para o SISVAN após sua validação que ocorre 

dentro do prazo de 10 dias após o prazo máximo para envio de dados. Este fato deve ser 

observado ao emitir relatórios de avaliação e monitoramento das ações de vigilância estaduais 

e municipais (BRASIL, 2017a). 

 O SISVAN possui formulários próprios para a coleta de dados. Os mais recentes são: 

a) Formulário de cadastro individual e 1º acompanhamento nutricional (2015); 

b) Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar (2015); 

c) Mapa de Acompanhamento Diário em branco. 
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 Os registros de antropometria e de marcadores do consumo alimentar de outros 

sistemas serão, identificados com através do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do cidadão, e 

serão transferidos para a base de dados do Sisvan, considerando as informações de interesse 

para o sistema, de acordo com as fichas:  

a) Fichas de Cadastro Domiciliar e Individual;  

b) Ficha de Atendimento Individual;  

c) Ficha de Atividade Coletiva;  

d) Ficha de Visita Domiciliar e Territorial; e  

e) Formulário de Marcadores do Consumo Alimentar 

 Para a realização das atividades de vigilância alimentar e nutricional é necessário a 

aplicação adequada do método antropométrico, como disposto em normativas específicas, por 

profissionais capacitados (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2008); ter disponibilidade de 

equipamentos e em boas condições de uso - antropômetro, balança, formulários, computador, 

internet, dentre outros; e, um ambiente apropriado, que corresponda às recomendações do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2008).  

 O formulário de cadastro individual analisa o peso, a estatura e a idade das pessoas 

avaliadas, outras aferições como circunferência da cintura são solicitadas para adultos e 

circunferência da panturrilha para idosos. Possui identificação da pessoa com o CNS e campo 

específico para cada fase da vida: criança, adolescente, adulto, idoso e gestante, além de 

campo para doenças/intercorrências. O formulário para avaliação de marcadores de consumo 

alimentar analisa alimentos consumidos no dia anterior, diminuindo possíveis vieses de 

memória. As questões são dispostas de forma simplificada, o que permite sua utilização por 

qualquer profissional da equipe de Atenção Básica. Estão disponíveis três formulários, 

separados de acordo com a faixa etária, sendo um para crianças menores de seis meses, um 

para crianças de seis a 23 meses e 29 dias de idade e outro para indivíduos com dois anos de 

idade ou mais - crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes (BRASIL, 2015). 

 Esses dados fornecem informações a respeito dos aspectos qualitativos e quantitativos 

da dieta consumida; práticas de amamentação; perfil da dieta complementar pós-desmame; e 

identificação da prevalência da desnutrição energético-proteica e sobrepeso/obesidade, 

correlaciona esses fatores com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), dentre outros. 

É um valioso instrumento de apoio às ações de promoção da saúde, visando o aprimoramento 

e aumento da qualidade das ações de assistência aos usuários do SUS (BRASIL, 2011a).  
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 Estabelecer o fluxo das ações do SISVAN, bem como a coleta e inserção de dados no 

Sisvan Web junto à equipe de profissionais da ESF é de suma importância, uma vez que 

grande parte dos dados são oriundos da rotina da atenção básica. Essas ações contemplam o 

monitoramento da vigilância alimentar e nutricional, a inserção dos dados no sistema, a 

interpretação dos dados e uso das informações (BRASIL, 2015; BRASIL, 2017a). As 

informações geradas por este sistema serão empregadas para o planejamento de ações, gestão 

e avaliação dos serviços nutricionais dentro da atenção básica assim como suporte para 

avaliação e monitoramento de políticas públicas em saúde (ROLIM et al., 2015). 

 

3.3 AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 

 O ato de avaliar é uma ação que acompanha a humanidade desde seus primórdios, 

considerada intrínseca ao processo de aprendizagem. Sua terminologia e ciência ganharam 

maior relevância após a Segunda Guerra Mundial (HARTZ, 1997). Os economistas, pioneiros 

a desenvolver seu escopo metodológico, tinham o objetivo de analisar as vantagens e custos 

dos programas. 

 Guba & Lincoln (1989), identificaram quatro estágios na história da avaliação, que 

foram evoluindo de acordo com o desenvolvimento dos conceitos. O primeiro se baseia na 

medida (dos resultados escolares, de inteligência, e da produtividade dos trabalhadores): o 

avaliador é considerado um técnico que tem que saber construir e usar os instrumentos que 

permitem medir os fenômenos estudados. O segundo estágio ganhou ênfase nas décadas de 

1920 e 1930: identificava e descrevia como os programas atingiam seus resultados. O terceiro 

era fundamentado no julgamento: a avaliação deveria permitir o julgamento de uma 

intervenção. E quarto estágio encontra-se emergindo: a avaliação deve envolver os 

interessados nos seus resultados, sendo realizada como um processo de negociação entre os 

atores envolvidos na intervenção a ser avaliada. 

 Trabalharemos neste estudo com a ideia de que avaliar consiste na realização de um 

julgamento atribuído por valor que fornece informações cientificamente consistentes e 

legítimas do ponto de vista social sobre uma determinada intervenção ou parte dela - qualquer 

um de seus componentes (CRUZ, 2012). Deste modo os diferentes atores envolvidos no 

processo avaliativo constroem (individualmente ou coletivamente) um julgamento e este pode 

resultar no desenvolvimento de ações. 



44 
 
 

 

 

 O julgamento pode ser oriundo da aplicação de critérios e de normas (avaliação 

normativa) ou vir da elaboração de um procedimento científico (pesquisa avaliativa). Uma 

intervenção, qualquer que seja, pode sofrer os dois tipos de avaliação. A intervenção é 

constituída por um conjunto dos meios físicos, humanos, financeiros e simbólicos dispostos 

em um determinado, em um momento específico, para produzir bens ou serviços a fim de 

modificar uma situação problema (HARTZ, 1997).  

 Donabedian (1980, 1993) aborda a avaliação da qualidade dos serviços de saúde com 

base em um quadro conceitual de estrutura, processo e resultado. A estrutura implica os 

recursos necessários para produzir os serviços prestados, considerando os atributos da 

organização na qual o cuidado ocorre. Inclui área física e os equipamentos das instalações; 

número, vínculo e qualificação dos profissionais; normatização; organização de serviços; 

recursos financeiros necessários para a prestação de serviços, dentre outras. O processo 

abrange todas as atividades desenvolvidas no serviço, ou seja, se refere à seu funcionamento 

dentro de sua realidade prática. Os resultados são a relação da estrutura com o processo. O 

resultado, por sua vez, reflete os efeitos da assistência na situação de saúde da população. 

 A abordagem avaliativa inicia por uma série de itens correlacionados à apreciação 

normativa e à pesquisa avaliativa; são frequentemente utilizadas como recurso para auxiliar a 

tomada de decisões, de acordo com Brousselle e colaboradores (2011), Figura 1. 

 

 

 

 Figura 1 – Pesquisa, avaliação e tomada de decisão. 

 
 Fonte: BROUSSELLEet al., 2011 
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 A apreciação normativa compara os componentes da intervenção (estrutura – recursos; 

processos - bens e serviços produzidos; resultados) com suas normas e critérios reguladores. 

Sua validade depende da qualidade da medição (validade e confiabilidade dos instrumentos e 

estratégia utilizados) e da vinculação estabelecida entre estrutura, processos e resultado. 

Consiste em medir a diferença entre o que foi previsto e o que foi alcançado, o que permite o 

julgamento sobre a intervenção (BROUSSELLE et al., 2011). 

 A pesquisa avaliativa busca aferir o grau de “adequação” (a exatidão dos vínculos) 

entre os componentes da intervenção por métodos válidos e reconhecidos. Objetiva mensurar 

a pertinência, lógica, produtividade, efeitos, eficiência de uma dada intervenção, e suas 

relações com o contexto. Pode ser decomposta em seis tipos de análises que recorrem a 

metodologias diferentes: a análise estratégica (avalia a pertinência, exatidão da intervenção); a 

análise lógica (examina a coerência); a análise de produção (foco na produtividade e 

determinantes de qualidade do processo); a análise dos efeitos (analisa a eficácia); a análise da 

eficiência (determina eficiência global do objeto avaliado); e, a análise da implantação - 

verifica as interações entre a intervenção e seu contexto na produção dos efeitos 

(CHAMPAGNE et al., 2011). 

 No decorrer dos anos setenta a necessidade de avaliar as ações sanitárias fizeram com 

que diversos países criassem órgãos encarregados de avaliar as novas tecnologias. Houve uma 

extensiva produção de programas, obras e artigos sobre a avaliação, o que salientou a 

indispensabilidade de seu desenvolvimento e a complexidade de sua formação (HARTZ, 

1997). 

 No Brasil, no campo da saúde, a combinação de fatores como crise das finanças 

públicas, mudança do perfil epidemiológico e demográfico da população e desenvolvimento 

das tecnologias (tecnologias estas que permitiram a efetivação no domicílio de práticas até 

então somente possíveis nos hospitais, dentre outras), forçaram e forçam o governo a avaliar 

seus programas e políticas públicas na intenção de monitorar o crescimento dos custos ao 

mesmo tempo que garante acesso aos serviços e os fornece com qualidade (BROUSSELLE et 

al., 2011). Cresce, portanto, a demanda por evidências capazes de nortear e reorganizar a 

assistência. Neste contexto, a avaliação se constitui uma importante ferramenta para fornecer 

tais informações e auxiliar a tomada de decisões no âmbito das políticas púbicas (FURTADO, 

2001). 
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 Por emitir um julgamento abarcado de valores sobre o objeto avaliado por meio da 

comparação dos parâmetros e resultados da intervenção, a atividade avaliativa insere-se no 

campo da ciência – produção de evidências – e no da prática da política – estrutura, processos 

e resultados – vinculando-se a uma dimensão instrumental, que auxilia na tomada de decisões 

(FERNANDES et al., 2011).  

   

3.3.1 A ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO  

 

 A implantação é a transferência de um projeto ou programa (intervenção) para a 

pratica, ou seja, a realização de todas as suas etapas. Esta análise objetiva verificar os fatores 

que facilitam ou impedem a sua plena implantação. Enquanto a avaliação normativa busca 

medir a assimetria de uma determinada intervenção, a análise de implantação procura explicar 

os motivos de tal discrepância. A partir de seus resultados decisões podem ser tomadas para 

corrigir eventuais problemas e possibilitar renovações organizacionais (BROUSSELLE et al., 

2011).  

 A verificação da implantação relaciona seus efeitos com o seu contexto (seja ele 

interno ou externo) e seus componentes. De acordo com Champagne e colaboradores (2011), 

destacam-se quatro tipos de questões que as orientam e definem: a) Como é explicada a 

transformação da intervenção ao longo de tempo? (Análise da implantação de tipo Ia); b) 

Qual a influência que os determinantes contextuais exercem no seu grau de implementação? 

(Análise tipo Ib); c) Como as variações na implementação da intervenção podem influenciar 

os seus efeitos? Qual é a contribuição dos componentes da intervenção na produção dos 

efeitos? (Análise da implantação de tipo II: análise da influência da variação na implantação); 

e, d) Como a interação entre o meio de implantação e a intervenção influenciam os efeitos 

observados? (Análise tipo III: avalia a interação entre o contexto e a intervenção na produção 

de efeitos).  

 O grau de implantação mensura os componentes da intervenção para verificar seu 

nível de implantação. Nele são utilizados critérios quantitativos e qualitativos observados na 

produção dos efeitos (Denis & Champagne, 1997). Neste sentido, o grau de implantação 

torna-se a variável dependente, composta pela estrutura, processo e resultado, que deve ser 

correlacionada com as variáveis independentes (as características contextuais, por exemplo), 
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quando se quer observar sua influência sobre os efeitos observados (Denis & Champagne, 

1997;).  

 Para Leithwood & Montgomery (1980) pode-se realizar a medição do grau de 

implantação de uma intervenção segundo as seguintes etapas:  

1 – definição das partes que compõem a intervenção; 

2 – conhecimento das açõesindispensáveis à implementação da intervenção observada; 

3 – descrição das ações rotineiras no ambiente em que a intervenção está inserida; 

4 – Análise da variação da intervenção em relação ao contexto de seu território. 

  

3.3.2 O MODELO LÓGICO DO PROGRAMA 

 

 Para melhor compreensão da realidade a ser avaliada é necessário, antes, conhecer o 

objeto de avaliação. Conhecê-lo significa representá-lo em seus componentes, fluxos, relações 

causais, pressupostos e expectativas. Para alguns autores, essa representação é denominada de 

construção da teoria do objeto-modelo (MEDINA et al.,2005), e nos permite ter uma visão 

ampliada do serviço ou programa a ser avaliado e fazer importantes escolhas técnicas e 

políticas para desenvolver uma avaliação.  

 A construção do Modelo Lógico (ML) de uma intervenção permite apreciar a 

diferença da intervenção proposta para aquela que está sendo implantada, servindo como base 

para uma apreciação avaliativa da estrutura, processos e resultados. Permite visualizar as 

atividades relevantes para o programa, as relações de dependência com os insumos, de 

consequência com os efeitos esperados de curto, médio e longo prazos favorecendo a 

visualização da conexões entre as partes. A estruturação do programa, tomando por base o 

alcance de resultados, deve ser construída em cinco colunas: recursos, ações, produtos, 

resultados (objetivos) e impacto (efetividade). Geralmente esse modelo é exibido em forma de 

fluxograma, mapa ou tabela para retratar a sequência das etapas que levam aos resultados do 

programa (MILSTEIN, 1999; BROUSSELLE et al., 2011).  

 A coluna recursos/insumos, ou denominada também como estrutura, compreende 

todos os recursos utilizados para a funcionalidade do programa. Contandriopoulos (2000) o 

divide em três componentes: estrutura física (humanos, financeiros, imobiliários, técnicos, 

informacionais, dentre outros), estrutura organizacional e tecnológica (leis, regulamentos, 

normativas, processos técnicos), estrutura simbólica (crenças, valores, representações e suas 
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interações realizadas pelos diferentes atores do programa). Para esse mesmo autor as 

atividades ou processos, correspondem ao conjunto de ações pelas quais os recursos são 

mobilizados e empregados pelos atores para produzir bens e serviços que atendam a 

finalidade do sistema. Os produtos, ou resultados de curto prazo, se caracterizam pelos efeitos 

imediatos de uma atividade (processo); é a relação direta entre os insumos e as atividades 

(MILSTEIN, 1999). 

 A coluna Resultados corresponde aos efeitos intermediários, de médio prazo, 

observados na população. E impacto, ou resultado final, compreende ao objetivo da 

intervenção, ou seja, a transformação almejada de uma situação problema ao longo do tempo, 

sendo também compreendido como a efetividade das ações, o controle dos riscos e danos na 

população (MILSTEIN, 1999).  

 A construção do modelo lógico pode ser resumida em três etapas: revisão da literatura 

e textos oficiais a respeito da intervenção avaliada; esboço do modelo lógico; e, por último, 

validação do mesmo. Na fase de coleta é reunida toda a documentação disponível a respeito 

do objeto de avaliação a ser modelizado para embasar sua descrição. Caso necessário, 

entrevistas com especialistas podem ser realizadas para compreender os processos do 

programa. Posteriormente, em posse das informações levantadas na etapa anterior, é realizada 

a construção do diagrama em que será apresentado o Modelo Lógico (CASSIOLATO, 2010).   

 A validação do modelo pode ser realizada pela técnica da Conferencia de Consenso. 

Essa técnica possui como princípios norteadores a transparência, neutralidade, ausência de 

discriminação e tomada conjunta de decisões (REIS et al., 2010).É realizada para a definição 

de um consenso sobre determinado assunto envolvendo os stakeholders ou especialistas na 

área(diferente atores interessados no processo avaliativo - pesquisadores, gestores, dentre 

outros) no processo decisório, para incorporar pontos de vista diferentes (SOUZA et al., 

2005). Essa proposta de construção da teoria do programa busca incorporar saberes científicos 

epráticos na construção da avaliação (MEDINA et al., 2005) e constitui uma abordagem 

integrativa (CHEN, 1990). O julgamento coletivo, quando organizado adequadamente, é mais 

preciso que o julgamento individual (WRIGHT et al., 2000). 
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3.3.3 OS STAKEHOLDERS 

 

 Os atores envolvidos com o programa, denominados também de usuários potenciais da 

avaliação ou stakeholders, são pessoas envolvidas direta ou indiretamente na implementação 

de uma intervenção. É um termo frequentemente usado, no contexto da Gestão de Programas 

e Projetos, para delinear o campo de cada um dos grupos ou indivíduos, que possam afetar ou 

serem afetados pela realização dos objetivos de um programa e que possam ter interesse nos 

resultados de uma avaliação do mesmo (PÁDUA et al., 2004). 

 Segundo Hartz (1997) os interessados no processo avaliativo - aqueles indivíduos 

envolvidos com o programa a ser avaliado - precisam participar de todas as etapas do estudo 

avaliativo, sendo eles avaliadores internos (que trabalham diretamente com o programa) ou 

externos (não relacionados diretamente). O que permite maior enriquecimento das discussões, 

proporcionando diversidade e riqueza de olhares sobre o objeto avaliado. 

 Assim, a avaliação é muito mais promocional do que classificatória, pois permite aos 

avaliados e avaliadores participar, estudar, refinar conceitos e técnicas e crescer junto com o 

processo de análise, utilizando-se de uma abordagem contextualizada e coproduzida 

(MINAYOet al., 2005).  

 

3.3.4 PERGUNTAS AVALIATIVAS 

  

 São perguntas baseadas nos componentes do modelo lógico. Elas proporcionarão a 

sustentação da avaliação, tendo caráter explicitamente descritivo. Norteiam as técnicas de 

coleta e as fontes de informação utilizadas no processo avaliativo (MINAYO et al., 2005).  

 

3.3.5 CRITÉRIOS, INDICADORES E PARÂMETROS 

  

 É preciso estabelecer a diferença entre critérios, indicadores e parâmetros. De acordo 

com Alves, (2010), “critério é definido como atributo, aspecto ou componente da estrutura, 

processo ou resultado utilizado para mensurar o programa ou alguns de seus componentes; 

indicador é fator empiricamente conectado ao critério, que estabelece um meio simples e 

confiável de medir a ocorrência de um fenômeno; parâmetro é o valor de referência para a 
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mensuração de um fenômeno ou objeto, considerado como ideal.” São construídos a partir das 

perguntas avaliativas dos interessados pela avaliação.  

 A definição de critérios delimita os aspectos que precisarão de enfoque durante o 

processo avaliativo. Os critérios, definidos por muitos autores como variáveis, fazem parte da 

estrutura, processo ou resultados utilizados na mensuração dos componentes de uma 

intervenção. Através deles os objetivos do programa são transformados em termos 

quantificáveis (DONABEDIAN, 2002). Também podem ser qualitativos, sendo traduzido por 

meio de interpretação (Quadro 2). 

 Os indicadores são relevantes para as práticas de monitoramento e a avaliação. 

Através deles é possível explicitar os meios pelos quais juízos de valor a respeito do objeto 

avaliado (intervenção, programa ou serviço a ser avaliado) é construído. Seu uso facilita o 

monitoramento de objetivos e metas de um determinado serviço, estimula a capacidade 

analítica da equipe e promove o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde. Ele 

pode ser um quantitativo ou qualitativo e correlacionado ao critério, estabelecendo um meio 

confiável e de fácil medição. Atua dando suporte na descrição do comportamento, porém 

representa uma aproximação de um dado fenômeno, não o fato em si (PATTON, 2008). 

 

 

Quadro 2 – Exemplos de critérios  

  CRITÉRIOS 

Quantitativos Qualitativos 

Procedimentos coletivos; 

Consultas médicas; 

Profissionais capacitados. 

Conhecimento sobre a doença; 

Mudança de comportamento de risco; 

Percepção do usuário sobre a qualidade da 

assistência. 

Fonte: Adaptado de Alves (2010) 

  

 

Segundo Alves (2010), os indicadores quantitativos podem ser razões ou proporções 

(razão de casos de sífilis entre homens e mulheres), taxas ou coeficientes (como o coeficiente 

de mortalidade infantil) ou contagem simples (número de ocorrência de um evento), conforme 

o Quadro 3. Segundo esse mesmo autor, os indicadores qualitativos vão auxiliar na 

compreensão de atitudes, crenças e valores, como por exemplo a capacitação profissional para 
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desempenhar uma determinada tarefa.  Para maior confiabilidade do indicador é necessário 

monitorar sua qualidade. Esse monitoramento é realizado através da verificação de cinco 

atributos, que são: validade (ato de medir aquilo que se pretende medir); sensibilidade 

(capacidade de perceber o fenômeno analisado); especificidade (detecção da veracidade do 

fenômeno analisado); relevância (correspondência com prioridades da agenda estratégica); 

simplicidade (fácil acessibilidade); custo-efetividade - produção de resultados condizentes 

com o consumo de tempo e recursos (ALVES, 2010).  

 É preciso muita cautela na definição de indicadores. Os erros mais comuns no 

processo de seleção estão relacionados aonúmero elevado de indicadores selecionados, má 

definição, itens pouco operacionais e escolha daqueles que refletem apenas resultado e 

impacto (PLAZA, 2005). 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Alves (2010) 

 

Tipo de 

Indicador 

Contagem 

Simples 

Taxa ou 

Coeficiente 

Proporção Razão 

Exemplo Número de 

óbitos em 

menores de 

um ano  

Coeficiente de 

mortalidade 

neonatal 

Proporção de 

nascidos vivos com 

baixo peso ao nascer 

Razão de 

mortalidade 

materna 

Modo de 

cálculo 

Frequência 

absoluta de 

um evento 

num 

determinado 

local e 

período 

Número de óbito de 

crianças menores 

de 28 dias em 

determinado local e 

período/número de 

nascidos vivos no 

mesmo local e 

período X 1.000 

Número de nascidos 

vivos com peso 

menor que 2.500g 

em determinado 

local e período/ 

número de nascidos 

vivos no mesmo 

local x 100 

Número de óbitos 

femininos por 

causas maternas 

em determinado 

local e período/ 

número de 

nascidos vivos no 

mesmo local e 

período x 100.000 

Quadro 3 – Exemplos de indicadores quantitativos 
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3.3.6 MATRIZ DE RELEVÂNCIA 

 

  A matriz de relevância (MR) é a etapa que inicia a construção da Matriz de 

Análise e Julgamento. A partir dela se verifica a pertinência dos indicadores e mensura a 

valoração de cada item.  É um instrumento que permite deixar o processo de julgamento mais 

transparente. Pode ser definida como um quadro síntese que além de descrever os critérios 

(dimensões da avaliação) pelos quais os componentes estruturais da intervenção (insumos e 

atividades) serão avaliados, esclarece todo o processo de valoração. O valor é atribuído 

utilizando-se uma escala usualmente referida como: muito relevante (RRR), relevante (RR) 

ou pouco relevante (R), apontando quais componentes serão destacados na avaliação e na 

pontuação utilizada para o julgamento (COSTA, 2013).  

 O peso de cada item é distribuído de acordo com a relevância. A relevância pode ser 

atribuída exclusivamente pela equipe ou ser pactuada com os usuários potenciais da avaliação 

ou especialistas. Sua construção compartilhada é fundamental para garantir a legitimidade da 

avaliação e em seu processo avaliativo é importante explicitar como se deu a construção das 

relevâncias. Algumas intervenções bem conhecidas e já aplicadas em diferentes contextos 

permitem a construção da matriz de relevância ou valoração considerando a contribuição de 

cada componente na obtenção dos efeitos da intervenção (ESHER, 2012). 

 

3.3.7 MATRIZ DE ANÁLISE E JULGAMENTO  

 

 Um dos pontos cruciais de uma avaliação está no julgamento, ou seja, a mensuração 

do valor de uma determinada intervenção e suas práticas. Scriven (1967) destaca dois pontos 

na elaboração do julgamento: a construção da teoria sobre a intervenção e de teorias 

científicas sobre o processo de valoração. O autor faz menção aos princípios do direito 

moderno (a jurisprudência) à avaliação, que triangula evidências e as interpreta dentro de uma 

lógica construída aos moldes do objeto avaliado. Por exemplo, em uma avaliação de 

conformidade a dissonância do objeto observado para o planejado é medida pela relação que 

cada componente tem na obtenção do objetivo de resultado.  

 Por meio de uma comparação entre a interpretação dos resultados do programa e os 

padrões estabelecidos por um consenso, pode-se chegar a certos juízos de valor sobre o 

programa. O julgamento proposto pela Matriz de Análise e Julgamento identifica o Grau de 
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Implantação da intervenção. O uso da matriz torna a sistematização do processo avaliativo 

mais transparente. Seu resultado pode ser categorizado em estratos, sendo a divisão em tercis 

ou quartis as mais usuais (Quadro 4). Outra opção é a definição dos pontos de corte para a 

classificação do GI por consenso (SOUZA, 2005).  

 Ao se realizar o julgamento de uma intervenção, os resultados por si só não produzem 

diretamente uma ação. Porém, contribuem de forma decisiva para auxiliar na tomada de 

decisões e traçar medidas necessárias para a resolução de problemas identificados (TANAKA; 

TAMAKI, 2012). 

 

 

 

 
Julgamento em Três Estratos 

 

Intervalo Julgamento 

De 66,6 % a 100% Implantação satisfatória ou plena 

De 33,3% a > 66,6% Implantação parcial, média 

De 1% a > 33,3% Implantação incipiente 

 
 

Julgamento em quatro estratos 

 

 

Intervalo Julgamento 

75% a 100% Implantação satisfatória ou adequada 

50% a >75% Implantação parcial ou parcialmente adequada 

25% a >50% Implantação incipiente 

1% a >25% Implantação desfavorável ou crítico 

Fonte: Adaptado de Alves, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Julgamento atribuído segundo o nível de estratos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 UNIVERSO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Este trabalho abrangeu a região assistencial de saúde da Superintendência Regional de 

Saúde (SRS) de Diamantina, MG, composta por 33 municípios e constituída pelas Regiões de 

Saúde de Diamantina e Minas Novas/Turmalina/Capelinha e parte das Regiões de Saúde de 

Araçuaí e Guanhães, conforme o Quadro 5. A divisão da área assistencial é diferente da 

divisão político-administrativa estabelecida pelo Plano Diretor de Regionalização da Saúde de 

Minas Gerais - PDR/MG, e visa à facilidade de acesso do município com sua região 

assistencial (MALACHIAS et al., 2011). 

  

Quadro 5 - Municípios assistidos pela Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, 
MG e suas respectivas Regiões de Saúde. Diamantina, 2017.  
 

 
Região Ampliada de Saúde do Jequitinhonha 

 
Região de Saúde de Diamantina 

Alvorada de Minas Datas Presidente Kubitschek 

Carbonita Diamantina Santo Antônio do Itambé 

Coluna Felício dos Santos São Gonçalo do Rio Preto 

Congonhas do Norte Gouvêa Senador Modestino Gonçalves 

Couto de Magalhães de Minas Itamarandiba Serro 

 
Região de Saúde de Minas Novas/Turmalina/Capelinha 

 
Aricanduva José Gonçalves de Minas Turmalina 

Capelinha Leme do Prado Veredinha 

Chapada do Norte Minas Novas  

 
Região Ampliada de Saúde do Nordeste (Teófilo Otoni) 

Região de Saúde de Araçuaí 
Araçuaí Coronel Murta Jenipapo de Minas 

Berilo Francisco Badaró Virgem da Lapa 

 
Região Ampliada de Saúde do Centro (Belo Horizonte/Sete Lagoas) 

Região de Saúde de Guanhães 
Materlândia Sabinópolis, Serra Azul de Minas 

Rio Vermelho   

Fonte: (MALACHIAS et al., 2011) 
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 A escolha deste território foi intencional por ser uma região com baixos indicadores 

sociais e econômico (MALACHIAS et al., 2011), marcada por suas carências e distúrbios 

nutricionais na população residente (NERI, 2009). Sendo, portanto, o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional uma importante ferramenta para a avaliação e desenvolvimento de 

ações de promoção e prevenção em saúde que possam melhorar e/ou reverterem essa situação.  

Dos 33 municípios elegíveis, após o convite formal, 23 aceitaram participar do estudo. 

Entretanto, dois municípios não deram retorno quanto aos formulários e depois de três 

tentativas de contato, sem sucesso, foram excluídos da pesquisa. A amostra constituiu-se, 

portanto, de 21 municípios representando 63,3% das cidades sob a jurisdição da SRS de 

Diamantina, MG. 

 

4.2 DESENHO DE ESTUDO 

 

 O presente estudo propôs avaliar a implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional em municípios sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina – MG no ano de 2017. Para isso foi estimado o Grau de Implantação (GI) do 

SISVAN, identificando os elementos facilitadores e dificultadores através de uma análise de 

implantação 1b (CHAMPAGNE et al., 2011). 

Trata-se de um estudo transversal com amostra intencional.   

Um banco de dados foi elaborado no software Excel, versão 2013, para a construção 

da variável do grau de implantação total e de seus componentes.  

Esta avaliação foi dividida em quatro etapas: 

 

Etapa 1 – Elaboração do Modelo Lógico da Intervenção 

 

 A descrição do SISVAN foi realizada a partir da formulação do modelo lógico 

mediante a leitura de documentos oficiais e da literatura a cerca do tema. Essa composição 

orientou a identificação dos objetivos, metas, insumos, atividades e resultados do sistema para 

a elaboração do modelo lógico e caracterização da estrutura (recursos) e do processo 

(atividades desenvolvidas) proposto por Donabedian (1988). 

  

Etapa 2 – Construção da Matriz de Análise e Julgamento  
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 A partir o modelo lógico foram propostos indicadores avaliativos. Estes foram 

avaliados por especialistas quanto à pertinência e relevância e receberam pontuação específica 

de acordo com a relevância atribuída pela técnica de consenso Delphi Político (YAÑEZ 

GALLARDO & CUADRA OLMOS, 2008).  Esta composição de indicadores pontuados 

constituiu a matriz de análise e julgamento. 

   

Etapa 3 – Mensuração do grau de implantação 

 

 O grau de implantação do SISVAN correspondeu à razão entre as somas da pontuação 

alcançada e esperada das dimensões de estrutura e processo da matriz de análise e julgamento. 

Para a avaliação do grau de implantação este foi estratificado em quartis e classificado 

segundo Alves (2010).  

 

Etapa 4 – Análise dos resultados do Grau de implantação   
 

 Os dados coletados (primários e secundários) foram armazenados em um banco de 

dados no software Excel, versão 2013, no qual foi calculado o grau de implantação total e dos 

componentes. A análise do grau de implantação e dos seus fatores facilitadores e 

dificultadores foram realizadas por meio de processo dedutivo baseado nos itens que 

exerceram maior influência nos resultados. 

 

4.3 PERCURSO METODOLÓGICO  

Elaboração do Modelo Lógico da Intervenção 

 

A descrição do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional foi realizada a partir da 

elaboração do esboço do Modelo Lógico por meio da abordagem normativa. Sua descrição foi 

realizada mediante análise documental, buscas em textos oficiais: leis, regulamentações, 

normativas, portarias (QUADRO 6) e da literatura disponíveis sobre o tema.  

Essa composição orientou a identificação dos objetivos, metas, insumos, atividades e 

resultados do sistema para a elaboração do modelo lógico e formulação da estrutura (recursos) 

e do processo (atividades desenvolvidas) proposto por Donabedian (1988), em seis 
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componentes envolvidos no desenvolvimento do SISVAN: recursos físicos, humanos e 

materiais; atividades de VAN, produção de dados e gestão. 

 A modelização da intervenção visa superar o modelo “caixa preta”, onde apenas os 

efeitos trazidos por uma intervenção importavam, passando a valorizar o contexto e o 

processo no alcance dos resultados. Este fato amplia a visão da situação problema, 

identificando com mais facilidade o trajeto lógico dos atores envolvidos de forma a explorar 

melhor os seus objetivos. Deve, portanto, ser feita em interação com diferentes atores 

envolvidos com a intervenção (HARTZ & VIEIRA, 2014). 

A elaboração do esboço do ML consistiu a primeira etapa da pesquisa avaliativa, a 

partir da qual foram construídos os itens da matriz de relevância. Ambos passaram pela 

técnica Delphi de consenso (REIS et al., 2010), e através de seu resultado houve a formulação 

do modelo lógico da intervenção, delineamento dos questionários e valoração e elaboração da 

matriz de análise e julgamento para o cálculo do grau de implantação.  

  

Quadro 6 – Documentos oficiais utilizados na construção do esboço do ML e Matriz de 
Análise e Julgamento 

 

DOCUMENTOS  

 

 

FONTES  

- Marco de Referência da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica (2015) 
- Orientações para Avaliação de Marcadores de Consumo Alimentar na Atenção Básica (2015) 
- Protocolos do sisvan (2008) 
- Orientações para coleta de dados antropométricos (2011) 
- Manual orientador para aquisição de equipamentos antropométricos (2012) 
- Portaria Nº 1.056, de 24 de Maio de 2016  
- Portaria Nº 2.715, de 17 de novembro de 2011 
- Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 
- Portaria nº 3.462, de 11/11/2010 
- Portaria nº 2.608/GM, de 28/12/2005 
- Portaria nº 2.246, de 18/10/2004 
- Formulário de cadastro individual e 1º acompanhamento nutricional (versão 3.0) 
- Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar (versão 3.0) 
- Mapa de Acompanhamento Diário em branco (versão 3.0) 
- Tutorial SISVAN WEB (2015) 
- Formulário de cadastro individual e 1º acompanhamento nutricional (2015) 
- Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar (2015) 
- Formulário de cadastro individual e 1º acompanhamento nutricional (versão válida até 2014) 
- Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar para indivíduos menores de 5 (versão válida até 2014)  
- Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar para indivíduos a partir de 5 (versão válida até 2014) 
- Mapa diário de acompanhamento  
- Formulário complementar da ANDI 

 
 MS* 

- RESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.484, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016 SES/MG** 

*MS- Ministério da Saúde; SES/MG – Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais  
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Definição dos especialistas participantes da Técnica de Consenso 

 

 Especialista é aquele detentor de conhecimentos técnicos, científicos ou práticos sobre 

determinado assunto. Inclui, portanto, desde a experiência acadêmica até a vivência prática. 

Dentro da pesquisa avaliativa a opinião dos especialistas pode também ser considerada como 

norma (CHAMPAGNE et al., 2011). Para Contandriopoulos (2006) a incorporação de 

diversos pontos de vista dentro da estratégia da avaliação a torna capaz de realizar um 

julgamento amplo e conciso.  

 A realização do consenso do ML e da matriz de relevância, bem como a seleção e 

valoração dos indicadores da matriz de análise e julgamento, foi realizada pela Técnica 

Delphi. Nesta perspectiva, foram convidadas pessoas com experiência com o SISVAN, 

atuando em cargos distintos para compor o rol de especialistas participantes. Optou-se por 

convidar gestores da Coordenação da Superintendência Regional de Saúde e Coordenação 

Municipal, compondo, respectivamente, avaliadores com visão externa (de regulação), e 

interna (gestão e execução).  

 Considerou-se como critério de inclusão para os especialistas um período mínimo de 4 

anos de experiência com este programa dentro da área coberta pela Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina. Como critério de exclusão, os coordenadores não 

poderiam estar coordenando o SISVAN dentro da área da pesquisa no momento de sua 

realização. Estes coordenadores foram indicados pela própria Superintendência Regional de 

Saúde.  

 

Perfil dos especialistas participantes 

 

 O rol de especialistas foi composto por uma amostra intencional, com 4 participantes 

(Tabela 01). Todos relataram possuir pós-graduação: 75% a título de especialista (Políticas e 

Gestão da Saúde, Segurança de Alimentos e em Epidemiologia), e 25% em nível de mestrado 

(Ciências da Saúde). O tempo de experiência com o SISVAN variou de 4 a 10 anos.  
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Tabela 01 – Perfil dos especialistas  

Características 

  n %     n % 
Sexo Área de atuação profissional: 
Feminino 4 100.0% Atenção Primária à Saúde 1 25.0% 
Masculino 0 0.0% Ensino/Pesquisa 1 25.0% 
Total 4 100.0%  Vigilância em Saúde 1 25.0% 
Idade  Gestão 1 25.0% 
20 à 30 anos 1 25.0% Total 4 100.0% 
30 à 40 anos 2 50.0% Tempo de experiência com o SISVAN 
Acima de 40 anos 1 25.0% 4 anos 2 50.0% 
Total 4 100.0% 6 anos 1 25.0% 
Formação 10 anos 1 25.0% 
Nutrição 2 50.0% Total 4 100.0% 
Fisioterapia 1 25.0% 
Pedagogia 1 25.0% 
Total 4 100.0% 
Pós-Graduação 
Especialização 3 75.0% 
Mestrado 1 25.0% 
Total 4  100.0%         
 

 

 

 Quanto aos especialistas da Regional de Saúde, um tinha vivência como Coordenador 

Regional do SISVAN outro como Coordenador Regional da Vigilância em Saúde. A inclusão 

da Vigilância em Saúde foi devido à incorporação de algumas ações do SISVAN no Programa 

de Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde – ProMAVS (MINAS GERAIS, 

2016) .  

 O ProMAVS é uma reformulação do antigo Projeto de Fortalecimento da Vigilância 

em Saúde (PFVS) que foi criado pelo governo do estado de Minas Gerais em 2012, a fim de 

incentivar a regionalização da vigilância em saúde, buscando orientar e efetivar a 

descentralização das ações da área para os municípios mineiros. Suas normas, bem como 

execução, acompanhamento e monitoramento estão descritas na Deliberação CIB-SUS/MG 

Nº 2.418, de 17 de novembro de 2016 (MINAS GERAIS, 2016). 
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Consenso do ML e da Matriz de Análise e Julgamento  

 

 Para estabelecer o consenso entre os especialistas a respeito do ML e dos itens que 

iriam compor os critérios de julgamento da matriz foi utilizada a técnica de consenso de 

Delfos (SOUZA et al., 2005). Delfos (ou Delphi) é uma metodologia utilizada para se obter 

consenso sobre determinado assunto. Ela utiliza o conhecimento empírico e científico de um 

conjunto de pessoas estrategicamente selecionadas, partindo do pressuposto de que um 

julgamento coletivo, quando organizado, possui maior consistência que a opinião individual. 

Para se estabelecer um consenso é necessário chegar a um senso comum entre duas ou mais 

partes. Geralmente é composto de três rodadas, e os participantes têm a oportunidade de 

alterar as respostas ou acrescentar novos intens. Quando não há um nível de consenso 

satisfatório é permitida a criação de novas rodadas até que se obtenha (SOUZA et al., 2005).  

Na elaboração de critérios e itens a consulta da opinião de especialistas é amplamente 

utilizada, sendo recomendado de três a dez participantes (STREINER, 2015). A verificação da 

pertinência e relevância dos critérios, bem como a seleção e atribuição de valores dos 

indicadores foram estabelecidas conforme metodologia adaptada de Esher et al. (2012).  

 Inicialmente foi realizado o contato com os participantes por telefone, onde 

posteriormente foi feito o convite para participação e apresentado a pesquisa. Após assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) os especialistas receberam por 

correio eletrônico, individualmente, um documento contendo: um texto explicativo sobre a 

pesquisa, seus objetivos e o método a ser utilizado; um questionário eletrônico com a proposta 

de modelo lógico e planilha de avaliação da pertinência e relevância dos itens levantados e, as 

instruções para preenchimento e devolução do material.  

 Para a verificação do modelo lógico, este foi apresentado como imagem e solicitado 

aos participantes que avaliassem a coerência do modelo proposto com os objetivos do 

SISVAN. Na avaliação do ML o participante poderia acrescentar ou retirar itens se 

considerasse necessário. 

 Os itens dispostos na matriz de relevância para julgamento foram avaliados de acordo 

com sua pertinência e relevância para a realização dos objetivos do SISVAN. Poderiam ser 

considerados como pertinente (necessário para o bom funcionamento do SISVAN) e não 

pertinente (não importante para o desenvolvimento do SISVAN).  
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Caso o avaliador compreendesse aquele item como pertinente, automaticamente 

responderia sobre sua relevância. A relevância foi avaliada conforme a importância que o 

avaliador atribuiu ao item para o desenvolvimento do SISVAN no município, podendo ser de 

três formas: "pouco relevante", "relevante" e "muito relevante". Foi ressaltado aos 

participantes que na construção do consenso não haveria respostas certas ou erradas e que 

poderiam excluir ou incluir qualquer elemento que achassem necessário.   

 Na análise da pertinência, para atingir consenso, cada item deveria receber no mínimo 

90% de concordância. A percentagem de concordância foi calculada para o ML e cada item 

da MAJ, de acordo com Tilden e colaboradores (1990): % de concordância = número de 

participantes que concordaram (consideraram aquele item relevante) / número total de 

participantes X 100. Se o resultado fosse maior ou igual a 90% significava adequação dos 

domínios. 

 Somente os itens que atingiram essa exigência foram avaliados quanto à relevância e 

compuseram a matriz de análise e julgamento. Os itens considerados pertinentes receberam 

pontuação de 01 a 03, sendo: 1 (um) para "Pouco relevante"; 2 (dois) para "Relevante" e 3 

(três) para "Muito relevante". A atribuição desta pontuação determinou um “valor” de 

relevância para cada item separadamente. A pontuação final de cada elemento foi calculada 

multiplicando o valor da somatória dos pontos recebidos pelo número de respondentes que 

considerou o item “muito relevante”. A somatória do valor final de cada item resultou na 

pontuação total da matriz de análise e julgamento. 

 A técnica de consenso usualmente ocorre em três rodadas realizadas à distância. 

Porém, neste estudo utilizou-se a variante Delphi Político. Esta variante tem como objetivo a 

otimização de tempo e apresentação de todas as opiniões dos especialistas em uma só vez 

(YAÑEZ GALLARDO & CUADRA OLMOS, 2008). Apesar de não considerar uma 

discussão em grupo e assim não haver uma avaliação em profundidade esse método não 

prejudicou esse trabalho uma vez que se obteve elevado grau de concordância e o tipo de 

consenso pretendido não foi utilizado para tomada de decisão (DE MEYRICK, 2003). 

 

O Modelo Lógico do SISVAN consensuado 

 

 O Modelo Lógico do SISVAN consensuado (resultante da técnica Delphi), 

apresentado na Figura 2, teve seus componentes organizados da seguinte maneira: 1) 
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Vigilância das Atividades de VAN, que abarca como subcomponentes a coleta, análise de 

dados e divulgação/disseminação da informação; 2) Gestão; com os subcomponentes 

organização e planejamento. Os componentes representam um conjunto de ações e serviços a 

serem realizados no processo do sistema de vigilância alimentar e nutricional. 

 Para cada um dos componentes descritos no modelo lógico, foram definidos os 

insumos necessários, as atividades, os produtos e os resultados esperados, levando em conta a 

interação do efeito com o impacto sobre a utilização da informação no processo decisório de 

ações. 

 Quanto aos “insumos”, foi dada prioridade aos equipamentos antropométricos 

(balança, estadiômetro vertical e infantil, fita métrica, dentre outros), recursos mobiliários 

(mesa, cadeira), equipamentos de informática (computador, internet), recursos materiais 

(impressora, protocolos, planilhas, cadernetas, tabelas, formulários de cadastro, de marcadores 

de consumo alimentar, mapa diário de acompanhamento, protocolos e diretrizes), recursos 

humanos e físicos. 

 Para as atividades a serem desenvolvidas, foram destacadas as ações de vigilância e 

monitoramento das ações de VAN, bem como de sua gestão, organização e planejamento: 

avaliação do EN e do CA por fase e ciclo de vida; busca ativa dos indivíduos faltosos; 

inserção de dados nos sistemas de informação; educação em saúde individual e coletiva; 

capacitação de profissionais; avaliação e monitoramento da situação alimentar e do estado 

nutricional individual e coletivo; definição de fluxo de referência e contra referência ao 

cuidado nutricional; desenvolvimento de matrizes de intervenção à situação alimentar e 

nutricional evidenciada; definição de metas do SISVAN no âmbito municipal; divulgação do 

diagnóstico levantado e dos resultados alcançados.  

 Como resultados intermediários destacaram-se a cobertura populacional adequada das 

avaliações de EN e CA, adequação das avaliações de EN e CA, fornecimento contínuo e 

atualizado da situação alimentar e nutricional; população orientada sobre alimentação 

saudável; profissionais capacitados; identificação precoce dos agravos nutricionais. 

 Foram estabelecidos como resultados de médio prazo a avaliação e monitoramento 

contínuo do EN e CA, o diagnóstico da situação alimentar e nutricional e a informação em 

tempo oportuno para a formulação e avaliação de políticas públicas relacionadas à condição 

alimentar e nutricional da população. O resultado em longo prazo, ou impacto, ficou 

compreendido  como análise da situação alimentar e nutricional oportuna e confiável.  
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 O desenvolvimento do ML orientou a construção das seguintes perguntas avaliativas:  

a) Qual o grau de implantação do SISVAN nos municípios sob jurisdição da Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina? 

b) Quais elementos exerceram maior influência no grau de implantação do SISVAN? 
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CA – Consumo Alimentar 
EN – Estado Nutricional 
PPA – Plano Plurianual de Saúde 
PMS – Plano Municipal de Saúde 
VAN – Vigilância Alimentar e Nutricional 

Figura 2: Modelo Lógico do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) consensuado. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A Matriz de Análise e Julgamento do SISVAN 

 

 A partir do modelo lógico, foram estabelecidos indicadores de avaliação e estes foram 

avaliados quanto à pertinência e relevância e receberam pontuação específica de acordo com a 

relevância atribuída pelos especialistas, resultando na Matriz de Análise e Julgamento 

(APÊNDICE A). Esta pontuação serviu de padrão para comparar o que foi encontrado no 

levantamento realizado nos municípios com o que se esperava para cada um dos indicadores 

previstos. Dessa forma, foi mensurado o grau de implantação municipal do SISVAN.  

 O modelo lógico contempla as três dimensões necessárias para a descrição de uma 

intervenção, a saber: estrutura, processo e resultado (imediato, de médio e longo prazo). A 

matriz de análise e julgamento traz apenas as dimensões de estrutura, processo e resultados 

imediatos, foco da análise de implantação. A avaliação dos recursos financeiros não fez parte 

desta análise por não se tratar de uma avaliação econômica ou de eficiência. 

 Na seleção dos indicadores, considerou-se a pertinência e relevância. Os participantes 

puderam sugerir novos ou excluir aqueles que julgassem desnecessários. Essas observações 

subsidiaram a revisão do questionário semiestruturado que posteriormente seriam aplicados 

aos coordenadores municipais. 

Todo o conteúdo da matriz submetido à avaliação dos especialistas foi considerado 

pertinente, devido à elevada concordância verificada, não havendo exclusão de qualquer item.  

 Dentro do componente estrutura, mais especificamente no bloco de recursos humanos, 

foi sugerida a inserção de alguns indicadores, sendo o primeiro deles a valorização do 

profissional nutricionista como coordenador do SISVAN. Esta sugestão foi aceita uma vez 

que é uma recomendação da Portaria no 2.246, de 18 de outubro de 2004 (BRASIL, 2004). A 

segunda sugestão foi acrescentar o “coordenador de vigilância em saúde” e por já estar 

contemplado em questões posteriores nada foi alterado. 

 Na parte da estrutura física foi solicitada a inclusão de “sala de avaliação coletiva no 

âmbito da saúde”, e por ser contemplada dentro do “espaço nas unidades de saúde para 

avaliação antropométrica” não foi colocada separadamente. No bloco de recursos materiais 

sugeriram a inserção do item “máquina fotográfica”, porém por não estar incluso dentro de 

normativas ministeriais não foi considerada ferramenta necessária para implementação das 

atividades do SISVAN, optando-se por não acrescentar.  
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 No componente processo, como atividades de vigilância alimentar e nutricional foi 

sugerida a inclusão do “treinamento para profissionais envolvidos com o SISVAN”. Este item 

já estava contemplado na matriz, não necessitando de alterações. A “criação de parceria com 

as escolas” não foi considerada como medidor de implantação, pois a intersetorialidade das 

ações do SISVAN depende da organização dos processos de trabalho e das relações entre 

cada secretaria municipal, sendo particular em cada município. A “realização de atividade 

física” foi proposta e aderida dentro das orientações e recomendações da educação em saúde, 

não sendo considerada como critério de implantação.  

 No bloco de inserção de dados foi proposta a “inserção e análise dos dados na 

plataforma em tempo hábil - não acumular dados para apenas alimentar o sistema de 

informação”.  Esta proposição está contemplada no item que avalia a periodicidade de 

inserção e avaliação dos dados no sistema, não necessitando de outras alterações. 

 Com base na matriz original e nas sugestões fornecidas pelos especialistas no decorrer 

do consenso, foi obtida a Matriz de Análise e Julgamento do Sistema Vigilância Alimentar e 

Nutricional, com seus itens e valoração. Na matriz considerou-se como mensurável a 

conformidade, com avaliação voltada para a estrutura e o processo. Para estrutura procurou 

avaliar os recursos necessários à produção dos serviços, como recursos humanos, insumos de 

informática, acesso à internet, portarias, protocolos, espaço físico, material de consumo, 

dentre outros. Para o campo do processo procurou avaliar a gestão, organização e 

planejamento das ações propostas pelo SISVAN, como avaliações do estado nutricional e de 

consumo alimentar, coleta e inserção de dados, capacitação de recursos humanos, avaliação, 

monitoramento, produção e gerenciamento das informações. 

 A Matriz de Análise e Julgamento resultou em 77 indicadores, distribuídos por 

componentes: 30 na dimensão de estrutura, 47 na de processos. De acordo com a relevância 

atribuída aos indicadores pelo consenso, estes receberam pontuação de 9 (nove) à 48 

(quarenta e oito) pontos (APÊNDICE A). A pontuação máxima esperada por cada 

componente e dimensão dependeu do número de indicadores contemplados em cada um 

desses aspectos. A pontuação total de cada bloco da matriz bem como a porcentagem 

correspondente está disposta na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Pontuação total e porcentagem correspondentes às dimensões da Matriz de 
Análise e Julgamento. 
 
DIMENSÕES PONTUAÇÃO % 
   
ESTRUTURA   
Recursos Humanos 184 6 
Recursos Físicos 125 4 
Recursos Materiais 727 22 

   
PROCESSO   
Vigilância das atividades de VAN 1686 51 
Gestão 576 17 

   
Total 3298 100 

 

 

 Dessa forma, procedeu-se à construção do escore do Grau de Implantação, em termos 

percentuais, pelo cálculo da Regra de Três Simples (Σ pontos observados / Σ da pontuação 

máxima X 100) para cada componente e posteriormente realizou-se a somatória dos 

componentes para o cálculo do grau de implantação total. 

 

Grau de Implantação (GI) % =  Σ Pontos Observados                 X    100 
                                                     Σ Pontuação Máxima Esperada 
 

Onde:  

Σ Pontos Observados = somatória dos pontos observados; 

Σ Pontuação máxima esperada = somatória da pontuação máxima dos itens avaliados 

 

A classificação final do GI do SISVAN foi definida por um sistema de escores, dividido em 

quatro estratos (ALVES, 2010) e apresentada no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Julgamento da implantação por quatro estratos 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Alves, 2010. 

 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA E TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

 Esta é uma pesquisa quantitativa, mesclando dados primários e secundários. Os dados 

primários foram provenientes da aplicação de questionários semiestruturado aos especialistas 

e aos coordenadores municipais do SISVAN; os dados secundários foram coletados: a) de 

relatórios públicos e restritos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); b) 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); c) Sistema de Nascidos Vivos 

(SINASC). 

 

Aplicação dos questionários 

 Dois diferentes questionários foram elaborados para coleta de dados para esta 

pesquisa. O primeiro foi aplicado aos especialistas (APENDICE B), para desenvolvimento da 

técnica de consenso, com base no modelo lógico do SISVAN e variáveis de interesse para 

compor os critérios utilizados na matriz de análise e julgamento. O segundo instrumento foi 

aplicado aos Coordenadores Municipais do SISVAN (APÊNDICE C) ou, na ausência destes, 

àqueles que os representavam, para mensuração da implantação. Os participantes receberam 

por correio eletrônico os questionários em formato eletrônico por meio do Formulário Google 

Form® considerando o custo, tempo e distância territorial. Estes contaram com três blocos de 

questões: (1) identificação do município e do perfil do coordenador ou responsável pela 

gestão do SISVAN; (2) caracterização da estrutura existente; (3) gestão, planejamento, 

organização do processo de coleta, produção, sistematização, análise e divulgação da 

informação.  

Intervalo Julgamento 

75% a 100% Implantação satisfatória ou adequada 

50% a >75% Implantação parcial ou parcialmente adequada 

25% a >50% Implantação incipiente 

1% a >25% Implantação desfavorável ou crítico 
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Os dados primários foram coletados no período de fevereiro a março de 2019, 

mediante aplicação do questionário estruturado auto aplicado. Os sujeitos da pesquisa foram 

os responsáveis municipais pelo SISVAN, formais ou não, identificados pelas secretarias 

municipais de saúde. Os dados secundários, coletados entre junho de 2018 à janeiro de 2019, 

relacionam-se ao ano de 2017 e foram obtidos da base de dados restrita do SISVAN 

municipal. As informações provenientes dos dados primários e secundários responderam os 

indicadores da matriz de análise e julgamento e subsidiaram a avaliação do grau de 

implantação. 

 

Avaliação dos dados secundários 

 Para a verificação da cobertura e da adequação das atividades do SISVAN, foram 

coletados relatórios do SISVAN web do sistema interno de cada município. O termo 

cobertura foi designado para mensurar o quantitativo da população coberta por determinada 

ação, e a adequação fez menção à quantidade (em número) de ações realizadas.  

Para a análise da conformidade das duas ações, em termos de população atingida, e da 

adequação, no sentido de quantidade recomendada, foi realizado a separação dos dados entre 

crianças menores de 2 anos, crianças de 2 a 9 anos, adolescentes, adultos e idosos conforme 

especificações do MS. 

 O Ministério da Saúde recomenda um total de 8 avaliações desde o nascimento até os 

23 meses e 29 dias de vida e 1 avaliação/ano para a população com 2 anos ou mais, tanto de 

consumo alimentar, quanto de estado nutricional. As avaliações para os menores de dois anos 

são distribuídas entre 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses e 18 

meses de vida. Para gestantes é recomendado o mínimo de 1 (uma) avaliação durante o 

período gestacional (BRASIL, 2015) 

 Para a mensuração da adequação das avaliações dos menores de dois anos, foi obtida a 

data de nascimento de cada criança, calculado quantas avaliações ela deveria ter sido 

submetida de acordo com os intervalos preconizados pelo MS, no ano de 2017, e comparado 

ao quantitativo de avaliações nela realizadas no referido ano, conforme o Quadro 8. Como 

exemplo, podemos citar uma criança nascida em janeiro de 2017, que recebeu apenas a 1 

avaliação (a de 2 meses) e deveria ter passado por 6 avaliações durante o referido ano (a de 15 

dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses e 9 meses), então a adequação das ações para esta 
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determinada criança corresponde a 17%. Para a adequação total foi calculado o percentual das 

ações desenvolvidas em relação ao quantitativo que deveria ser realizado.   

 Foi considerado o intervalo de tempo para que se completasse o prazo da próxima 

avaliação como “tempo hábil” de cada avaliação. Assim sendo uma criança avaliada aos 7 

meses de idade foi classificada como avaliada aos 6 meses, por não ter completado a idade 

para a próxima avaliação que seria aos 9 meses, e assim sucessivamente. 

 Na virada de uma avaliação para outra (como de 6 para 9 meses, por exemplo) quando 

esta caía no final ou início do mês, para ser considerado tempo propício para atendimento de 

uma criança e contabilizado na avaliação posterior (seguindo o exemplo anterior, a de 9 

meses) foi preconizado um prazo maior que 10 dias. Se houvesse um prazo igual ou menor 

aquele período não era contabilizado como uma “oportunidade de avaliação”.  

 

 

Quadro 8 – Modelo esquemático da mensuração das avaliações de crianças menores de 2 

anos. 

NOM

E 

DATA 
NASCIMENT
O 

DATA 
ACOMPANHAMENT
O 

IDAD
E 
(meses
) 

15 
d 

1 
m 

2 
m
  

4 
m
  

6 
m
  

9 
m 

1
2 
m 

1
8 
m 

Aval. 
Realizada

s 
2017 
(n) 

Aval. 
Possívei
s 2017 

(n) 

Adequaçã
o 

% 

ALN 10/11/2015 06/01/2017 14             1   1 2 50 

ADM 03/01/2017 11/04/2017 3   1     1 6 17 

Aval. = Avaliações; d = dias; m = meses. 

  

 Para dois ou mais anos de idade apenas 1 (uma) avaliação tanto do estado nutricional 

quanto de consumo alimentar é considerada suficiente pelo MS, e corresponde a adequação 

total, ou seja, 100% das atividades cumpridas. A adequação, portanto, corresponde à 

cobertura populacional desta faixa etária, não necessitando de cálculo separado. A verificação 

da cobertura foi realizada pela estimativa de população fornecida pelos relatórios públicos do 

SISVAN para o ano pretendido.  

 Nas bases de dados do SISVAN, para o consumo alimentar, não constam informações 

relativas às gestantes. Por essa razão, esta estimativa foi calculada com base em metodologia 

previamente utilizada pelo MS, a partir do total de gestantes estimadas para os municípios: 
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número de nascidos vivos + 10% relativo a perdas resultantes de abortos e subnotificações 

(BRASIL, 2012). Utilizou-se o banco de dados do Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos – SINASC, para este cálculo (BRASIL, 2011b). 

 Calculado as porcentagens de adequação e cobertura, estas foram convertidas, por 

regra de três simples, no valor proporcional a pontuação máxima de cada respectivo item, 

obtendo-se então o valor observado. 

 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 Em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº466/2012, os 

participantes da pesquisa realizaram a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE (APÊNDICE D, E) e por livre e espontânea vontade o assinaram.  Esta resolução trata 

do respeito à dignidade humana, exigindo que toda pesquisa se processe após consentimento 

livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes 

manifestem a sua concordância à participação na pesquisa (CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2013).  

 A proposta desta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM (Parecer nº 2.622.214), 

e registrada com o número CAAE 80731117.7.0000.5108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 
 

 

 

6 RESULTADOS 

 O grau de implantação do SISVAN nos municípios avaliados variou de incipiente a 

parcialmente adequado, estando entre 35,4 a 62,6% (Mapa 01). Observando separadamente o 

GI das dimensões estrutura e processo, verificou-se que em relação à estrutura 38,1% teve 

implantação satisfatória, 47,6% implantação parcial e 14,3% incipiente. Quanto ao processo 

14,3% ficou com implantação parcial e 85,7% foi classificado como incipiente (Tabela 3). 

 A avaliação da estrutura se deu por três componentes: recursos humanos, recursos 

físicos e recursos materiais. Dentro dos recursos humanos observou-se que ainda havia 

municípios que não possuíam coordenadores do sistema de vigilância alimentar e nutricional 

(n = 3), e dentre os que possuíam 55,5% (n = 10) não eram nutricionistas.  Aproximadamente 

19% das cidades não tinham digitador para esse sistema de informação. 

 Em termos de estrutura física 61,9% contavam com os espaços nas escolas (e as ações 

do PSE) para desenvolver as atividades do SISVAN. Apenas 47,6% possuíam local para 

avaliação antropométrica na atenção básica e 52,4% tinham sala para atendimento nutricional.  

 Dentre os insumos analisados no componente de recursos materiais, tiveram maior 

percentual de déficit as Planilhas de Tanner e os protocolos de avaliação nutricional e 

avaliação de consumo alimentar, sendo estes itens observados como inexistentes em 85,7%, 

61,9% e 71,4% dos municípios participantes, respectivamente (Tabela 4). 
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Mapa 01 - Grau de Implantação do SISVAN em municípios pertencentes à SRS de Diamantina – MG, no ano de 2017.  
Fonte: Elaborado pela autora; TerraView 4.2.2 
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Tabela 3 – Grau de Implantação do SISNAN, das dimensões estrutura e processo e de seus respectivos componentes em municípios 

atendidos pela Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, MG; 2017. 

Componentes da Estrutura Componentes do Processo 

MUNICÍPIOS 
GI  

SISVAN 
GI 

Estrutura 
Recursos 
humanos 

Recursos 
Físicos 

Recursos 
Materiais 

GI 
Processo 

Vigilância 
da VAN 

Produção 
de dados Gestão 

I 62.6 87.1 100.0 61.6 88.2 51.4 38.7 100.0 75.0 

II 62.1 84.7 87.0 61.6 88.2 51.7 31.4 81.4 100.0 

III 52.6 79.2 87.0 16.0 88.2 40.4 32.4 55.8 58.3 

IV 57.7 66.5 50.0 7.2 80.9 53.6 38.8 100.0 83.3 

V 55.9 85.6 73.9 61.6 92.7 42.3 34.7 100.0 50.0 

VI 49.7 69.5 100.0 84.0 59.3 40.7 32.3 100.0 50.0 

VII 44.6 50.2 52.2 100.0 41.1 42.1 36.7 34.1 58.3 

VIII 58.2 79.6 63.0 38.4 90.9 48.4 31.2 100.0 83.3 

IX 40.6 66.5 73.9 61.6 65.5 28.8 35.1 81.4 0.0 

X 51.1 71.1 100.0 61.6 65.5 41.9 34.0 100.0 50.0 

XI 42.5 53.6 87.0 38.4 47.7 37.4 30.6 100.0 41.7 

XII 53.2 63.5 63.0 54.4 65.2 48.4 37.4 62.8 75.0 

XIII 40.2 44.9 87.0 45.6 34.1 38.1 28.5 100.0 50.0 

XIV 35.4 46.3 26.1 7.2 58.2 30.4 31.8 74.4 16.7 

XV 43.0 61.4 87.0 54.4 56.1 34.6 28.1 62.8 45.8 

XVI 42.2 55.9 76.1 23.2 56.4 35.9 37.7 62.8 25.0 

XVII 57.0 79.2 63.0 76.8 83.6 46.8 35.1 100.0 66.7 

XVIII 45.1 41.1 87.0 38.4 30.0 46.9 25.9 62.8 100.0 

XIX 55.0 80.3 100.0 100.0 71.9 43.4 30.1 100.0 66.7 

XX 39.9 69.7 87.0 16.0 74.6 26.3 25.9 37.2 25.0 

XXI 61.2 95.8 87.0 84.0 100.0 45.4 36.0 100.0 58.3 
          GI = Grau de implantação 

   75% A 100% Implantação satisfatória 

   50% A >75% Implantação parcial  

   25% A >50% Implantação incipiente 

   1% A >25% Implantação crítica 
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Tabela 04 – Relação de materiais existentes e inexistentes nos municípios avaliados.  

INSUMOS Existente  Inexistente 

n %  n % 

Estadiômetro vertical 15 71,4  6 28,6 

Estadiômetro infantil ou horizontal 12 57,1  9 42,9 

Estadiômetro portátil  10 47,6  11 52,4 

Balança de plataforma 15 71,4  6 28,6 

Balança pediátrica 19 90,5  2 9,5 

Balança de plataforma portátil 14 66,7  7 33,3 

Fita métrica inelástica 17 81  4 19 

Calculadora, planilha ou disco para IMC 15 71,4  6 28,6 

Materiais para atividades educativas 19 90,5  2 9,5 

Computador com acesso à internet 19 90,5  2 9,5 

Impressora 16 76,2  5 23,8 

Mapa de acompanhamento 16 76,2  5 23,8 

Caderneta de Saúde da criança  15 71,4  6 28,6 

Caderneta de Saúde do Adolescente  12 57,1  9 42,9 

Cartão da Gestante  18 85,7  3 14,3 

Caderneta de saúde do idoso 12 57,1  9 42,9 

Formulário de cadastro individual e 1º acompanhamento 
nutricional  16 76,2 

 

5 23,8 

Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar 17 81  4 19 

Planilhas de Tanner 3 14,3  18 85,7 

Protocolos de Avaliação Nutricional 8 38,1  13 61,9 

Protocolos de Avaliação do Consumo Alimentar 6 28,6 
 

15 71,4 
 

 No componente atividades/ações de vigilância alimentar e nutricional, da dimensão 

processos, estavam inclusos a avaliação nutricional e do consumo alimentar da população, 

registro dos dados coletados no prontuário e cadernetas de saúde e busca ativa dos indivíduos 

faltosos. Seu grau de implantação foi incipiente para todos os municípios, com mínima de 

25,9 e máxima de 38,8%.  

De 307.268 avaliações que deveriam ter sido realizadas no ano de 2017 (somando todos 

os municípios participantes), foram cumpridas apenas 1,46% da meta de CA e 30,57% das 

avaliações de EN. Foram, portanto, verificadas neste trabalho, 93.925 avaliações de estado 

nutricional, e 4.488 avaliações de consumo alimentar. Os percentuais de cobertura das 

avaliações por ciclo de vida estão descritos nas Tabelas 5.  
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Tabela 05 – Percentual da cobertura populacional dos acompanhamentos do estado nutricional e do consumo alimentar por fase, ciclo da 

vida, dos municípios atendidos pela Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, MG; 2017. 

  Avaliações do Estado Nutricional    Avaliações de Consumo Alimentar 

Crianças 
Adolescentes 

(%) 
Adultos 

(%) 
Idosos 

(%) 
Gestantes 

(%) 

 Crianças 
Adolescentes 

(%) 
Adultos 

(%) 
Idosos 

(%) 
Gestantes 

(%) 
Municípios 

0 a 2 anos 
(%) 

2 a 9 anos 
(%) 

  0 a 2 anos 
(%) 

2 a 9 anos 
(%) 

I 90,00 65,3 65,3 54,6 45,7 73,85 23,3 0,6 0,00 0,2 0,00 73,85 

II 27,00 17,3 9,5 13,3 17,1 56,66 21,6 0,6 0,00 0,00 0,00 56,66 

III 43,32 38,41 23,05 29,6 52,9 45,92 13,28 2,34 0,96 1,45 5,42 45,92 

IV 83,47 72,95 28,76 35,5 51,6 44,90 88,14 13,78 0,00 0,00 0,00 44,90 

V 73,33 56,92 26,73 40,5 43,3 48,76 34,44 1,58 0,10 0,00 0,00 48,76 

VI 87,5 63,29 33,26 43,7 35,5 7,89 14,59 0,17 0,00 0,00 0,00 7,89 

VII 51,14 94,25 34,13 28,6 5,51 11,48 25,95 72,28 25,63 14,5 0,76 11,48 

VIII 59,68 44,65 20,16 25,00 22,9 29,19 20,45 0,19 0,02 0,03 0,08 29,19 

IX 89,7 73,64 28,73 41,7 20,3 62,22 42,65 3,24 0,78 2,15 2,96 62,22 

X 77,35 50,32 18,00 22,1 28,9 46,01 42,65 3,24 0,78 2,15 2,96 46,01 

XI 74,49 42,54 28,47 32,25 40,69 16,10 16,50 0,17 0,00 0,01 0,00 16,10 

XII 67,36 88,08 34,66 47,4 36,6 30,43 48,61 20,3 0,00 0,00 0,00 30,43 

XIII 73,25 38,73 15,59 19,9 17,8 34,38 16,17 0,69 0,24 0,37 0,57 34,38 

XIV 31,3 46,15 20,86 25,2 26,7 36,00 13,74 3,08 0,00 0,00 0,00 36,00 

XV 55,16 52,66 21,81 33,7 32,7 45,86 11,58 0,05 0,00 0,00 0,00 45,86 

XVI 89,09 67,07 41,63 57,6 58,5 88,14 33,64 0,15 0,00 0,00 0,00 88,14 

XVII 64,1 46,26 21,83 28,6 27,5 15,38 100,00 0,53 0,00 0,00 0,00 15,38 

XVIII 95,68 80,63 46,01 57,8 119,00 28,57 42,44 1,51 0,00 0,05 0,00 28,57 

XIX 50,52 31,73 15,3 22,5 21,4 28,18 10,87 1,53 0,32 0,87 1,06 28,18 

XX 54,34 59,68 29,33 29,1 19,4 50,85 17,39 0,14 0,00 0,00 0,00 50,85 

XXI 80,25 70,33 26,59 35,9 44,1 41,61   20,38 1,36 0,22 0,33 0,00 41,61 
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Nenhuma atividade de AN e de CA recebeu a pontuação total correspondente para o 

item, estando aquém do recomendado pelo Ministério da Saúde. Para as atividades de 

avaliação nutricional observou-se que a cobertura e adequação foram maiores em relação ao 

consumo alimentar. Cinco municípios (23,8%) tiveram a adequação nula (zero) para uma ou 

mais das avaliações: de crianças com 15 dias, 1 mês e/ou 4 meses de vida. Notou-se que em 

crianças menores de dois anos houve maior contingente de ações a partir do sexto mês de 

vida, aumentando proporcionalmente com a idade, estando o maior percentual aos dezoito 

meses.  

 Ao verificar as atividades desenvolvidas de consumo alimentar foi observado maior 

número de municípios com atividades nulas. Para as crianças menores de dois anos, no ano de 

2017, oito municípios (38,1%) não realizaram avaliações de crianças com até 15 dias de vida 

e dois não o fizeram para crianças com um mês. Com o aumento da idade estes valores se 

elevaram, correspondendo a 66,7%, 61,9% e 71,4% dos municípios sem atividades de CA 

para adolescentes, adultos e idosos, respectivamente. Em relação à produção de dados, 61,9% 

atingiu grau de implantação superior a 75%. Porém, 33,3% não digitavam a AN dentro do 

prazo recomendado e 38,1% também não o faziam com o CA.  

Ainda sobre o componente processos, na gestão (organização e planejamento) 42,9% 

dos coordenadores locais do SISVAN não receberam nenhum tipo de capacitação sobre o 

programa. Dentre os profissionais da Atenção Básica 47,6% não receberam capacitações 

sobre antropometria, 42,9% não receberam capacitações sobre avaliação do consumo 

alimentar e 42,9% não foram capacitados quanto ao manejo dos formulários do SISVAN. O 

valor de 42,9% também foi encontrado para digitadores que não realizaram capacitações. 

Mais da metade dos participantes (57,1%) não fazem o diagnóstico municipal da 

situação alimentar e nutricional, apesar de 76,2% relatarem o uso de relatórios e consolidados 

para planejamento de ações do SISVAN. Cerca de 86% das cidades têm metas do sistema de 

vigilância alimentar e nutricional definidas no Plano Plurianual de Saúde e/ou no Plano 

Municipal de Saúde, porém 80,9% não elaboram matrizes de intervenção e 80,9% não 

divulgam as informações oriundas do SISVAN Web para a população. O fluxo de referência e 

contra referência para o cuidado nutricional foi estabelecido em 57,1% dos participantes; e 

95,2% das cidades desenvolvem atividades de promoção à alimentação saudável.  
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7 DISCUSSÃO 

 O SISVAN na região de intervenção da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina – MG mostrou-se com o grau de implantação de incipiente a parcial, com 

algumas variações entre os municípios da jurisdição dessa Superintendência. Destarte, o 

sistema cumpre incompletamente seus objetivos, apesar de aproximadamente 10 anos de 

funcionamento de sua plataforma virtual, o SISVAN Web, e de ser uma ferramenta 

importante na produção de informações e acompanhamento de políticas públicas. 

 Um estudo realizado no Brasil, com amostras em todas as vinte e sete unidades 

federativas, evidenciou que a implantação do SISVAN nas respectivas capitais era crítica e 

que o país não utilizava todo o potencial do sistema, como desejado pelo governo federal. 

Problemas como elevada rotatividade de profissionais, falta de capacitação de recursos 

humanos, falta de material e equipamentos, baixa cobertura das atividades, dificuldades na 

operacionalização do sistema e priorização inadequada de ações, foram identificados 

(ROMEIRO, 2006).  Cerca de uma década após o trabalho de Romeiro (2006) estes 

problemas ainda foram identificados nos municípios avaliados por este estudo.  

 Apesar de avanços na implantação do SISVAN devido a incentivos políticos e 

financeiros e sua incorporação em políticas públicas (ENES et al., 2014), ainda não foi 

possível atingir o os objetivos propostos pelo Ministério da Saúde. A estrutura e o processo 

deste programa nos municípios avaliados ainda deixam a desejar.   

 Em relação ao perfil dos Coordenadores do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional levantado nesta pesquisa, apenas 44,5% eram nutricionistas. Resultados similares 

foi encontrado por Romeiro, 2006, que ao avaliar as capitais brasileiras observou que 31% 

dos responsáveis municipais pelo sistema não tinham a formação recomendada para o cargo. 

Rolim e colaboradores (2015) verificaram que 38,8% dos responsáveis municipais pelo 

sistema não tinham formação em nutrição. Em um estudo desenvolvido na Superintendência 

Regional de Saúde de Belo Horizonte observou-se que 51,4% dos coordenadores não eram 

nutricionistas (FERREIRA et al., 2018). Esses achados colidem com a recomendação da 

Portaria no 2.246, de 18 de outubro de 2004, que prioriza o profissional nutricionista para 

coordenação de ações de vigilância alimentar e nutricional (BRASIL, 2004).  
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 A falta de formação específica é um fator limitante na gestão e operacionalização do 

SISVAN. A formação na área da alimentação e nutrição permite maior sensibilidade na 

interpretação do estado alimentar e diagnóstico nutricional, bem como o adequado uso e 

gestão da informação para o planejamento e desenvolvimento de ações (ROLIM et al., 2015). 

 Deficiência no quadro de recursos humanos, falta de digitador e de coordenador 

municipal, insuficiência de recursos materiais (balança, antropômetro - e suas versões 

portáteis; impressora, cadernetas e protocolos), pouco espaço físico disponível para a 

realização das atividades de VAN, dentre outros problemas na estrutura foram levantados no 

presente trabalho. Resultado similar foi encontrado em municípios pertencentes a 

Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte onde 43,2% notificaram falta de 

equipamentos antropométricos, 43,2% falta de profissionais para digitação e40,5% má 

condição do equipamento para trabalhar com o SISVAN (FERREIRA et al., 2018). 

  Aproximadamente metade das cidades possui local para avaliação antropométrica da 

população na AB e têm sala para atendimento nutricional. A maioria, 61,9%, também conta 

com os espaços escolares para desenvolver atividades de VAN em conjunto com as ações do 

PSE. Estes achados concordam com os de outros autores onde 39,6% relataram parceria com 

as escolas e 39,5% disseram não possuir espaço físico próprio para a gestão do programa nos 

municípios estudados (ROLIM et al., 2015).  

Diante do exposto sugere-se que grande parte das ações do SISVAN desenvolvidas 

dentro dos municípios estão vinculadas ao PSE, uma vez que foi encontrada maior cobertura 

de crianças em idade escolar e adolescentes em relação à adultos e idosos. Ressalta-se que 

nestas idades as exigências mínimas de monitoramento são bem menores e mais fáceis de 

obter, constituindo-se em 1 avaliação/ano. Evidencia-se, assim, a importância das parcerias 

multisetoriais para a construção de um objetivo comum e fortalecimento das ações de 

vigilância. Esta intersetorialidade se faz necessária uma vez que as atividades de vigilância 

alimentar e nutricional estão inseridas em diretrizes políticas no âmbito da alimentação e 

nutrição, educação, atenção básica e políticas sociais (DE ARRUDA, 1992; ROLIM et al., 

2015; TREVISANI & JAIME, 2012). 

 As atividades do componente processo, como monitoramento e avaliação do consumo 

alimentar e nutricional, não atingiram os percentuais necessários para garantir sua adequação 

e cobertura. A não realização dessas atividades prejudica o percurso das ações de vigilância e 
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compromete a confiabilidade e utilização dos dados. A baixa cobertura da avaliação 

nutricional e alimentar é amplamente descrita na literatura (FERREIRA et al., 2018; ROLIM 

et al., 2015; ENES et al., 2014; DAMÉ et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2017), porém, a 

literatura acerca do tema é escassa de trabalhos a respeito da adequação dessas atividades. 

Entre 2008 a 2013, a cobertura nacional do estado nutricional variou de 9,78% a 14,92%, com 

maior volume de informações advindas de crianças, gestantes e adolescentes (NASCIMENTO 

et al., 2017).  

No Rio Grande do Sul, em uma amostra de 496 municípios, Jung et al. (2014) 

descreveram uma baixa cobertura de avaliações do EN e observaram maiores freqüências do 

comprimento dessas atividades entre crianças (de 0 a 5 anos: 10,5%; e de 5 a 10 anos: 5,1%), 

e adolescentes (1,6%), quando comparadas aos adultos (0,8%) e idosos (0,9%). Esta baixa 

cobertura pode ser atribuída a ausência de registro das ações, falta de regularidade no 

lançamento dos dados (ENES et al., 2014) e inexistência das atividades, refletindo uma falta 

de planejamento e gestão do SISVAN. Portanto, atividades de avaliação nutricional e 

consumo alimentar devem ser estimuladas a fim de potencializar e ampliar a vigilância 

(ROLIM et al., 2015).  

 Quanto à gestão, organização e planejamento, mais de 75% das referências técnicas 

relatam utilizar os relatórios municipais para o planejamento de ações de promoção da 

alimentação saudável. Um contingente ainda maior relatou não elaborar matrizes de 

intervenção municipal. Aproximadamente metade dos participantes relataram fazer o 

diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população e mais de 95% desenvolvem 

atividades de promoção a alimentação saudável. Esses resultados refletem um desacerto nas 

repostas dos responsáveis técnicos uma vez que não havendo levantamento do diagnóstico da 

situação local, não há como utilizar os relatórios para planejamento de ações. E se não há o 

delineamento de matrizes para o enfrentamento da situação evidenciada pelo diagnóstico as 

ações não são planejadas para atender as necessidades locais, o que as torna pouco efetivas.   

Estes dados estão em conformidade com outro estudo desenvolvido no estado de 

Minas Gerais, onde verificaram que 52,8% das referências técnicas não analisam os dados 

gerados pelo SISVAN, 59,1% não recomendam ações – resultante da análise dos dados, e 

71% não executam ações em conformidade com estas informações (ROLIM et al., 2015). A 

deficiente análise de dados e a carência da implementação de ações dela decorrentes 
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evidenciam uma subutilização da informação para a ação e uma inadequada gestão do sistema 

de vigilância alimentar e nutricional.  

Entendendo a informação como o resultado da análise de dados que, em sua forma 

bruta, não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação (LAUDON e 

LAUDON,1999), o processo decisório necessita de um conjunto de informações que servirão 

de base para a ação (ABIB, 2010). Partindo deste pressuposto, o coordenador precisa utilizar 

de informações com qualidade para minimizar os efeitos de uma escolha prejudicial. A falta 

de qualidade dos dados lançados no SISVAN e a incipiência de seus registros dificultam sua 

análise e interpretação, desmotivando sua utilização desse sistema no processo decisório 

(BATISTA-FILHO&RISSIN, 1993; JUNG et al., 2014). O processo de decisão é 

fundamental para o gerenciamento e deve resultar em ações produtivas, ágeis e resolutivas, 

demonstrando bom desempenho organizacional (JUNG, 2004). 

 Inadequações na análise e divulgação dos dados também influenciaram negativamente 

a avaliação da implantação do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) no estado de 

Pernambuco, segundo estudo realizado por Figueirôa e colaboradores (2019). Estes autores 

apontaram para um processo de trabalho insatisfatório evidenciado nos problemas processuais 

e de gestão. Estes resultados são consoantes com os achados para o Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (Sinasc) em Minas Gerais (GUIMARÃES et al., 2013) e para o Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação em Pernambuco (MAIA et al., 2019).  

Ademais, fragilidades na gestão dos serviços foi encontrada em programas e projetos 

de saúde como Programa de Controle da Tuberculose (ANDRADE et al., 2017) e o Programa 

de Controle da Hanseníase (SOUZA et al., 2017).Estes achados corroboram com os de 

Vitorino (2017) que ao avaliar a implantação do SISVAN em dois municípios mineiros 

evidenciou dificuldades na governabilidade, autonomia técnico gerencial e política na gestão 

de políticas e programas de saúde.   

 Diante do exposto, a gestão apresenta-se como um componente crítico na análise da 

implantação de diversas políticas de saúde (SOUZA et al., 2017; LEAL et al., 2017; COSTA 

et al, 2017; MAIA et al., 2019; FIGUEIRÔA et al., 2019; FRANK et al., 2016; ANDRADE et 

al., 2017; SANTOS et al., 2015). A dificuldade do gerenciamento está refletida na 

inexistência de planejamento e insuficiência no cumprimento das atividades recomendadas 

pelas instâncias federais e estaduais. 
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 O SISVAN dos municípios avaliados mostrou-se com o grau de implantação inferior 

ao esperado (insipiente a parcial) pelo tempo de existência do sistema informatizado. Os 

critérios de maior impacto negativo no grau de implantação estão relacionados ao 

cumprimento inadequado das ações de vigilância alimentar e nutricional. Observa-se um 

baixo desempenho das avaliações de consumo alimentar e estado nutricional. A baixa 

cobertura e adequação encontradas, em especial do consumo alimentar, invalidam o uso da 

informação para o planejamento de ações e o delineamento e avaliação de políticas públicas.     

A deficiência de equipamentos como balança e estadiômetro, e de insumos para 

desenvolvimento das atividades do SISVAN ainda é uma realidade no panorama municipal, e 

pode ser um dos fatores que prejudicam a qualidade desse sistema. A falta de capacitação dos 

coordenadores e profissionais da atenção básica tem dificultado o desenvolvimento e a 

articulação intersetorial deste programa. Apesar da maioria dos municípios terem suas ações 

inseridas no plano plurianual e no plano municipal de saúde, isso não foi suficiente para 

garantir um adequado funcionamento do SISVAN.  

A escassez de diagnóstico territorial inviabiliza o monitoramento e avaliação do EN e 

CA, tornando as ações desenvolvidas superficiais e pouco resolutivas. Ao que parece o 

desenvolvimento do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional ainda não é vistos como 

prioridade e a geração de dados e produção de informações para o acompanhamento de 

políticas públicas e tomada de decisões é negligenciado.  

A falta de capacitação dos coordenadores e das equipes de AB, a falta de materiais e 

de recursos humanos, o descumprimento das ações somado a uma inadequada gestão do 

sistema e de suas informações são os principais problemas encontrados na implantação do 

SISVAN.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazendo referência aos aspectos metodológicos é pertinente ressaltar que a 

implantação foi mensurada apenas pela ótica dos coordenadores municipais do SISVAN. 

O presente estudo adotou alguns procedimentos para evitar vieses, tais como: 

elaboração de instrumento de orientação para a coleta de dados municipais e preparação das 

ferramentas utilizadas pela técnica de consenso.  O modelo lógico e a matriz de análise e 

julgamento do SISVAN podem apresentar fragilidades na valoração dos critérios de 

julgamento da pesquisa por apresentar um quadro pequeno de avaliadores: quatro (dois da 

superintendência regional de saúde e dois ex-coordenadores municipais). Entretanto não 

houve nenhum especialista que, considerado um item pertinente, assim não o fosse 

considerado na opinião de outro especialista, revelando, desta forma, grande consistência 

entre os julgamentos (ESHERet al, 2012).  

Partindo do princípio participativo das avaliações, esta construção coletiva de valores 

comuns utilizando a técnica Delphi é relevante uma vez que agrega valores e conhecimentos 

de profissionais com diferentes inserções na Vigilância Alimentar e Nutricional. A proposta 

de estabelecimento de critérios avaliativos a partir do consenso de um grupo distinto visa 

desenvolver e fortalecer um escopo metodológico participativo e ampliar a produção de 

conhecimento na área de avaliação em saúde (SOUZA, et al., 2005). 

 Muitas dificuldades ainda são encontradas no processo de implantação do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional para que este exerça seu papel norteador de decisões 

enquanto sistema de informação. Faz-se necessário maior mobilização de recursos para a 

estrutura, reorganização das práticas e suas articulações intersetoriais, capacitação dos 

profissionais, em especial sobre importância deste sistema de saúde, sua gestão e uso da 

informação. Assim sendo, novos estudos são necessários para acompanhar a implantação do 

SISVAN e avaliar a influência destes e de novos determinantes contextuais sobre o seu grau 

de implantação nos municípios deste país. Estudos avaliativos contribuem para o 

aperfeiçoamento das intervenções, constituindo-se em importantes ferramentas de gestão. 

 Estes dados foram apresentados na reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR 

realizada em setembro de 2019. Cada gestor pertencente à Superintendência Regional de 

Saúde de Diamantina recebeu um relatório com os resultados desta pesquisa, apontado as 

principais dificuldades observadas na implantação do SISVAN e apresentando algumas 
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sugestões para auxiliar o processo de trabalho local e desenvolver o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional.  Está sendo organizado um momento de informação, capacitação e 

reciclagem para os profissionais dos municípios aderidos a esta superintendência, 

participantes ou não do trabalho.  

 Desta forma objetiva-se contribuir para a mudança da realidade local e disseminar a 

importância e valor deste sistema para o desenvolvimento da saúde pública nacional. Espera-

se que, daqui a alguns anos, a realidade encontrada seja outra. 
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9 RECOMENDAÇÕES  

 

 Considerando os resultados dessa pesquisa algumas recomendações foram levantadas 

e apresentadas aos municípios com o intuito auxiliá-los na organização e gestão dos processos 

de trabalho, na tentativa de superar as dificuldades evidenciadas.  

 

Categorias Recomendações 

Recursos Humanos 1. Adequar a quantidade de profissionais às demandas 
municipais com suas respectivas funções, valorizando as 
particularidades e desempenho de cada um; 
 
2. Capacitar toda a equipe da atenção básica que lida com o 
desenvolvimento do SISVAN, desde coordenador, digitador, 
agente comunitário de saúde, enfermeiros, dentre outros, a 
respeito do seu funcionamento, protocolos, coleta e 
processamento de dados, uso da informação e planejamento 
de ações; evidenciando a importância de cada etapa deste 
sistema e das informações advindas dele para a saúde pública. 
 

Recursos Materiais 1. Identificar as fontes de recursos federais, estaduais e 
municipais para o desenvolvimento do SISVAN; 
 
2. Priorizar a compra de materiais básicos para a avaliação 
nutricional e alimentar, bem como sua manutenção; uma vez 
que são materiais de reduzido custo e maior durabilidade; 
 
3. Equipar as unidades de saúde com matérias para a 
realização das atividades (balança, estadiômetro, 
computadores com acesso à internet, impressora, protocolos, 
materiais lúdicos e educativos, dentre outros); 
 

Recursos Físicos 1. Organizar espaços dentro dos municípios para o 
desenvolvimento de cada ação: avaliação nutricional, 
avaliação do consumo alimentar, inserção dos dados no 
sistema, e avaliação e divulgação da informação. 
 
Estes espaços podem ser articulados intersetorialmente. 
 

Atividades do SISVAN 1. Executar ações de avaliação do estado nutricional e 
consumo alimentar conforme calendário específico do 
Ministério da Saúde para cada faixa etária/ciclo de vida; 
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2. Realizar a cobertura e adequação das atividades conforme 
recomendação do Ministério da Saúde para cada faixa etária; 
 
3. Realizar o registro das atividades nos prontuários das 
unidades de saúde; 
 
4. Organizar busca ativa dos indivíduos faltosos por 
microrregião municipal; 
 
 

Produção de dados 1. Organizar digitadores para o SISVAN; 
 
2. Estabelecer uma rotina mínima de digitação mensal para os 
dados de consumo alimentar e estado nutricional; 
 
3. Estabelecer uma rotina mínima mensal de correção das 
inconsistências na plataforma do sistema. 
 

Gestão  1. Organizar capacitações periódicas para os profissionais da 
atenção básica, e em cada troca de profissional; 
 
2. Estabelecer fluxo de referência e contra referência de 
cuidados aos desvios nutricionais; 
 
3. Buscar parcerias com o setor de educação (Programa Saúde 
na Escola), com a assistência social (Programa Bolsa 
Família), Centro de Convivência, Pastoral da Criança, dentre 
outros para a realização das avaliações de CA e EN.  
 
4. Organizar um fluxograma de atividades do SISVAN com 
divisões de tarefas entre os setores de forma a organizar e 
facilitar o processo de trabalho; incluindo as 
responsabilidades de cada equipe multisetorial no 
desenvolvimento da vigilância. 
 
5. Realizar periodicamente o diagnóstico nutricional e 
alimentar da população municipal; pode-se realiza-lo também 
por Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou outra divisão 
territorial de interesse municipal; 
 
6. Divulgar as informações advindas do SISVAN para os 
demais profissionais de saúde e gestores para planejamento de 
atividades e projetos; divulgar também os resultados nos 
conselhos de saúde, rádio local com o intuito conscientizar a 
população sobre sua própria condição; 
 
7. Planejamento de matrizes, ações, programas e projetos 
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municipais visando a melhora do diagnóstico levantado no 
município; 
 
8. Estabelecimento de metas municipais para o sistema de 
vigilância alimentar e nutricional, de forma  
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11 APÊNDICE 
 
11.1 APÊNDICE A - Matriz de Análise e Julgamento do SISVAN 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISE E JULGAMENTO 

COMPONENTE ESTRUTURA 

RECURSOS HUMANOS 

Indicador Parâmetro/ Pontuação Técnica de 
Coleta 

Pontuação 
Máxima 
(PM) 

Pontuação 
Observada 
(PO) 

Coordenador Municipal do SISVAN Existência de um Coordenador 
Municipal doSISVAN 
 
Com formação em nutrição? 
Sim = pontuação máxima (PM);  
 
Formação em outras áreas, ou sem 
ensino superior = metade da PM 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Digitador (para digitação de dados de 
consumo alimentar e estado nutricional 
nos sistemas de informação) 

Existência de Digitador da produção do 
SISVAN 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) Participação dos ACS nas ações do 
SISVAN: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Coordenador da Atenção Básica Participação do Coordenador Municipal 
de Atenção Básica no planejamento das 
ações de VAN: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

20 

Referência Técnica da Estratégia de Saúde 
da Família 

Participação da Referência Técnica da 
Estratégia de Saúde da Família 
(Enfermeiro) no planejamento das ações 
de VAN : 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

20 

TOTAL  184 

RECURSOS FÍSICOS  

Indicador Parâmetro/ Pontuação Técnica de 
Coleta 

Pontuação 
Máxima 
(PM) 

Pontuação 
Observada 
(PO) 

Sala de espera com cadeiras nas unidades 
de saúde da Atenção Básica. 

Existência do local em questão: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

20 
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Sala para atendimento nutricional na 
Atenção Básica 

Existência do local em questão: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Espaço nas Unidades de Saúde para 
avaliação antropométrica 

Existência do local em questão: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Espaço nas escolas para avaliação 
antropométrica (Programa Saúde na 
Escola). 

Existência do local em questão: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

9 

TOTAL 125 

RECURSOS MATERIAIS  

Indicador Parâmetro/ Pontuação Técnica de 
Coleta 

Pontuação 
Máxima 
(PM) 

Pontuação 
Observada 
(PO) 

Estadiômetro Vertical Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Infantômetro (estadiômetro 
horizontal) 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Estadiômetro portátil para visita 
domiciliar 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Balança de plataforma Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Balança infantil (pediátrica) Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Balança portátil para visita Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Fita métrica inelástica Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Calculadora, planilha ou disco para avaliar 
o Índice de Massa Corporal (IMC)  

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 
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Materiais de consumo para atividades 
educativas 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Computador com acesso à internet Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Impressora Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

20 

Mapa de acompanhamento Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Caderneta de Saúde da Criança do 
Ministério da Saúde 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Caderneta de Saúde do Adolescente do 
Ministério da Saúde 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Cartão da Gestante do Ministério da Saúde Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Caderneta de saúde do idoso 
do Ministério da Saúde 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Formulário de cadastro individual e 1º 
acompanhamento nutricional 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Formulário de Marcadores de Consumo 
Alimentar 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Planilhas de Tanner para identificação do 
desenvolvimento puberal 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

20 

Protocolos de Avaliação Nutricional Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Protocolos de Avaliação do Consumo 
Alimentar 

Existência do material avaliado: 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 
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TOTAL 727 

COMPONENTE PROCESSO 
  
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Indicador Parâmetro/ Pontuação Técnica de 
Coleta 

Pontuação 
Máxima 
(PM) 

Pontuação 
Observada 
(PO) 

Cobertura da Avaliação do estado 
nutricional de crianças de 0 a < 2 anos 

Cobertura de 100% das crianças (0 a < 2 
anos) por ano / Pontuação proporcional 
ao percentual alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças  

Aos 15 
dias de 
vida 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças 

Com 1 
mês 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças 

Com 2 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças 

Com 4 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças 

Com 6 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças 

Com 9 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças 

Com 
12 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
estado nutricional de crianças 

Com 
18 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 
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Cobertura da Avaliação do estado 
nutricional de crianças de 2 a 9 anos 

Cobertura de 100% das crianças (0 a < 2 
anos) por ano / Pontuação proporcional 
ao percentual alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

 
Cobertura e adequação da Avaliação do 
estado nutricional de adolescentes 

Cobertura de 100% dos adolescentes por 
ano / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura e adequação da Avaliação do 
estado nutricional de adultos 

Cobertura de 100% dos adultos por ano / 
Pontuação proporcional ao percentual 
alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura e adequação da Avaliação do 
estado nutricional de idosos 

Cobertura de 100% dos idosos por ano / 
Pontuação proporcional ao percentual 
alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura e adequação da Avaliação do 
estado nutricional de gestantes  

Cobertura de 100% das gestantes por 
ano (no mínimo 1 avaliação no período 
gestacional) / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura da Avaliação do consumo 
alimentar de crianças de 0 a < 2 anos 

Cobertura de 100% das crianças de 0 a < 
2 anos por ano / Pontuação proporcional 
ao percentual alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Aos 15 
dias de 
vida 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Com 1 
mês 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Com 2 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Com 4 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Com 6 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 
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Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Com 9 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Com 
12 
meses 

Cumprimento de 100% das avaliações 
possíveis para essa faixa etária dentro do 
quantitativo de crianças avaliadas no ano 
observado / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado  

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de crianças 

Com 
18 
meses 

Cobertura de 100% das avaliações 
possíveis dentro do ano / Pontuação 
proporcional ao percentual alcançado no 
ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura da Avaliação do consumo 
alimentar de crianças de 2 a 9 anos 

Cobertura de 100% das crianças (0 a < 2 
anos) por ano / Pontuação proporcional 
ao percentual alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

 
Cobertura e adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de adolescentes 

Cobertura de 100% dos adolescentes por 
ano / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura e adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de adultos  

Cobertura de 100% dos adultos por ano / 
Pontuação proporcional ao percentual 
alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura e adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de idosos 

Cobertura de 100% dos idosos por ano / 
Pontuação proporcional ao percentual 
alcançado no ano avaliado 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Cobertura e adequação da Avaliação do 
consumo alimentar de gestantes  

Cobertura de 100% das gestantes por 
ano (no mínimo 1 avaliação no período 
gestacional) / Pontuação proporcional ao 
percentual alcançado no ano avaliado.  
*Por impossibilidade do próprio sistema em 
gerar relatório do consumo alimentar de 
gestantes, esta avaliação terá o mesmo 
percentual do consumo alimentar. 

Relatórios 
municipais 
do SISVAN 
(dados 
secundários) 

48 

Registro dos dados no prontuário e na 
Caderneta de Saúde da Criança 

Os dados são registrados: 
No prontuário = 50% da pontuação 
máxima (PM);  
Na caderneta = 50% da pontuação 
máxima (PM); Nos dois = 100% da PM    
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Registro dos dados no prontuário e na 
Caderneta de Saúde do Adolescente 

Os dados são registrados: 
No prontuário = 50% da pontuação 
máxima (PM);  
Na caderneta = 50% da pontuação 
máxima (PM);  
Nos dois = 100% da PM                             
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 
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Registro dos dados no prontuário do adulto Os dados são registrados: 
No prontuário = 100% da pontuação 
máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Registro dos dados no prontuário e na 
Caderneta de Saúde do Idoso 

Os dados são registrados: 
No prontuário = 50% da pontuação 
máxima (PM);  
Na caderneta = 50% da pontuação 
máxima (PM); Nos dois = 100% da PM     
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Registro dos dados no prontuário e no 
Cartão da Gestante 

Os dados são registrados: 
No prontuário = 50% da pontuação 
máxima (PM);  
No cartão da gestante = 50% da PM 
Nos dois = 100% da PM                             
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

Realização de busca ativa dos indivíduos 
faltosos 

É realizado busca ativa? 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

TOTAL 1557 

PRODUÇÃO DE DADOS  

Indicador Parâmetro/ Pontuação Técnica de 
Coleta 

Pontuação 
Máxima 
(PM) 

Pontuação 
Observada 
(PO) 

Frequência de digitação dos dados 
antropométricos  

Esta frequência é mensal (como 
determina o MS), ou em prazo inferior? 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = 50% da PM 

Aplicação de 
questionário 

48 

Frequência de digitação dos dados de 
consumo alimentar  

Esta frequência é mensal (como 
determina o MS) ou em prazo inferior? 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = 50% da PM 

Aplicação de 
questionário 

48 

Correção das inconsistências e 
duplicidades na plataforma 
SISVAN Web 

Há correção das inconsistências? 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

33 

TOTAL 129 

GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO  

Indicador Parâmetro/ Pontuação Técnica de 
Coleta 

Pontuação 
Máxima 
(PM) 

Pontuação 
Observada 
(PO) 

Capacitação do Coordenador / Referência 
Técnica do SISVAN municipal  

A referência técnica foi capacitada? 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Capacitação dos profissionais da Atenção 
Básica em antropometria. 

Os profissionais foram capacitados? 
 
Sim = pontuação máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 
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Capacitação dos profissionais da Atenção 
Básica em marcadores de consumo 
alimentar. 

Os profissionais foram capacitados? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Capacitação dos profissionais da Atenção 
Básica sobre os formulários do SISVAN 
(preenchimento, forma de aplicação) 

Os profissionais foram capacitados? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Capacitação do Digitador do SISVAN O digitador foi capacitado? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Definição do fluxo de referência para o 
cuidado dos distúrbios nutricionais 

Foi elaborado o fluxo de referência? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Levantamento diagnóstico nutricional e do 
perfil alimentar da população 

É realizado o diagnóstico alimentar e 
nutricional da população? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Divulgação da situação alimentar e 
nutricional  

Há divulgação da situação alimentar e 
nutricional? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Uso dos relatórios e consolidados para 
planejamento de ações municipais 

Relatórios são gerados utilizados para 
planejamento de ações? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Elaboração de matrizes de intervenção da 
situação municipal a partir do diagnóstico 
levantado 

É elaborado matrizes de intervenção da 
situação municipal? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Realização de atividades de promoção à 
alimentação saudável 

É realizado atividades de promoção à 
alimentação saudável? 

Sim = pontuação máxima (PM); 
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

Definição de metas do SISVAN no 
âmbito municipal 

Inclusão do SISVAN nas ações do PMS 
e/ou PAS?    

Sim para um ou ambos = pontuação 
máxima (PM);  
Não = zero (0) 

Aplicação de 
questionário 

48 

TOTAL 576 

PONTUAÇÃO TOTAL DA MAJ 3298 
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9.2 APENDICE B - Questionário para os especialistas 

Desenvolvimento do Modelo Lógico do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 
SISVAN, e de sua Matriz de Análise e Julgamento 

Prezado participante, 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a etapa de busca de consenso doModelo 
Lógico do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), e como consequência 
avaliar a pertinência, relevância e valoração dos itens a serem utilizados pela Matriz de 
Análise e Julgamento. 
Esta pesquisa é fruto da parceria entre a Universidade Federal dos Vales doJequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM) e a Superintendência Regional de Saúde deDiamantina, MG. Está sendo 
desenvolvida pela mestranda e pesquisadora IsabelaFernanda Magalhães sob a orientação do 
Professor Dr. Romero Alves Teixeira, doPrograma de Pós-graduação Interdisciplinar em 
Saúde, Sociedade e Ambiente, daUniversidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
Para facilitar a sua participação foi elaborado este documento-guia, que contém osseguintes 
itens para orientar sua contribuição nesta pesquisa: 

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em anexo no email - precisará serassinado e
encaminhado para o e-mail: sisvan.ufvjm@gmail.com ou entregue naSuperintendência
Regional de Saúde de Diamantina, aos cuidados de Mariana Rocha– Coordenadora da
Vigilância em Saúde);
2. Uma breve descrição sobre a Vigilância Alimentar e Nutricional e como deveria serseu
funcionamento na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde;
3. A descrição sobre a técnica de consenso a ser realizada;
4. Instruções para o preenchimento do instrumento.

Em caso de dúvidas durante o preenchimento ou a qualquer momento do processo,favor 
entrar em contato com a pesquisadora responsável pelo telefone XXXXXXXXX ou pelo 
email sisvan.ufvjm@gmail.com ouisabela-fm@hotmail.com 

Agradecemos seu interesse e disponibilidade em participar desta pesquisa. 

O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

O SISVAN é um sistema de armazenamento de dados, análise e disseminação de 
informações relevantes para a o monitoramento da situação alimentar e nutricional do país. 
A avaliação do estado nutricional da população atendida na atenção básica ocorre por meio 
da sua plataforma informatizada, o SISVAN Web. Este possui dois tipos de acesso: 
público e restrito. Estes acessos permitem a retirada de relatórios consolidados para 
avaliação. No âmbito da Atenção Primária, para as atividades do SISVAN, o Ministério 
da Saúde recomenda que se realize avaliações acercado Estado Nutricional (EN) e de 
Consumo Alimentar (CA) de indivíduos em todas as fases do curso da vida: crianças, 
adolescentes, adultos, idosos e gestantes, conforme o calendário mínimo de consultas 
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para a assistência à saúde. A classificação de subgrupospor fase do curso da vida é 
estratificada em crianças pré-escolares (0-4 anos), criançasescolares (5-9 anos), adolescentes 
(10-19 anos), adultos (20-59 anos), idosos (60 anose mais) e gestantes. A periodicidade das 
avaliações antropométricas e de consumoalimentar, bem como o registro desses dados na 
plataforma informatizada é divididapara crianças de até dois anos de idade e indivíduos 
maiores de dois anos, conformeapresentado na Figura 1. A meta proposta é de cobertura de 
100% da população municipal ao ano. 

Pretende-se com o desenvolvimento do Modelo Lógico do SISVAN, representa-lo de forma 
esquemática e visual, com a estrutura necessária para as atividades de planejamento e gestão 
das ações de vigilância alimentar e nutricional da população do território para, segundo o 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), alcançar os seguintes objetivos: 
1. Fornecer informação contínua e atualizada sobre a situação alimentar e nutricional da
população usuária da atenção básica dos municípios e dos estados;
2. Identificar áreas geográficas, segmentos sociais e grupos populacionais sob risco dos
agravos nutricionais;
3. Promover o diagnóstico precoce dos agravos nutricionais, seja de baixo peso ou excesso de
peso, possibilitando ações preventivas às consequências desses agravos;
4. Possibilitar o acompanhamento e a avaliação do estado nutricional de famílias beneficiárias
de programas sociais;
5. Oferecer subsídios à formulação e à avaliação de políticas públicas direcionadas a melhoria
da situação alimentar e nutricional da população brasileira.

2. TÉCNICA DE CONSENSO
Para a Técnica de Consenso será utilizada a técnica Delphi, onde profissionais envolvidos
com o sistema de vigilância alimentar e nutricional serão convidados a manifestar
individualmente a sua concordância ou discordância com a proposta de imagem-objetivo do
programa (modelo lógico) atribuindo a pertinência e relevância de cada item levantado,
segundo a importância relativa de cada um deles. Será composta por 3 rodadas: a primeira
para o levantamento da pertinência e relevância para cada item proposto por meio do
questionário online; a segunda para a apresentação do consenso realizado pelo questionário
ainda aberto à inclusão e exclusão de itens; e a terceira que consistirá a apresentação do
modelo lógico propriamente dito. Cada rodada durará no máximo 10 dias para resposta.

3. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Você está sendo convidado a analisar uma proposta de Modelo Lógico Teórico sobre o 
SISVAN e nos ajudar a identificar a estrutura necessária para a realização das atividades (que 
compõe os processos) para que sejam alcançados os objetivos do SISVAN, expressos nos 
resultados esperados a partir destas ações (produtos, resultados e impacto).É importante frisar 
que não existem respostas certas ou erradas. O que se pretende com este levantamento é 
elencar os aspectos considerados necessários para o funcionamento do SISVAN em um dado 
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contexto, que neste caso corresponde aos municípios assistidos pela Superintendência 
Regional de Saúde de Diamantina.  

Dessa forma solicitamos que analise o encadeamento dos itens da Figura 2 e responda às 
questões deste primeiro instrumento de pesquisa (questionário online), que estão organizadas 
em 9 blocos, sendo os blocos 1, 2 e 3 referentes à Estrutura; os blocos 4, 5 e 6 referentes aos 
Processos e os blocos 7, 8 e 9 referentes aos Resultados da gestão das ações de A&N e da 
realização do diagnóstico alimentar e nutricional.  

O questionário contém perguntas de múltipla escolha e questões abertas. Nas de múltipla 
escolha, para cada item você deverá responder sobre sua pertinência e relevância de acordo 
com os objetivos do SISVAN e do bloco em questão. Sobre a PERTINÊNCIA você avaliará 
se o item em questão "Não é pertinente", não é importante para os desenvolvimento do 
SISVAN ou se é pertinente (necessário pra seu desenvolvimento). Se “não é pertinente” 
apenas esta opção deverá ser marcada; se for pertinente, deverá ser marcado apenas a respeito 
de sua relevância, sendo portanto apenas uma alternativa a ser marcada em cada linha. A 
RELEVÂNCIA é avaliada de acordo com a importância que você atribui ao item para o 
desenvolvimento das atividades de vigilância alimentar e nutricional, sendo três formas de 
avaliação: "Pouco relevante", '"Relevante" e "Muito relevante”. 

Aplicação do questionário 

Prezado participante, 
Agradecemos sua participação nesta pesquisa. 
O presente documento tem por objetivo o consenso do Modelo Lógico do Sistema de 
VigilânciaAlimentar e Nutricional (SISVAN), bem como dos indicares que irão compor a Matriz de 
Análise e Julgamento da implantação do SISVAN nos municípios. 
Em caso de dúvidas durante o preenchimento ou a qualquer momento do processo, favor entrar 
emcontato com a pesquisadora responsável pelo telefone xxxxxxxxxx ou pelo e-
mailsisvan.ufvjm@gmail.com 

*Obrigatório

1. Endereço de e-mail*
____________________________________________________________________

2. Nome completo: *
____________________________________________________________________

3. Sexo: *
(  )Feminino
(  ) Masculino

4. Idade (em anos) *
____________________________________________________________________
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5. Profissão: *
____________________________________________________________________

6. Cidade/Estado em que trabalha: *
____________________________________________________________________

7. Nível máximo de instrução: *

(  )Ensino Médio completo 
(  ) Graduação 
(  ) Especialização 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
(  ) Pós-Doutorado 
(  ) Outro:____________________________________________________________ 

8. Se possui formação superior, especifique em
qual área.
____________________________________________________________________

9. Área de atuação profissional: *

(  )Atenção Primária à Saúde 
(  )Gestão 
(  )Ensino/Pesquisa 
(  )Outro: 

10. Há quanto tempo trabalha ou trabalhou coma temática Vigilância Alimentar e Nutricional
(anos/meses)? *____________________________________________________________

11. Qual instituição você está ou estevevinculado? *
___________________________________________________________________________

Modelo Lógico do SISVAN 

O Modelo Lógico é uma lógica organizacional que descreva as etapas inerentes a um 
fluxoorganizacional em que constem: recursos ou insumos, atividades ou ações, produtos (resultado 
imediato), resultados (resultados intermediários), e impacto ou resultado final. 

12. Analise o encadeamento dos itens doModelo Lógico proposto e com base neleresponda às
seguintes perguntas:
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COMPONENTE ESTRUTURA 

 
A estrutura implica os recursos necessários para produzir os bens e serviços prestados. Inclui área 
física, equipamentos, recursos humanos, capacitação profissional, normatização; organização e 
planejamento necessários para a prestação de serviços, dentre outras. 
 
Considerando os objetivos do SISVAN, avalie os itens da estrutura quanto a sua pertinência e 
relevância. 
 
Bloco 1 - RECURSOS HUMANOS 
 
13. Recursos Humanos necessários para desenvolver as atividades do SISVAN * 
Marque todas que se aplicam 

Recursos Humanos 

Não é 

pertinente 

  Pertinente   

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Coordenador Municipal do SISVAN         

Digitador (para digitação de dados de consumo 
alimentar e estado nutricional nos sistemas: 
SISVAN, e-SUS)         

Agente Comunitário de Saúde (ACS)         

Coordenador da Atenção Básica         

Referência Técnica daEstratégia de Saúde da 
Família (Enfermeiro)         
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14. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião são 
pertinentes para o bloco de recursos humanos e classifique-os quanto a relevância. * 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Bloco 2 - RECURSOS FÍSICOS 
 
15. Recursos físicos necessários para desenvolver as atividades do SISVAN: * 
Marque todas que se aplicam 

Recursos Físicos 

Não é 

pertinente 

  Pertinente   

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Sala de espera com cadeiras nas unidades de 
saúde da Atenção Básica.         

Sala para atendimento nutricional na Atenção 
Básica.         

Espaço nas escolas para avaliação 
antropométrica (Programa Saúde na Escola).         

Espaço nas unidades de saúde para avaliação 
antropométrica         
 
 
16. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião são 
pertinentes para o bloco de recursos físicos e classifique-os quanto a relevância. * 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Bloco 3 - RECURSOS MATERIAIS 
 
17. Recursos materiais necessários para desenvolver as atividades do SISVAN: * 
Marque todas que se aplicam. 

Recursos Materiais 

Não é 

pertinente 

  Pertinente   

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Estadiômetro Vertical         

Infantômetro (estadiômetro horizontal)         

Estadiômetro portátil para visita 
domiciliar         

Balança de plataforma         

Balança infantil (pediátrica)         

Balança portátil para visita 
domiciliar         

Fita métrica inelástica         
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Calculadora, planilha ou disco para avaliar o Índice 
de Massa Corporal (IMC)         

Materiais de consumo para atividades educativas         

Computador com acesso à internet         

Impressora         

Mapa de acompanhamento         
Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da 
Saúde         

Caderneta de Saúde do Adolescente do Ministério 
da Saúde         

Cartão da Gestante do Ministério da Saúde         
Caderneta de saúde do idoso do Ministério da 
Saúde         

Formulário de cadastro individual e 1º 
acompanhamento nutricional         

Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar         

Tabelas de valores de IMC para classificação do 
estado nutricional do adolescente, segundo sexo         

Planilhas de Tanner para identificação do 
desenvolvimento puberal         

Protocolos de Avaliação Nutricional         

Protocolos de Avaliação do Consumo Alimentar         
Fluxo de Referência municipal dos desvios 
nutricionais         
 
 
18. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião são 
pertinentes para o bloco de recursos materiais e classifique-os quanto a relevância. * 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
COMPONENTE PROCESSOS 

 
Aspectos relacionados às atividades e ações de vigilância alimentar e nutricional necessárias para se 
alcançar os objetivos do SISVAN.  
 
Considerando os objetivos do SISVAN, assinale, de acordo com sua opinião, a respeito da 
Pertinência e Relevância de cada item composto nos blocos: 
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Bloco 4 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
ALIMENTAR ENUTRICIONAL 

19. Atividades necessárias para a alimentação do SISVAN*

Atividades 

Não é 

pertinente 

Pertinente 

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Avaliação do estado nutricional de crianças 

Avaliação do estado nutricional de adolescentes 

Avaliação do estado nutricional de adultos 

Avaliação do estado nutricional de idosos 

Avaliação do estado nutricional de gestantes 

Avaliação do consumo alimentar de crianças 

Avaliação do consumo alimentar de adolescentes 

Avaliação do consumo alimentar de adultos 

Avaliação do consumo alimentar de idosos 

Avaliação do consumo alimentar de gestantes 

Registrar os dados no prontuário e na Caderneta 
de Saúde da Criança 

Registrar os dados no prontuário e na Caderneta 
de Saúde do Adolescente 

Registrar os dados no prontuário do adulto 

Registrar os dados no prontuário e na Caderneta 
de Saúde do Idoso 

Registrar os dados no prontuário e no Cartão da 
Gestante 

Realizar busca ativa dos indivíduos faltosos 

Gerar relatórios, consolidados municipais para 
avaliação e monitoramento do estado nutricional e 
consumo alimentar da população 

Realizar atividades de promoção à alimentação 
saudável 

20. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião são 
pertinentes para as atividades do SISVAN e classifique-os quanto a relevância. *

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Bloco 5 - PRODUÇÃO DE DADOS 

21. Inserção de dados na plataforma Web (e-SUS/SISVAN Web) *

Ações 

Não é 

pertinente 

Pertinente 

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Digitação dos dados antropométricos na 
plataforma 

Digitação dos dados de consumo alimentar na 
plataforma 

Correção das inconsistências e duplicidades na 
plataforma SISVAN Web 

22. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião são
pertinentes para a produção de dados do SISVAN e classifique-os quanto a relevância. *

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Bloco 6 – Gestão: Planejamento e Organização 

Avalie a pertinência e o nível de relevância das atividades de gestão, planejamento e organização 
das ações de Alimentação e Nutrição no âmbito municipal. 

23. Atividades de Gestão, Planejamento e Organização: *

Atividades de Gestão (Planejamento e 

Organização) 

Não é 

pertinente 

Pertinente 

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Definição da forma como os dados 
antropométricos serão coletados 

Definição da frequência com que os dados 
antropométricos serão digitados 

Definição da forma como os dados de consumo 
alimentar serão coletados 

Definição da frequência com que os dados de 
consumo alimentar serão digitados 

Definição de metas do SISVAN no âmbito municipal 

Capacitação dos profissionais da Atenção Básica 
em antropometria. 

Capacitação dos profissionais da Atenção Básica 
em marcadores de consumo alimentar. 

Levantamento diagnóstico nutricional e do perfil 
alimentar da população 
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COMPONENTE RESULTADOS 

Aspectos relacionados aos resultados do SISVAN que devem ser alcançados em curto, médio e 
longo prazo a partir da realização das atividades descritas no componente PROCESSOS. 

Avalie a pertinência e o nível de relevância dos resultados para se alcançar os objetivos do SISVAN. 

Bloco 7 – RESULTADOS IMEDIATOS (PRODUTOS) 

São os resultados de curto prazo, imediatamente gerados pelas ATIVIDADES (processos). 

24. Produtos das ações de vigilância Alimentar e Nutricional *

Produtos 

Não é 

pertinente 

Pertinente 

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Fortalecimento das ações de Vigilância Alimentar e 
Nutricional no âmbito municipal 

Dados contínuos sobre o estado nutricional de 
crianças, adolescente, adultos, idosos e gestantes 

Dados contínuos sobre o consumo alimentar de 
crianças, adolescente, adultos, idosos e gestantes 

Diagnóstico preciso e atualizado da situação 
nutricional e alimentar local 

População monitorada periodicamente 

Cobertura adequada da população 

Profissionais devidamente capacitados para 
desempenhar as ações do SISVAN 

25. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião 
fazem parte dos resultados de curto prazo das ações do SISVAN e classifique-os quanto a relevância. 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Bloco 8. RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS 

Resultados intermediários são os ‘resultados’ de médio prazo, que antecedem o impacto e se 
relacionam com o monitoramento contínuo da população e do território. 
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26. Resultados intermediários das ações do SISVAN* 
 

Resultados Intermediários 

Não é 

pertinente 

  Pertinente   

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Informação em tempo oportuno 
para tomada de decisão         

Uso da informação para planejamento de ações 
correspondentes com a demanda e necessidades 
locais, regionais, estaduais e nacionais         

Direcionamento de Políticas Públicas         
 
 
27. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião 
fazem parte dos resultados de médio prazo das ações doSISVAN e classifique-os quanto a 
relevância. * 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Bloco 9 – IMPACTO 
 
Impacto é o resultado a longo prazo de uma intervenção que vai interferir diretamente nas condições 
de saúde de indivíduos e grupos populacionais; está relacionado também ao uso da informação para 
tomada de decisões.  
 
28. Impacto das ações do SISVAN * 
 

Impacto  

Não é 

pertinente 

  Pertinente   

Pouco 

relevante Relevante 

Muito 

relevante 

Melhoria dos padrões de consumo alimentar de 
indivíduos e grupos populacionais         

Melhoria do estado nutricional de indivíduos e 
grupos populacionais         

Redução da prevalência de sobrepeso local, 
regional, estadual e nacional         

Redução da prevalência de obesidade local, 
regional, estadual e nacional         

Redução da prevalência de desnutrição local, 
regional, estadual e nacional         

Mudança de indicadores nutricionais e 
epidemiológicos local, regional, estadual e 
nacional         
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28. Acrescente, se achar necessário, outros itens que não estejam listados e que na sua opinião 
fazem parte dos resultados finais das ações do SISVAN e classifique-os quanto a relevância. * 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
29. Caso ainda tenha alguma observação sobre o modelo lógico apresentado ou sobre seus 
componentes e itens descritos, por favor, registre abaixo. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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11.3 APENDICE C - Questionário destinado aos profissionais responsáveis pelo SISVAN 
(coordenador ou referência técnica) 

Prezado participante, 
Agradecemos seu interesse e disponibilidade em participar desta pesquisa. 
Este trabalho busca evidenciar as potencialidades e dificuldades existentes na operacionalização do 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) de forma a contribuir para aprimoramento de 
sua gestão. Ainda há muitas dificuldades enfrentadas pelos municípios para desenvolver as atividades 
do SISVAN no âmbito da Atenção Básica (AB), portanto sua contribuição é fundamental para 
compreendermos tais dificuldades e buscarmos minimizá-las. 
Para compreender o "Modus Operandi" municipal será utilizado este questionário que 
abordará questões de estrutura (recursos disponíveis), desenvolvimento das ações e planejamento 
do SISVAN, além do perfil do profissional responsável. 
A saúde pública agradece sua contribuição! 

*Obrigatório

1. Endereço de e-mail * 
______________________________________________________________________________

CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA GESTÃO MUNICIPAL 

2. Nome completo: *______________________________________________________________

3. Sexo: *
.
(  ) Feminino
(  ) Masculino

4. Idade (em anos):______________________________________________________________

5. Município que trabalha: *________________________________________________________

6. Qual é o seu vínculo empregatício? *

(  )Efetivo 
(  )Contratado 
(  )Prestador de serviços 
(  )Outro: 

7. Qual é a sua escolaridade?

(  )Nível médio incompleto 
(  ) Nível médio completo 
(  ) Superior incompleto 
(  ) Superior completo 
(  ) Especialização finalizada ou em andamento 
(  ) Mestrado finalizado ou em andamento 
(  ) Doutorado finalizado ou em andamento 
(  ) Outro: 

8. Se você possui nível superior, qual é a sua formação?

(  )Enfermeiro 
(  ) Nutricionista 
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(  ) Assistente Social 
(  ) Médico 
(  ) Outro_________________________________________________________________ 
 
9. O município possui Coordenador do SISVAN? Se sim, este profissional é você? Se não, 
qual o seu papel nas ações de Vigilância Alimentar e Nutricional? * 
 
_________________________________________________________________________ 
 
10. Há quanto tempo você trabalha com o SISVAN? * 
 
(  )Menos de 1 ano 
(  )1 ano 
(  )2 anos 
(  )3 anos 
(  )4 anos 
(  )5 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
 
11. Você trabalha exclusivamente com o SISVAN? * 
 
(  )Sim 
(  ) Não 
 
12. Se você respondeu NÃO, indique as outras funções que executa (permitido mais de uma 
resposta): 
 
(  )Sou responsável pelas ações de alimentação e nutrição da Secretaria Municipal de Saúde 
(  )Sou coordenador/responsável pelo Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância 
em Saúde 
(  )Sou coordenador/responsável pelo Programa Nacional de Suplementação de Ferro e/ou 
(  )Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 
(  )Sou coordenador/responsável pelo Programa Bolsa Família – Condicionalidade da Saúde 
(  )Sou coordenador da Atenção Básica/ Primária 
(  )Sou secretário(a) municipal de saúde 
(  )Trabalho na Secretaria Municipal de Educação com outras ações de alimentação e nutrição 
(  )Trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social com outras ações de alimentação e 
nutrição. 
(  )Sou digitador(a) 
(  )Outro: 
 
13. Quais funções do SISVAN que você realiza? (aceita mais de uma resposta) * 
 
(  )Coleta de dados (peso, altura ou consumo alimentar) 
(  )Digitação dos dados no SISVAN Web/e-SUS AB 
(  )Análise dos dados 
(  )Recomendação de ações/ Tomada de decisões 
(  )Coordenação e execução de ações (chamada nutricional, dentre outras) 
(  )Divulgação das informações ou das ações executadas 
(  )Controle de erros e inconsistências 
(  )Identificação e busca ativa dos indivíduos faltosos 
(  )Outro:_______________________________________________________________ 
 
14. Você já participou de alguma capacitação sobre o SISVAN? * 
 
(  )Sim 
(  )Não 
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15. Se você respondeu SIM na questão anterior, indique há quanto tempo participou dacapacitação 
(se recebeu mais de uma, indique a última): 
 
(  )Menos de 1 ano 
(  ) 1 ano 
(  ) 2 anos 
(  ) 3 anos 
(  ) 4 anos 
(  ) 5 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
 
16. Se você participou de capacitação sobre o SISVAN indique a instituição que a organizou: 
 
(  )Secretaria Municipal de Saúde 
(  )Secretaria Estadual de Saúde e/ou Superintendência Regional de Saúde 
(  )Ministério da Saúde 
(  )Outro: 
 
17. Ainda sobre a capacitação, as atividades teóricas e/ou práticas que você participoucontemplavam 
quais dos seguintes temas (aceita mais de uma resposta)? 
 
(  )A importância da Vigilância Alimentar e Nutricional no cuidado e na gestão em saúde 
(  )Método antropométrico. 
(  )Avaliação dos marcadores de consumo alimentar. 
(  )Registro de dados em prontuários, formulários, cadernetas de acompanhamento de saúde 
e sistemas de informação 
(  )Avaliação do estado nutricional individual e coletivo. 
(  )Outro: 
 
18. Na sua opinião há dificuldade de inserção das ações de Vigilância Alimentar e Nutricional 
na rotina da Atenção Básica? Justifique. * 
 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Há reuniões entre a Atenção Básica e a Vigilância Alimentar e Nutricional? * 
 
(  )Sim 
(  )Não 
 
20. Se sim, o que é abordado nessas reuniões? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
21. O Gestor de Saúde possui formação na área da saúde ou gestão pública? * 
___________________________________________________________________________ 
 
22. O Gestor de Saúde apoia as ações de Vigilância Alimentar e Nutricional? Justifique. * 
_________________________________________________________________________________ 
 
23. Houve mudança de Gestor de Saúde nos últimos 24 meses? * 
(  )SIm 
(  )Não 
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CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA E DAS AÇÕES DO SISVAN 
 
A estrutura se refere às características mais estáveis dos serviços de saúde, englobando 
recursoshumanos, físicos, materiais e financeiros. 
 
 
24. Identifique na lista abaixo os materiais existentes no município para as atividades de vigilância, 
marcando a coluna "EXISTENTE" (para os materiais que a secretaria possui) ou "NÃO EXISTENTE" 
(para os itens que a secretaria não possui).  
 
 

Recursos Materiais 

Não 

existente Existente 

Estadiômetro Vertical     

Infantômetro (estadiômetro horizontal)     

Estadiômetro portátil para visitadomiciliar     

Balança de plataforma     

Balança infantil (pediátrica)     

Balança portátil para visitadomiciliar     

Fita métrica inelástica     

Calculadora, planilha ou disco para avaliar o Índice de Massa Corporal 
(IMC)     

Materiais de consumo para atividades educativas     

Computador com acesso à internet     

Impressora     

Mapa de acompanhamento     

Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde     

Caderneta de Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde     

Cartão da Gestante do Ministério da Saúde     

Caderneta de saúde do idoso do Ministério da Saúde     

Formulário de cadastro individual e 1ºacompanhamento nutricional     
Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar     
Tabelas de valores de IMC para classificação do estado nutricional do 
adolescente, segundo sexo     

Planilhas de Tanner para identificação dodesenvolvimento puberal     

Protocolos de Avaliação Nutricional     

Protocolos de Avaliação do Consumo Alimentar     
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25. Dentre os materiais que o município possui, que você listou na questão anterior, marque aqueles
que, na sua opinião, estão em número insuficiente para um bom desempenho das atividades do
SISVAN:

Recursos Materiais 

Número 

insuficiente 

Estadiômetro Vertical 

Infantômetro (estadiômetro horizontal) 

Estadiômetro portátil para visitadomiciliar 

Balança de plataforma 

Balança infantil (pediátrica) 

Balança portátil para visitadomiciliar 

Fita métrica inelástica 

Calculadora, planilha ou disco para avaliar o Índice de Massa Corporal 
(IMC) 

Materiais de consumo para atividades educativas 

Computador com acesso à internet 

Impressora 

Mapa de acompanhamento 

Caderneta de Saúde da Criança do Ministério da Saúde 

Caderneta de Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde 

Cartão da Gestante do Ministério da Saúde 

Caderneta de saúde do idoso do Ministério da Saúde 

Formulário de cadastro individual e 1ºacompanhamento nutricional 
Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar 
Tabelas de valores de IMC para classificação do estado nutricional do 
adolescente, segundo sexo 

Planilhas de Tanner para identificação dodesenvolvimento puberal 

Protocolos de Avaliação Nutricional 

Protocolos de Avaliação do Consumo Alimentar 

26. O município possui espaço físico próprio para desenvolver as atividades do SISVA?

(  )Não. O espaço físico é compartilhado. 
(  )Sim. Fica na Secretaria Municipal de Saúde. 
(  )Sim. Fica fora da Secretaria Municipal de Saúde. 
(  )Outro: 

27. Se o espaço para a realização das atividades do SISVAN é compartilhado, indique com 
quais setores (aceita mais de uma resposta): *

(  )A Secretaria Municipal de Saúde (UBS/ESF) 
(  )A Secretaria Municipal de Assistência social 
(  )Secretaria Municipal de Educação (escolas) 
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(  )Outro: 
28. Descreva quais e como são os locais onde as ações do SISVAN são realizadas: *

(  )Espaço próprio para avaliação antropométrica na Atenção Básica 
(  )Sala de espera com cadeiras nas UBS/PSF 
(  )Espaço para avaliação antropométrica nas escolas (Programa Saúde na Escola) 
(  )Sala para atendimento Nutricional na Atenção Básica 
(  )Outro: 

29. No município quais profissionais estão envolvidos com as atividades do SISVAN dentro 
do setor saúde? *

(  )Coordenador Municipal do SISVAN 
(  )Digitador 
(  )Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
(  )Coordenador da Atenção Básica 
(  )Enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família 
(  )Coordenador da Vigilância em Saúde 
(  )Outro: 

30. Com quais instituições/serviços o SISVAN faz parcerias para desenvolver suas atividades 
dentro do município (permitido mais de uma resposta)? *

(  )Pastoral da criança 
(  )Conselho Municipal ou Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA 
(  )Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF 
(  )Escolas 
(  )Universidades 
(  )Secretaria Municipal de Educação 
(  )Atenção Básica/ Primária 
(  )Vigilância em Saúde 
(  )Secretaria Municipal de Assistência Social / Setor do programa Bolsa Família 
(  )Secretaria Municipal de Saúde / Setor do programa Bolsa Família 
(  )Outro: 

31. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
de crianças ( de zero à nove anos): São divididas por faixa etária? São realizadas em
conjunto com outras ações? Tem periodicidade definida? *
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

32. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
de adolescentes (de dez à dezenove anos): São divididas por faixa etária? São realizadas
em conjunto com outras ações? Tem periodicidade definida? *
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

33. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
de adultos ( de vinte à cinquenta e nove anos): São divididas por faixa etária? São
realizadas em conjunto com outras ações? Tem periodicidade definida? *
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

34. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
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de idosos (de sessenta anos acima): São divididas por faixa etária? São realizadas em 
conjunto com outras ações? Tem periodicidade definida? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
35. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
de gestantes: São divididas por faixa etária? São realizadas em conjunto com outras 
ações? Tem periodicidade definida? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
36. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de CONSUMO ALIMENTAR de 
crianças (de zero à nove anos): São divididas por faixa etária? São realizadas em conjunto 
com outras ações? Tem periodicidade definida? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
37. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de CONSUMO ALIMENTAR de 
adolescentes (de dez à dezenove anos): São divididas por faixa etária? São realizadas em 
conjunto com outras ações? Tem periodicidade definida? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
38. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de CONSUMO ALIMENTAR de 
adultos (de vinte à cinquenta e nove anos): São divididas por faixa etária? São realizadas 
em conjunto com outras ações? Tem periodicidade definida? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
39. Descreva como são organizadas e realizadas as atividades de CONSUMO ALIMENTAR de 
idosos (de sessenta anos acima): São divididas por faixa etária? São realizadas em 
conjunto com outras ações? Tem periodicidade definida? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
40. Os dados da avaliação nutricional de crianças são registrados na sua caderneta de saúde 
e no seu prontuário? * 
 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Apenas na caderneta de saúde 
(  )Apenas no prontuário 
 
41. Os dados da avaliação nutricional dos adolescentes são registrados na sua caderneta de 
saúde e no seu prontuário? * 
 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Apenas na caderneta de saúde 
(  )Apenas no prontuário 
 
42. Os dados da avaliação nutricional dos adultos são registrados no seu prontuário? * 
 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Apenas na caderneta de saúde 
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(  )Apenas no prontuário 
 
43. Os dados da avaliação nutricional dos idosos são registrados na sua caderneta de saúde 
e no seu prontuário? * 
 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Apenas na caderneta de saúde 
(  )Apenas no prontuário 
 
44. Os dados da avaliação nutricional das gestantes são registrados no Cartão da Gestante e 
no seu prontuário? * 
 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Apenas no Cartão da Gestante 
(  )Apenas no prontuário 
 
 
 
45. É realizado busca ativa dos indivíduos faltosos? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
46. São realizadas ações de promoção à alimentação saudável no município? Se sim, liste as 
atividade desenvolvidas. * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
47. Sobre o digitador do SISVAN (permitido mais de uma resposta): * 
 
(  )É específico para esta função (digitador) e digita apenas os dados do SISVAN. 
(  )É específico para esta função (digitador), trabalha com o SISVAN e outros sistemas deinformação 
em saúde. 
(  )Não é específico para esta função (digitador) mas é responsável por lançar os dados doSISVAN 
na plataforma. 
(  )Outro: 
 
48. O digitador recebeu capacitação para lançamento de dados na plataforma SISVAN e e- 
SUS AB? 
 
(  )Sim 
(  )Não 
 
49. Há periodicidade de lançamento dos dados de avaliação nutricional na plataforma 
(SISVAN ou e-SUS)? Se sim, qual é? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
50. Há periodicidade de lançamento dos dados de consumo alimentar na plataforma (SISVAN 
ou e-SUS)? Se sim, qual é? * 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
51. Há correção das inconsistências e duplicidades da plataforma online do SISVAN? Se sim, 
como é organizado? * 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

52. Houve capacitação dos profissionais da AB envolvidos com atividades do SISVAN a respeito de 
antropometria? Esse treinamento é periódico? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

53. Houve capacitação dos profissionais da Atenção Básica envolvidos com atividades do SISVAN a 
respeito dos marcadores de consumo alimentar? Esse treinamento é periódico? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

54. Houve capacitação dos profissionais da Atenção Básica envolvidos com atividades do SISVAN a 
respeito do manuseio dos formulários do SISVAN? Esse treinamento é periódico? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

55. Foi definido no município o fluxo de referência para o cuidado do baixo peso/ desnutrição, 
sobrepeso/obesidade e outros distúrbios nutricionais? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

56. Foi desenvolvido no município o fluxo de contra-referência dos distúrbios nutricionais? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

57. Os relatórios e consolidados municipais gerados pelo SISVAN são utilizados para o planejamento 
de ações municipais?
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

58. É realizado o diagnóstico nutricional e perfil alimentar da população?
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

59. Há divulgação no município da situação alimentar e nutricional da população
diagnosticada pelo SISVAN? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

60. Há elaboração de matrizes de intervenção municipal da situação nutricional e alimentar 
identificada? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

61. Houve inclusão do SISVAN nas ações do Plano municipal (PMS) e na Programação Anual
de Saúde (PPA)? * 
________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________

62. Caso tenha alguma observação sobre o SISVAN no seu município, por favor, registre
abaixo. * 
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11.4 APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Coordenadores) 
 
Prezado participante, 
 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO 
SISVAN NA REGIÃO DE SAÚDE DE DIAMANTINA – MG, em virtude do(a) senhor(a) ser coordenador(a) 
municipal do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e pertencer a Região de Saúde de 
Diamantina - MG. Esta pesquisa é fruto da parceria entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM) e a Regional de Saúde de Diamantina, MG. Está sendo desenvolvida pela mestranda e 
pesquisadora Isabela Fernanda Magalhãescom a orientação do Professor Dr. Romero Alves Teixeira, do 
Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente, da UFVJM. 
 
Este estudo visa evidenciar as facilidades e dificuldades existentes na operacionalização do programa, de forma 
a contribuir para o aprimoramento do mesmo. Para o sucesso desta pesquisa contamos com sua parceria. Sua 
participação é voluntária e você poderá desistir a qualquer momento e por qualquer motivo sem ser penalizado.  
 
A sua participação não lhe trará nenhum benefício direto. Entretanto, a sua colaboração será de grande valia 
para o aperfeiçoamento do SISVAN. A análise realizada neste estudo e o levantamento de sugestões serão 
encaminhadas para os gestores deste sistema.  
 
Caso concorde em participar, será solicitado que responda a um questionário que abordará questões sobre 
estrutura, planejamento e organização do SISVAN dentro do município e questões pessoais como: idade, 
escolaridade e formação. O questionário será encaminhado via e-mail e na impossibilidade deste, enviado via 
correio com envelope selado para retorno.  
 
Sua participação na pesquisa envolve dois riscos: o risco de constrangimento ao responder o questionário e o 
risco da quebra do sigilo dos seus dados. Para minimizar o primeiro risco você poderá responder o questionário 
em local reservado, de sua preferência, e poderá deixar de responder a qualquer pergunta caso não se sinta à 
vontade. Quanto ao sigilo todas as informações serão confidenciais, a identidade dos participantes será mantida 
em anonimato e a identidade dos municípios será feita por código (número ou letra). Todos os dados levantados 
ficarão sob a responsabilidade dos pesquisadores e somente eles poderão acessá-los. As informações obtidas 
serão utilizadas exclusivamente para pesquisa. 
 
Li, e estou de acordo com o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido e aceito participar da pesquisa. 
 
 
Nome: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________  
Assinatura do participante da Pesquisa 
 
 
Local: ___________________________________________________________ Data: _____/______/_______ 
 
 
______________________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora responsável 
 
 
______________________________                          _______________________________ 
Rubrica do Participante da pesquisa                            Rubrica do Pesquisador responsável 

 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba CEP 39100-000 – Diamantina/MG 
Laboratório do Mestrado Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambienta – LabSaSA – Sala 14 do Lipemvale.  
Telefone: (38) 999928763; Correio eletrônico: isabela-fm@hotmail.com ou isabelamagalhaes13@gmail.com 
 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior; Secretária: Ana Flávia de Abreu 
E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 
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11.5 APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Especialistas) 
 
Prezado participante, 
 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO 
SISVAN NA REGIÃO DE SAÚDE DE DIAMANTINA – MG, em virtude do seu conhecimento prático/teórico a 
respeito do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e pertencer a Região de Saúde de 
Diamantina - MG. Esta pesquisa é fruto da parceria entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM) e a Regional de Saúde de Diamantina, MG. Está sendo desenvolvida pela mestranda e 
pesquisadora Isabela Fernanda Magalhãescom a orientação do Professor Dr. Romero Alves Teixeira, do 
Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente, da UFVJM. 
 
Este estudo visa evidenciar as facilidades e dificuldades existentes na operacionalização do programa, de forma 
a contribuir para o aprimoramento do mesmo. Para o sucesso desta pesquisa contamos com sua parceria. Sua 
participação é voluntária e você poderá desistir a qualquer momento e por qualquer motivo sem ser penalizado.  
 
A sua participação não lhe trará nenhum benefício direto. Entretanto, a sua colaboração será de grande valia 
para o aperfeiçoamento do SISVAN. A análise realizada neste estudo e o levantamento de sugestões serão 
encaminhadas para os gestores deste sistema.  
 
Caso concorde em participar, será solicitado que responda a um questionário que abordará questões sobre 
estrutura, planejamento e organização do SISVAN dentro do município e questões pessoais como: idade, 
escolaridade e formação. O questionário será encaminhado via e-mail e na impossibilidade deste, enviado via 
correio com envelope selado para retorno.  
 
Sua participação na pesquisa envolve dois riscos: o risco de constrangimento ao responder o questionário e o 
risco da quebra do sigilo dos seus dados. Para minimizar o primeiro risco você poderá responder o questionário 
em local reservado, de sua preferência, e poderá deixar de responder a qualquer pergunta caso não se sinta à 
vontade. Quanto ao sigilo todas as informações serão confidenciais, a identidade dos participantes será mantida 
em anonimato. Todos os dados levantados ficarão sob a responsabilidade dos pesquisadores e somente eles 
poderão acessá-los. As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para pesquisa. 
 
Li, e estou de acordo com o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido e aceito participar da pesquisa. 
 
 
Nome: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________  
Assinatura do participante da Pesquisa 
 
 
Local: ___________________________________________________________ Data: _____/______/_______ 
 
 
______________________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora responsável 
 
 
______________________________                          _______________________________ 
Rubrica do Participante da pesquisa                            Rubrica do Pesquisador responsável 

 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba CEP 39100-000 – Diamantina/MG 
Laboratório do Mestrado Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambienta – LabSaSA – Sala 14 do Lipemvale.  
Telefone: (38) 999928763; Correio eletrônico: isabela-fm@hotmail.com ou isabelamagalhaes13@gmail.com 
 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior; Secretária: Ana Flávia de Abreu 
E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 
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