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RESUMO  

 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional foi criado em 1990 e recentemente passou a 

ser operacionalizado via internet, sendo utilizado para monitorar o estado alimentar e 

nutricional da população. Apesar de objetivar a facilidade no acesso e a praticidade de gestão, 

o SISVAN-web ainda contém problemas na estrutura dos serviços. Nesse sentido, o presente 

estudo objetivou descrever a estrutura organizacional e operacional, recursos humanos, 

materiais e financeiros para execução do SISVAN-web, segundo a regionalização do estado 

de Minas Gerais. Trata- se de um estudo transversal descritivo com apresentação de amostras 

de 26 Gerências Regionais de Saúde (GRS) do estado de Minas Gerais, de modo que, para a 

coleta de dados foi enviado um questionário semiestruturado ao gestor regional responsável. 

A análise foi realizada com base na estatística descritiva, utilizando o software Stata® 12.0. 

As GRS estudadas representaram 92,8% (n=26) e quanto ao perfil dos coordenadores, 48% 

(n=12) tinham especialização, 56% (n=13) tinham formação que não da área da saúde e, 

finalmente, 95,83% (n=23) realizavam outras funções além do SISVAN. Sobre os recursos 

humanos a maioria das GRS 78% (n=18) carecia de pessoal, uma vez que não existia 

capacitação da equipe responsável em 73% (n=17) das GRS. No que concerne aos recursos 

materiais, 48% (n= 12) não tinham veículo disponível. Com relação aos incentivos para 

implantação do SISVAN-web, 47% (n=11) não receberam nenhum recurso. No tocante à 

periodicidade na geração de relatórios, 43,81% (11) informaram enviar mensalmente. Em 

50% (n=13) das GRS não existia determinação na frequência de relatórios gerados. Em 

relação aos indicadores, 69% (n=16) das GRS relataram ter dados insuficientes para gerar 

estatística do consumo alimentar. Em termos de usabilidade da informação, 65,22% (n=15) 

das GRS não a utilizavam. Diante de toda problemática, foram relatadas como principais 

dificuldades: a inexistência de recursos financeiros, a falta de sensibilização dos gestores e a 

alta rotatividade profissional.  Em suma, a regionalização deveria contribuir com a otimização 

do SISVAN-web, através da atuação dos gestores regionais na assessoria e fiscalização dos 

municípios, assim como o uso das informações para a administração pública como atitude de 

vigilância nutricional para o controle epidemiológico. Contudo, todas essas atribuições 

estavam limitadas devido à falta de estrutura física, carência em recursos humanos, 

financeiros e de informática. 

 

Palavras chave: Vigilância Nutricional. Internet. Regionalização. Estrutura dos serviços. 

Administração Pública.  



ABSTRACT 

 

The Food and Nutrition Surveillance System (SISVAN-web) is a system recently operated via 

internet, used to monitor the food and nutritional status of the population. Even though it 

objectifies the ease of access and the practicality of management, the SISVAN-web still 

contains problems arising from the computerization, consequently from the need for 

infrastructure, human resources and health management. In this sense, the present study aimed 

to describe the organizational structure, human resources, material and financial and 

operational characteristics of the regional health managers of the state of Minas Gerais for the 

execution of the SISVAN-web. It is a descriptive cross-sectional study. The sample consisted 

of 26 Regional Health Managers (GRS) of the state of Minas Gerais. For data collection it 

was sent a semi-structured questionnaire to the regional manager of health responsible for the 

SISVAN. The analysis was based on the literature studied and the descriptive statistics, using 

the Stata® software, version 12.0. The GRS studied represented 92,8% (n=26). Regarding the 

profile of the SISVAN‘s coordinators, 48% (n=12) had specialization, 56% (n=13) had other 

training than in the health area, 95,83% (n = 23) performed other functions apart from the 

SISVAN. As for human resources, most of the GRS, 78% (n = 18), lacked of people. There 

was no capacity of the team responsible for the SISVAN in 73% (n=17) of the GRS. In what 

concerns to the material resources, 48% (n=12) had no vehicle available. In 24% (n=6), there 

was no supervision for the SISVAN-web’s implantation. As for incentives for the SISVAN-

web implantation, 47% (n = 11) received no resource. About the periodicity of the reporting, 

43.81% (11) informed they send monthly. In 50% (n=13) of the GRS, there was no 

determination of the frequency of the generated reports. Regarding to the indicators, 69% 

(n=16) of the GRS reported having insufficient data to generate food consumption data. In 

terms of information usability, 65,22% (n=15) of the GRS did not use it. As for the SISVAN-

web’s advantages, it was highlighted by most of them the agility in data transmission. The 

main difficulties related to the SISVAN-web’s operation were the lack of financial resources, 

the lack of awareness of managers and the high staff turnover. However, all these assignments 

were limited due to the lack of physical infrastructure, shortage in human, financial and 

informatics resources. 

 

Keywords: Nutritional Surveillance. Internet. Regionalisation. Structure of services. Public 

Administration. 
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INTRODUÇÃO  

O SISVAN foi criado em 1990 pela Portaria 1.156 e publicado no Diário Oficial 

da União em 31/08/1990. Foi instituído no Ministério da Saúde (MS), onde tinha como 

objetivo manter o diagnóstico alimentar e nutricional da população; identificar as áreas 

geográficas e grupos populacionais de risco avaliando as tendências temporais de 

evolução dos problemas detectados; reunir dados que possibilitassem ponderar os 

fatores mais relevantes na gênese dos problemas relacionados à alimentação, além de 

oferecer subsídios ao planejamento e à execução de medidas para a melhoria da situação 

alimentar e nutricional da população brasileira (BRASIL, 1990b). 

Naquela época, para a consecução dos objetivos assinalados, seu grupo técnico-

executivo tinha como estrutura organizacional uma coordenação nacional e outra 

executiva. A primeira era representada por órgãos do MS (Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição – INAN, Fundação Nacional de Saúde – FNS e Divisão de 

Saúde Materno-Infantil), Ministério da ação Social, Ministério da Educação, 

Organização Pan-Americana da Saúde – OPS, Fundo das Nações Unidas para a Infância 

– UNICEF, e Organização das Nações Unidas para a Agricultura Alimentação – FAO.  

A coordenação executiva era composta por técnicos do INAN. No mesmo ano foi criado 

por meio das portarias 79 e 80 o Comitê Assessor e um Grupo Técnico de Coordenação 

para apoiar implementação do SISVAN (BRASIL, 1990b). 

O INAN foi uma autarquia do MS, criada em 1972, para dar assistência ao 

governo federal na formulação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

e do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, porém somente após 18 anos de 

criação do INAN que o sistema de vigilância foi institucionalizado. Nessa fase o 

SISVAN não ganhou força política a ponto de ser implantado no país, uma vez que a 

suplementação alimentar era vista como emergencial.  Portanto, as ações na alimentação 

e nutrição e atividades dirigidas por ele ficaram atreladas aos programas de distribuição 

de alimentos, apoio a pequenos varejistas, suplementação no combate às carências 

nutricionais específicas, tendo mais caráter assistencialista que preventivo (CASTRO, 

MONTEIRO, 2002; COUTINHO et. al, 2009). 

Como as ações em Alimentação & Nutrição (A&N) naquele contexto tinham um 

caráter assistencialista, a estratégia usada para implantar o SISVAN no Brasil foi 

vinculá-lo aos programas assistenciais do governo, como o Programa “Leite é Saúde” 

(1994 – 1998) que passava a ter como condicionalidade as atividades de vigilância
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nutricional nos municípios. No entanto o monitoramento ficou restrito a um instrumento 

de triagem desse programa (CASTRO, MONTEIRO, 2002; COUTINHO et. al, 2009) 

Além disso, o SISVAN também passava por um processo de transição de gestão, 

que compreendeu o período entre a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

extinção do INAN por meio da Medida Provisória nº. 1.576/1997, onde a coordenação 

geral do sistema de vigilância foi transferida ao MS (BRASIL, 1997).  

O SUS foi criado partindo do conceito que saúde é direito de todos e dever do 

Estado, sendo instituído na constituição federal de 1988, como um sistema único de 

acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde. O SISVAN, consequentemente, passou a fazer parte desse 

sistema em 1990 com a sanção da Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei Nº 8.080, que 

regulamentava as ações do SUS e atribuiu ao mesmo a atuação da vigilância nutricional 

e orientação alimentar em todo o território nacional (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990a). 

Fazendo parte do campo de atuação do SUS, o SISVAN ganhou novas 

características. Segundo a LOS, todas as ações e serviços públicos de saúde que 

integram o SUS devem ser desenvolvidos obedecendo aos princípios: da universalidade 

de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; da integralidade da 

atenção; da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; da igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; do direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; da divulgação 

de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário; da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, da 

alocação de recursos e a orientação programática; da participação da comunidade; e da 

descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo 

(BRASIL, 1990a). 

Desta forma, os serviços devem ser organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente, no âmbito da União, pelo MS; dos 

Estados e do Distrito Federal, pelas respectivas Secretarias de Estado de Saúde; e dos 

Municípios, pela sua respectiva Secretaria Municipal de Saúde (SMS), sendo que cada 

esfera deve ter capacidade de resolução em todos os níveis de assistência. É nessa 

conjuntura que o SISVAN assume as características do SUS, seguindo os mesmos 

princípios e critérios de organização (BRASIL, 1990a).   

Desse modo, entende-se que as atividades do SISVAN devem abranger todo o 

universo populacional, tratando o indivíduo na sua integralidade. No uso dos outros 
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princípios também se espera que o SISVAN divulgue sua informação e use seus dados 

epidemiológicos para o estabelecimento de ações, sendo operacionalizado 

hierarquicamente com a divisão administrativa em municípios, Estado e Federação 

(BRASIL, 1990a).  

Nesse contexto, o avanço da tecnologia e o uso da informática vieram como uma 

contribuição para a gestão descentralizada do SUS. Assim, para fortalecer o uso da 

informática no SUS, o MS criou em 2003, a Política de Informação e Informática em 

Saúde que veio com o propósito de:  

Promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia do 

conhecimento, para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando 

em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado, que produza 

informações para os cidadãos, a gestão, a prática profissional, garantindo 

ganhos de eficiência e qualidade mensuráveis através da ampliação de 

acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços e, assim, 

contribuindo para a melhoria da situação de saúde da população (BRASIL, 

2004a, p.15).  

 

De acordo com o MS, Brasil (2004a, p.16) as diretrizes dessa política buscam: 

Estabelecer sistema de identificação unívoca de usuários, profissionais e 

estabelecimentos de saúde que seja progressivamente adotado, aprimorando o 

processo de integração dos sistemas de informação de saúde e viabilizando o 

registro eletrônico de saúde; investir na criação de infraestrutura de 

telecomunicação que permita a interoperabilidade entre as aplicações nos 

diversos serviços de saúde; constituir mecanismos de compartilhamento de 

dados de interesse para a saúde e ampliar a produção e disseminação de 

informações de saúde de forma a atender tanto às necessidades de usuários, 

profissionais, gestores, prestadores de serviços e controle social, quanto ao 

intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa, e finalmente fornecer 

dados em saúde online, com livre acesso para os gestores e usuários do SUS. 

 

Nesse processo de informatização, no SUS o SISVAN ganhou uma nova forma 

de operacionalização em 2008, denominada SISVAN-web.  Todo o método de coleta de 

dados e geração da informação que antes era feito por meio manual, através de 

formulários e planilhas, passou a ser administrado via internet, tendo acesso universal, 

online (BRASIL, 2012b).  

Segundo o MS (2006d), informática é um conjunto de conhecimentos e técnicas 

ligadas ao tratamento racional e automático de informação (armazenamento, análise, 

organização e transmissão), o qual se encontra associado à utilização de computadores e 

respectivos programas.  

O termo “web” é uma palavra inglesa que significa: tecido, teia, rede, trama, 

entrelaçamento. Com o surgimento da internet o termo “web” incorporou outro sentido 

passando a designar: rede que conecta computadores por todo mundo, também podendo 



15 
 

ser conceituado como sistema de informações ligadas através de hipermídia que permite 

o acesso ao conteúdo via internet. (MICHAELIS, 2009). 

A criação desse sistema online objetivou a facilidade no acesso, por meio da 

internet, e a praticidade de gestão. Desse modo, o SISVAN-web permite gerar 

automaticamente os registros eletrônicos na forma de relatórios do estado nutricional e 

alimentar, por idade, gênero ou região, em anos, ou meses; possibilitando ao gestor de 

saúde conhecer o perfil da população atual, ou até mesmo verificar tendências 

temporais, além de avaliar o impacto de programas de intervenção sobre o estado 

nutricional. Exemplo disso são os resultados apontados pelo SISVAN-web para a 

população beneficiada pelo programa de transferência de renda Bolsa Família, que 

mostrou ao avaliar o estado nutricional de crianças assistidas por esse programa uma 

queda na desnutrição crônica em 51% na população infantil de 0 a 5 anos (BRASIL, 

2012b, BRASIL, 2014). 

A melhoria nas técnicas de informações com a maior disponibilidade de acesso à 

internet proporciona maior integridade e facilidade na troca de dados. No entanto e 

como qualquer nova implantação, traz maiores demandas para que na prática realmente 

se efetive. O fato de se informatizar um sistema via internet deve mobilizar no mínimo: 

pessoal capacitado para digitação dos dados, disponibilidade em tempo para 

alimentação com regularidade dos dados, treinamento para o uso do novo sistema, 

recursos materiais e de infraestrutura como computadores e rede de internet, 

fiscalização quanto à adesão desse novo sistema, e essencialmente a análise e uso das 

informações geradas pelos relatórios, agora facilitados por esse sistema (ANDRADE, 

FALK, 2001; BRASIL, 2004a; SANTOS et. al, 2011; SALIMON, EVAZIAN, 2012).  

Um relato de experiência na implantação e operacionalização do SISVAN-web 

em Juazeiro do Norte, Ceará, apontou falhas como: boicote por parte do usuário em 

fornecer informações para o SISVAN-web, registro incompleto dos dados do cadastro, 

sobrecarga de atribuições do enfermeiro e falta de apoio dos médicos, que de maneira 

geral, dividiam a carga horária com outros programas vinculados à Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). Além dessas, outras dificuldades foram compartilhadas, como 

ausência do nutricionista para o desempenho de funções referentes ao diagnóstico e 

acompanhamento da situação alimentar e nutricional da população devido ao acúmulo 

de funções (PEREIRA et. al 2012).  

Outro estudo realizado no estado de Roraima com a população de crianças 

indígenas Yanomami, detectou que apesar da implantação do SISVAN-web a estrutura 
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logística e de equipamentos para ações de vigilância nutricional pela equipe de saúde 

não eram suficientes e de qualidade para atender às crianças. Pantoja (2014) considera 

fundamental que a coleta dos dados e os equipamentos antropométricos utilizados no 

âmbito do SISVAN-web sejam padronizados e que os profissionais de saúde sejam 

treinados de forma contínua, principalmente no que se refere às medidas de crianças 

menores de dois anos, as quais, em seu estudo, registraram as maiores variabilidades. 

Enfatiza também sobre a necessidade de infraestrutura adequada para o 

desenvolvimento de ações em saúde, incluindo as ações do SISVAN-web (PANTOJA, 

2014).   

Esses problemas já eram uma preocupação enfatizada na Política de Informação 

e Informática em Saúde, que incluía como os pré-requisitos de informatização das 

unidades de saúde a infraestrutura tecnológica, capacitação de gestores e profissionais 

de saúde e a implantação da rede de informações, de forma a garantir essa nova 

proposta da atenção à saúde (BRASIL, 2004a). 

Uma pesquisa realizada em Belo Horizonte – MG (Ferreira, 2013), avaliou 

crianças menores de dois anos acompanhadas pelo SISVAN-web nos anos de 2008 a 

2011 e apontou baixa cobertura desse sistema, pouca utilização dos dados 

principalmente de consumo alimentar, para o planejamento/intervenção em saúde e 

carência em capacitação para implantação do novo SISVAN-web. Os autores enfatizam 

a necessidade de fortalecimento do SISVAN-web através de capacitações e 

sensibilização dos gestores a respeito da importância do monitoramento; maior 

comprometimento por parte dos gestores e profissionais do SUS em relação à 

alimentação desse Sistema de Informação em Saúde (SIS), conscientização da 

população por meio da mídia e divulgação pelos serviços de saúde, sobre a importância 

da mensuração das medidas antropométricas, da coleta de dados de consumo alimentar 

e do diagnóstico nutricional, a fim de se conter dados representativos desta população 

(FERREIRA, CHERCHIGLIA, CESAR, 2013).  

Essa demanda para o fortalecimento do SISVAN já foi identificada e decretada 

por força de lei em Minas Gerais, que veio investir em recursos financeiros e humanos 

na melhor estruturação e organização desse sistema.  

Assim, em 2006, foi criado o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, que 

atribui ao Secretário de Estado da Saúde funções como a prestação da cooperação 

técnica aos municípios na implementação das ações decorrentes da PNAN; a 

consolidação do componente estadual do SUS vinculado ao SISVAN, ampliando a sua 
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abrangência técnica e geográfica, com fins de mapeamento e monitoramento da fome, 

da desnutrição e de outros problemas nutricionais; a promoção da capacitação dos 

recursos humanos necessários à implementação da Política Estadual de Alimentação e 

Nutrição; a promoção da adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis, mediante a 

mobilização de diferentes segmentos da sociedade e a realização de campanhas de 

comunicação (MINAS GERAIS, 2006).  

Essa lei ainda designou às SMS as funções de coordenar o componente 

municipal do SUS responsável pela operacionalização da política de alimentação e 

nutrição; promover mecanismos de consolidação do componente municipal do SUS 

vinculado ao SISVAN; estabelecer a prática contínua e regular de atividades de 

informação e análise; obter e divulgar informações representativas do consumo 

alimentar (MINAS GERAIS, 2006).  

Visando garantir a digitação permanente do banco de dados do sistema nos 

municípios de Minas Gerais foi aprovado, em 2008, o projeto de incentivo à 

estruturação e operacionalização do SISVAN. Foi instituído em 2008, um incentivo 

financeiro para efetiva estruturação desse sistema no valor total de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) destinado prioritariamente aos 175 (cento e setenta e cinco) municípios 

que realizaram a melhor cobertura no acompanhamento do SISVAN de crianças 

menores de cinco anos, referentes ao ano de 2007 (MINAS GERAIS, 2008).  

Outras ações para o fortalecimento do SISVAN-web e da gestão no SUS 

também foram decretadas na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - 

PPAG 2008-2011, para o exercício de 2010, do Estado de Minas. Esse plano visou a 

alocação de recursos para a estruturação e operacionalização do SISVAN-web no 

Estado, a fim de garantir a alimentação permanente de dados do sistema e realizar o 

diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no Estado, além de ações para 

propiciar o fortalecimento da gestão de pessoas no SUS nesse estado (MINAS GERAIS, 

2010).  

Enfim, o presente estudo tem por objetivo a descrição da estrutura 

organizacional e operacional, recursos humanos, materiais e financeiros para execução 

do SISVAN-web, segundo a regionalização do estado de Minas Gerais e 

particularmente sua inserção no SUS através da regionalização no estado. Dessa forma, 

almeja-se além de trazer dados originais, contribuir produzindo informações sobre a 

atual demanda para o funcionamento deste sistema de modo que possa colaborar com as 

políticas públicas para o melhoramento na gestão dos sistemas de informação em saúde. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - Geral 

Realizar o diagnóstico do SISVAN-web em Minas Gerais sob a ótica das 

Gerências Regionais de Saúde. 

 

2.2 - Específicos 

 

 Caracterizar e mapear as atribuições das Gerências Regionais de Saúde de MG 

no SISVAN-web; 

 Averiguar o perfil de Recursos Humanos do SISVAN-web na GRS; 

 Identificar os recursos materiais disponíveis ao coordenador para o exercício de 

suas funções relacionadas ao SISVAN-web; 

 Expor os fatores relacionados à implantação do SISVAN-web; 

 Relatar o controle e monitoramento do SISVAN-web na regional; 

 Ressaltar a importância do SISVAN-web para a gestão pública e 

 Esboçar características de usabilidade do sistema, vantagens e limitações em 

relação ao SISVAN-web. 
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 - Características das Gerências Regionais de Saúde de MG 

A regionalização em saúde é uma diretriz do SUS que foi criada para orientar a 

estruturação e descentralização das ações e serviços de saúde. Esta medida foi adotada 

devido à necessidade do planejamento e gerenciamento da saúde a nível territorial, 

sobretudo em um país com grande diversidade geográfica e social (BRASIL, 2006c; 

SILVA, RAMIRES, 2010). 

 Essa divisão aperfeiçoa a gestão através de planejamento que considere as 

demandas de cada território, identificando as prioridades de intervenção na abrangência 

municipal ou regional e tem como objetivos: garantir o acesso e a resolutividade aos 

serviços de saúde que atinjam a demanda municipal e localidades circunvizinhas; 

assegurar o direito à saúde, promovendo a equidade, e sanando problemas regionais, de 

modo a diminuir as desigualdades sociais, promover a integralidade no cuidado, 

ampliando esse conceito para promoção, prevenção, e reabilitação da saúde; fortalecer o 

método de descentralização, estimulando os gestores dos estados e municípios a 

cumprirem seu papel, aperfeiçoar os recursos e racionalizar os gastos, baseando-se em 

um planejamento local adequado (BRASIL, 2006a). 

Para fortalecer a regionalização foram pactuados, em 2006, alguns pressupostos 

para sua atuação, sendo eles: territorialização, ou seja, na apropriação, por parte dos 

gestores, dos espaços locais, e no reconhecimento do seu perfil demográfico, 

epidemiológico, cultural, e social; flexibilidade, no sentido de respeito às diversidades 

regionais; cooperação é o princípio em que deve haver compartilhamento e ação 

conjunta entre as esferas do governo com a finalidade de buscar soluções para as 

dificuldades vivenciadas em cada território, cogestão; ou seja, relação em gestores de 

saúde na atuação e no planejamento para permitir um desenvolvimento de forma 

solidária e cooperativa; financiamento solidário, de forma que haja um mapeamento e 

priorização dos recursos financeiros; subsidiariedade, no tocante à capacidade de 

resolutividade local; participação e controle social, para garantir as reais necessidades 

de saúde da população através da expressão dos cidadãos (BRASIL, 2006a, BRASIL, 

2006b).   

Segundo o MS pode-se definir Região de Saúde como:  

Recortes territoriais inseridos em espaços geográficos contínuos, em que a 

identificação deles é responsabilidade dos gestores municipais e estaduais, 

tendo como base a existência de identidades culturais, econômicas e sociais, 

assim como de redes nas áreas de comunicação, infraestrutura, transporte e 

saúde. (BRASIL, 2006a, p.23).  
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Nessas regiões, as ações e serviços devem ser organizados com o objetivo de 

atender às demandas das populações dos municípios a elas vinculadas, garantindo o 

acesso, a equidade e a integralidade do cuidado com a saúde local (BRASIL, 2006a). 

Esses arranjos também são divididos em micro ou macrorregiões de Saúde, 

conforme a demanda e complexidade dos serviços prestados.   

Segundo o Plano Diretor de Regionalização (PDR) microrregião de saúde é conceituada 

como: 

Base territorial de planejamento da atenção secundária com capacidade de 

oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade e 

alguns serviços de alta complexidade, constituída por um ou mais módulos 

assistenciais. Apresenta nível tecnológico de média complexidade e 

abrangência intermunicipal. (MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010, p.62). 

 

A macrorregional pode ser conceituada como divisões territoriais maiores, que agregam 

mais de uma microrregião de saúde (Figura 01). De acordo com o PDR a macrorregião 

de saúde é conceituada como:  

Base territorial de planejamento da atenção à saúde, que engloba regiões e 

microrregiões de saúde e oferta de alguns serviços da média complexidade de 

maior especialização e a maioria de serviços da alta complexidade. 

(MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010, p.62). 

 

A identificação das Macrorregiões de Saúde deve considerar, também, os 

critérios de acessibilidade entre as regiões agregadas e seus desenhos precisam constar 

no PDR do(s) estado(s) envolvido(s) (BRASIL, 2006b).  

Dessa forma, essa divisão permite a descentralização dos serviços de saúde, de 

modo que se tenha a Atenção Básica em todos os municípios; serviços de maior 

densidade tecnológica com média complexidade, e sistemas de apoio, nas microrregiões 

e unidades de alta complexidade nas macrorregiões. Essa regionalização é administrada 

pelo o que se chama de Gerência Regional de Saúde (GRS). A divisão das GRS é feita 

considerando a demanda e fluxo desses serviços, sendo desenhada em subconjuntos de 

microrregiões (MINAS GERAIS, 2011).  

Para orientar a organização dessas redes de atenção à saúde foi 

institucionalizado pela Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 01/02) o 

PDR (BRASIL, 2002; MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010,). 

Considerando todos estes princípios, a dimensão territorial do Brasil, sua 

organização federativa e, por conseguinte, o que compete a cada estado brasileiro, a 

regionalização em Minas Gerais foi o propósito de estruturação e descentralização da 

organização dos serviços de saúde visando a implementação das políticas públicas, 
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baseado na necessidade territorial e populacional, e articulado numa gestão 

descentralizada (BRASIL, 2006a; MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010). Minas Gerais 

já adotava a regionalização em saúde desde a década de 60, que na época tinha como 

objetivo descentralizar a atenção primária oferecida pelo estado. Com a constituição de 

1988 e respectiva criação do SUS ocorreu uma reestruturação dos serviços de saúde. 

Logo em 1999 a Secretaria Estadual de Saúde (SES) elaborou um Plano de 

Regionalização da Saúde, com vigência programada para 2000-2002, que visava dividir 

as redes de atendimento em Minas Gerais de acordo com níveis crescentes de 

complexidade tecnológica. Então o estado de Minas Gerais foi divido em 07 

Macrorregiões de atendimento, 21 Regiões Assistenciais e 95 Microrregiões. Porém em 

2002, considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de descentralização e 

organização do SUS, visando seu aperfeiçoamento, foi publicada a Norma Operacional 

de Assistência à Saúde - NOAS 01-2001, através da Portaria nº 373, que redividiu o 

território. A NOAS 01-2001 visava aperfeiçoar e aumentar a oferta de serviços, dessa 

forma Minas Gerais passou a ter 13 macrorregiões de saúde, aumentando a oferta do 

atendimento integral nos três níveis de atendimento: atenção básica, de média e de alta 

complexidade. Nesse contexto a regionalização, passou a ser uma ferramenta importante 

para as políticas estaduais de saúde, através do estabelecimento de bases geográficas e 

populacionais para o cálculo da demanda de cada território (BRASIL, 2001; SILVA, 

RAMIRES, 2010).Atualmente a divisão administrativa de Minas Gerais segue o PDR 

aprovado em 2002, sendo distribuído em 28 gerências regionais de saúde e 13 macrorregionais 

de saúde (MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010) conforme mostra as figuras 2 e 3 

respectivamente. 

Das competências destinadas aos gestores regionais de saúde de Minas Gerais e 

dos demais estados, cabe à responsabilidade pelo território municipal e pelos demais 

níveis de atenção e regionalização – micro e macrorregiões, a organização do fluxo da 

demanda, a oferta dos serviços pré-definidos como de responsabilidade do território, a 

garantia da qualidade de vida da população, competindo-lhe: implementar as políticas 

estaduais de saúde em âmbito regional, assessorar a organização dos serviços de saúde 

nas regiões, coordenar, monitorar e avaliar as atividades e ações de saúde em âmbito 

regional, promover articulações interinstitucionais, executar outras atividades e ações de 

competência estadual no âmbito regional, implantar, monitorar e avaliar as ações de 

mobilização social na região, além de exercer outras atividades correlatas 
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(MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010; SILVA, RAMIRES, 2010, MINAS GERAIS, 

2011). 

Figura 1 – Mapa de Minas Gerais - 28 Gerências Regionais de Saúde  

 

Fonte: Portal da Saúde (2013). 

 

 

 

Figura 2 – Mapa de Minas Gerais - 13 Macrorregionais de Saúde  

 

 

Fonte: Portal da Saúde (2012a). 
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É importante salientar que se deve avaliar o SISVAN segundo as GRS, 

contextualizando a particularidade de cada região, onde as desigualdades 

socioeconômicas e demográficas podem se materializar nas condições de vida e saúde 

inclusive no estado nutricional e alimentar da população. Essas diferenças podem 

refletir de forma heterogênea na demanda de serviços de saúde, nos seus níveis de 

complexidade, nos recursos materiais, humanos e financeiros empregados em cada 

região (BRITO, 2008; MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010). 

Sob esta ótica, Minas Gerais apresenta características distintas quanto à 

distribuição populacional, densidade demográfica e características socioeconômicas. As 

regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce concentram grande parte de 

municípios com condições socioeconômicas menos favorecidas. Dentre os dez 

municípios com menores rendas per capita no censo de 2010, oito integrantes são das 

macrorregiões Vale do Jequitinhonha/Mucuri e Norte, sendo que a região Norte possui 

um dos menores PIB percapita dentre as regiões de Minas Gerais, que oscilam entre R$ 

238,50 a R$281,38. Já dos dez municípios com maiores rendas per capita, nove 

integram as regiões Sul, Central e Triângulo, com rendas per capita que oscilaram no 

censo de 2010 entre R$935,87 e R$1.653,47, tendo a região central o maior PIB per 

capita dentre as demais regiões (COSTA et. al, 2012, SANTOS, PALES, 2012). 

Segundo Santos, Pales (2012) o PIB per capita é um indicador muito utilizado 

na macroeconomia, e tem como objetivo mensurar a economia de um país, Estado, 

região ou município. A figura 4 ilustra o PIB per capita de 2012 em Minas Gerais.  

Figura 4: Mapa de Minas Gerais segundo o PIB per capita a preços correntes 2012 

 

Fonte: Elaborado pelo autor segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012).  
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Essas distinções também são encontradas no Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) dessas regiões, onde os índices menores estão nas regiões 

Norte e Jequitinhonha, entre 0,568 a 0,707; tendo em contrapartida as macrorregiões do 

Triângulo, Alto Paranaíba e Sul de Minas uma concentração maior das cidades com 

IDHM mais elevados, entre 0,744 a 0,841. A tabela 1 mostra os diferenciais de IDH 

entre as GRS de Minas Gerais. Prova dessas disparidades são os maiores percentuais de 

domicílios beneficiários do Programa Bolsa Família - PBF (programa de transferência 

direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza no 

país) na região Norte e a região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri (22,3% e 24,2%) 

quando comparado aos menores percentuais se encontrados na região Sul e no 

Triângulo (10,1% e 8,9%) (BRASIL, 2004d, MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010; 

SANTOS, PALES 2012).  

Sobre a distribuição populacional, as regiões Norte e Nordeste concentram 

pequena população em grande extensão territorial, resultando em uma baixa densidade 

demográfica. Já as regiões Sul de Minas, Zona da Mata e Central, por exemplo, 

concentram grande número de municípios, em sua maioria com pequena extensão 

territorial e maior proximidade entre eles.  

A tabela 2 mostra as diferenças sobre distribuição populacional do total de 

municípios coordenados por GRS.  

Sendo assim, as desigualdades regionais podem reproduzir diferenças na gestão 

e operacionalização de serviços de saúde e, por conseguinte, no SISVAN-web, assim, 

pode ocorrer maior concentração de serviços, equipamentos especializados e recursos 

humanos em determinada região do que outra; em Minas Gerais, essa maior 

concentração acontece nas regiões centrais e sul do estado (BRITO, 2008; 

MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010).  

Para Berretta, Lacerda, e Calvo (2011) essa diversidade também pode acarretar 

em perfil epidemiológico diferenciado, que pode refletir em uma demanda aumentada 

dos serviços. Essa elevada necessidade em serviços muitas vezes não é correspondida, 

devido à insuficiência de pessoal qualificado, precária organização, e deficiência e, 

infraestrutura, o que dificulta a ação dos gestores, principalmente aqueles de municípios 

de pequeno porte.  
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Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nas GRS* de Minas Gerais, 

2012. 

GRS IDH IDH – renda 

IDH – 

longevidade IDH – educação 

Uberlândia 0,714 0,713 0,848 0,603 

Uberaba 0,713 0,722 0,858 0,586 

Passos 0,71 0,7 0,851 0,602 

Belo Horizonte 0,708 0,697 0,84 0,608 

Ituiutaba 0,708 0,707 0,852 0,591 

Patos de Minas 0,705 0,703 0,841 0,594 

Alfenas 0,702 0,696 0,843 0,591 

Divinópolis 0,699 0,694 0,843 0,586 

Leopoldina 0,699 0,681 0,844 0,596 

Pouso Alegre 0,697 0,683 0,839 0,591 

Varginha 0,697 0,681 0,843 0,59 

São João Del Rei 0,691 0,669 0,833 0,592 

Sete Lagoas 0,681 0,663 0,826 0,579 

Juiz de Fora 0,676 0,665 0,832 0,561 

Unaí 0,671 0,637 0,818 0,581 

Ubá 0,67 0,66 0,826 0,553 

Barbacena 0,662 0,636 0,821 0,559 

Coronel Fabriciano 0,654 0,636 0,814 0,544 

Manhumirim 0,644 0,637 0,816 0,514 

Ponte Nova 0,643 0,634 0,814 0,517 

Pirapora 0,641 0,609 0,8 0,541 

Itabira 0,64 0,624 0,787 0,535 

Januária 0,638 0,588 0,824 0,536 

Montes Claros 0,629 0,585 0,797 0,536 

Governador 

Valadares 0,628 0,616 0,802 0,501 

Teófilo Otoni 0,628 0,611 0,817 0,497 

Diamantina 0,623 0,593 0,797 0,514 

Pedra Azul 0,601 0,585 0,788 0,472 
*IDH nas GRS = média geográfica do IDHM dos municípios circunscritos em cada GRS. 

Fonte: Elaborado pelo o autor segundo dados do Portal da Saúde (2013), e Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (2012). 
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Tabela 2 – População total de municípios sede das GRS de Minas Gerais, 2014.  

GRS 

 

População 

total 

 

Área total (km²) 

 

Densidade 

demográfica 

(hab./km2) 

Belo Horizonte 5.204.080 13.024,86 399,55 

Coronel Fabriciano 785.488 9946,198 78,97 

Juiz de Fora 767.457 11189,496 68,59 

Pouso Alegre 894.643 13418,979 66,67 

Ubá 455.176 6977,635 65,23 

Barbacena 495.089 8072,075 61,33 

Leopoldina 231.102 4074,821 56,71 

Varginha 831.617 16106,514 51,63 

Alfenas 460.477 9810,433 46,94 

Manhumirim 440.193 9817,733 44,84 

Ponte Nova 338.744 7744,871 43,74 

Divinópolis 1.167.306 28.563,06 40,87 

Itabira 431.071 12301,645 35,04 

Uberlândia 1.017.313 29220,214 34,82 

São João Del Rei 250.730 7737,759 32,40 

Governador 

Valadares 677.585 22411,239 30,23 

Passos 393.166 13943,675 28,20 

Sete Lagoas 597.761 30546,995 19,57 

Uberaba 689.202 35549,585 19,39 

Teófilo Otoni 507.788 26651,615 19,05 

Montes Claros 1.047.007 66.851,38 15,66 

Diamantina 428.195 28161,193 15,21 

Ituiutaba 182.595 13553,881 13,47 

Pedra Azul 314.580 24738,549 12,72 

Januária 411.357 38390,581 10,72 

Patos de Minas 403.536 38996,926 10,35 

Pirapora 139.185 17587,418 7,91 

Unaí 249.425 40607,9 6,14 
hab./Km2 = habitantes / quilômetro² 

Fonte: Elaborado pelo o autor segundo dados do Portal da Saúde (2013) e IBGE (2014).  
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3.2- Recursos Humanos no SISVAN-web 

 

O perfil e a atuação dos profissionais coordenadores do SISVAN-web são os 

principais condicionadores do sucesso do trabalho das equipes. O profissional 

capacitado e especializado na área técnica de atuação do SISVAN-web poderá dar 

melhores direcionamentos a sua equipe. A falta de conhecimento nesta área específica 

de vigilância nutricional, epidemiológica, e políticas de alimentação e nutrição podem 

levar à dificuldade do coordenador em orientar a sua equipe, uma vez que apenas o 

curso de nível superior não detém todo o conhecimento. O perfil dos profissionais 

formados não tem sido suficientemente adequado para prepará-los para uma atuação na 

atenção integral à saúde. O MS reconhece isso e tem incentivado financeiramente as 

universidades e escolas de saúde pública de todo o Brasil, com o objetivo das mesmas 

ofertarem cursos de pós-graduação lato sensu, em especialização e residência 

multiprofissional em saúde da família (FERREIRA, SCHIMITH, CÁCERES, 2010). 

 O estudo realizado por Berretta, Lacerda e Calvo (2011) evidenciou que a 

especialização favorece as atividades que requerem maior conhecimento específico, o 

que consequentemente melhora a qualidade na gestão do trabalho. Prova disso é a 

consignação dada na Portaria 2246/GM de 2004, que atribui ás Secretarias de Saúde, no 

âmbito estadual e municipal, a implantação e a supervisão das ações do SISVAN, sendo 

recomendada para essas atividades, preferencialmente, a coordenação do nutricionista. 

Essa recomendação é regulamentada na portaria a partir da consideração sobre a 

importância da valorização e da utilização da avaliação nutricional como recurso para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças na população brasileira; e sobre a 

necessidade de regulamentar a implementação de ações do SISVAN (BRASIL, 2004c, 

ANDRÉ, CIAMPONE, SANTELLE, 2013).  

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) endossa o postulado por essa 

portaria, uma vez que atribui à formação acadêmica do nutricionista a qualificação para 

atuar na AB, especificamente na Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), sendo esse 

o único profissional a receber uma formação específica que lhe permite realizar o 

diagnóstico alimentar e nutricional, propor intervenções dietéticas que considere a 

cultura, as condições fisiológicas, socioeconômicas e a disponibilidade de alimentos. O 

selo de qualificação do SISVAN-web avaliado pelo UNICEF já colocou em prática essa 

recomendação, acreditando que esse profissional poderá contribuir efetivamente na 
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construção de ações e políticas públicas provenientes das informações desse sistema 

(CFN, 2005; UNICEF, 2010; CERVATO-MANCUSO et. al 2012).  

No entanto qualquer um dos profissionais que integram a equipe do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família - NASF (médico acupunturista, assistente social, educador 

físico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista, médico 

homeopata, nutricionista, médico pediatra, terapeuta ocupacional, médico geriatra, 

médico internista, médico do trabalho, médico veterinário, profissional com formação 

em arte e educação, e profissional de saúde sanitarista) pode exercer essa função 

(BRASIL, 2008b)  

Além de formação do gestor outros fatores são condicionantes para uma boa 

gestão. Segundo os autores Berretta, Lacerda, e Calvo (2011) não basta apenas ter 

pessoal; a equipe deve ter estímulo, experiência e competência para realizar suas 

funções. O autor avalia vínculo de trabalho, tempo de permanência e qualificação como 

fatores imprescindíveis para uma boa gestão. A estabilidade no trabalho permite a 

continuidade das atividades, consequentemente uma melhor gestão. Desta forma 

recomenda-se a realização de concurso público para assegurar essa permanência. 

Silveira et. al (2010) acreditam que a qualidade do trabalho irá depender das 

características de pessoal, do processo seletivo e composição dos mesmos, além do 

gerenciamento e capacitação da equipe. Os autores Berretta, Lacerda e Calvo (2011) 

também consideram essas características imprescindíveis a uma boa gestão.  

Dedecca e Trovão (2013) complementam que a qualificação da força de trabalho 

tem o potencial de influir positivamente a estrutura ocupacional brasileira.  No que diz 

respeito à VAN além de cursos de especialização, os profissionais de saúde devem 

sempre atualizar o conhecimento, que deve ser assegurado através das capacitações 

dadas pelo MS. O aperfeiçoamento profissional, através da educação permanente é um 

compromisso da PNAN, onde, em sua 6 diretriz intitulada Qualificação e força do 

trabalho assume a responsabilidade de qualificar o gestor e prepará-lo para atender as 

demandas da saúde pública brasileira. Os Centros Colaboradores de Alimentação e 

Nutrição (CECAN), criados em 2010, para apoiar a implementação das diretrizes da 

PNAN, devem prestar apoio ao desenvolvimento de estratégias para qualificação dos 

profissionais de saúde na área da A&N (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012a). 

No que diz respeito ao SISVAN-web, a frequência das capacitações ou educação 

permanente deve acompanhar a rotatividade dos profissionais, para que todos estejam 

atualizados. É atribuição do gestor ou coordenador do SISVAN identificar a 
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necessidade de realizar uma nova capacitação. A Coordenação Estadual de Alimentação 

e Nutrição (CEAN) e os CECAN de cada região são responsáveis por fornecer infor-

mações sobre o agendamento das capacitações para representantes municipais e 

regionais de saúde apoiando as capacitações em seus municípios (UNICEF, 2010).  

Segundo o UNICEF (2010) os recursos humanos são indispensáveis à coleta e 

registro das informações do SISVAN-web. Para tanto é necessário que esse quadro de 

pessoal seja qualitativa e quantitativamente adequado. No entanto, pesquisadores têm 

mostrado que a falta de profissionais, principalmente de nutricionistas, tem 

inviabilizado as tarefas e o cumprimento das atividades do SISVAN, que relatam 

sobrecarga de trabalho e rotatividade em recursos humanos (ROMEIRO, 2006; 

SILVEIRA et. al 2010; ROLIM, 2013).  

Essa sobrecarga de trabalho e carência em recursos humanos para atenção 

primária, talvez possa ser explicada pela presença de uma assistência baseada no 

modelo assistencial curativo que acaba por minimizar a importância das ações básicas 

de saúde, subutilizando-as; gerando a precarização do trabalho dos profissionais, a 

escassa capacitação, e carência em recursos humanos, que acaba por comprometer os 

níveis de atenção à saúde que deveria tratar o indivíduo na sua integralidade (VIANA 

et. al apud CERVATO-MANCUSO et. al 2012) 

 

3.3 - Recursos materiais disponíveis ao coordenador do SISVAN-web 

 

A implantação do SISVAN-web carece não somente de pessoal capacitado, 

estabilidade temporal e mão de obra qualificada; mas também de materiais e insumos 

necessários à coleta e alimentação de dados. Recursos como computador, acesso à 

internet, equipamentos antropométricos fixos e portáteis, calculadora, e formulários de 

avaliação são fundamentais para que os profissionais possam executar as tarefas desse 

sistema. Também é necessário que esses equipamentos estejam funcionando 

adequadamente, ou seja, em boas condições pra o uso (FREITAS, PINTO, 2005; 

VENÂNCIO et. al, 2007; FERREIRA SCHIMITH, CÁCERES, 2010; UNICEF, 2010; 

SILVEIRA et. al, 2010).  

O exercício do planejamento e gestão em saúde a partir dessas informações 

coletadas e geradas também necessita de recurso material. Um gestor precisa ter 

disponível uma sala para trabalhar, com móveis, telefone, equipamentos de informática 

como computador, impressora internet; fax, material de escritório. Esse apoio logístico 
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e espaço físico se tornam crucial para um bom desenvolvimento das tarefas atribuídas a 

um gestor, principalmente quando se pensa na geração de relatórios, interpretação das 

informações, planejamento e criação de projetos em saúde (BERRETTA, LACERDA E 

CALVO, 2011). 

Alguns autores têm mostrado que a falta de insumos materiais tem afetado 

diretamente o planejamento e a gestão em saúde. Lacerda et. al (2012) ao aplicar uma 

matriz avaliativa para planejamento e gestão, apontou uma situação precária para espaço 

físico e materiais de apoio logístico, e sugere a necessidade da implantação de políticas 

que incentivam o apoio logístico de trabalho, inclusive sob o financiamento previsto no 

Pacto de Gestão. Santos et. al (2012) identificaram a falta veículos, e estrutura física 

inadequada como fatores limitantes no processo de implantação da VE no estado da 

Bahia.  

Cabe aqui ressaltar que especificamente no SISVAN-web os recursos materiais 

para sua realização é um compromisso da PNAN, onde na sua 4 diretriz determina 

como prioridade as estratégias de financiamento em equipamentos e estrutura física dos 

serviços de saúde, para a melhoria das condições de A&N da população (BRASIL, 

2012a).  

 

 

3.4 Fatores relacionados à implantação do SISVAN-web 

 

Para a implantação do SISVAN-web deve haver alocação de recursos 

financeiros e outros incentivos correlatos como capacitações que possibilitem sua 

implementação. Algumas medidas são necessárias, como identificação da demanda de 

recursos humanos; de insumos como computador, formulários impressos, balança, 

estadiômetro, gráficos de crescimento, e da realização de capacitação ou atualização dos 

profissionais. O incentivo financeiro é necessário, pois todas essas aquisições oneram 

gastos em dinheiro, sendo obrigação do governo federal alocar esses recursos (UNICEF, 

2010, BRASIL, 1990a, BRASIL, 2011a). 

Para Silveira et. al, (2010) a falta de incentivo financeiro, que consequentemente 

impede a aquisição de outros recursos, pode agravar as dificuldades em gestão ligadas à 

descentralização. Essa carência em incentivos foi identificada em um estudo sobre a 

implantação do SISVAN no Brasil ao mostrar que 29% dos estados não receberam 

nenhum tipo de incentivo para fortalecer sua implantação. O incentivo financeiro e em 
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recursos humanos para as ações do SISVAN foram fornecidos em apenas 25,9% 

(ROMEIRO, 2006).  

O SISVAN-web está listado entre os SIS que devem receber o piso da atenção 

básica, dessa forma qualquer incentivo para a implantação desse sistema pode ser 

proveniente dos investimentos da atenção básica, contudo esse repasse está 

condicionado a frequência da alimentação do sistema online (BRASIL, 2006e) 

Além disso foi criada em dezembro de 2011, a portaria nº 2.975, destinada a 

apoiar financeiramente a estruturação da VAN. Essa portaria foi baseada nas 

considerações da portaria Nº 2.246/GM de 2004 que institui e divulga as ações de VAN, 

no âmbito das ações básicas de saúde do SUS; com o propósito da PNAN na melhoria 

das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, e com a 

realidade epidemiológica que indica a A&N como fatores de proteção importantes para 

os principais riscos de adoecimento e morte da população.  

Visando a estruturação da VAN para um diagnóstico nutricional e alimentar 

adequado e humanizado os municípios e o Distrito Federal foram apoiados 

financeiramente um valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) por unidade básica de saúde. 

A portaria permitia o aumento do orçamento caso o custo da estruturação fosse superior 

ao valor definido (BRASIL, 2004c, BRASIL, 2011a).  

 Particularmente em Minas Gerais, a CEAN deve promover/incentivar a 

execução de atividades para a implantação e implementação do SISVAN. A Portaria Nº 

3152, de 14 de fevereiro de 2012; considerando a necessidade de normatização da 

Vigilância em Saúde em Minas Gerais, tendo em vista concretizar o processo de 

regionalização das ações de vigilância e promoção da saúde, bem como a integralidade 

das práticas de atenção; criou o projeto de fortalecimento da Vigilância em Saúde. Esse 

projeto visou apoiar a descentralização das ações, estimulando a análise permanente da 

situação de saúde da população e a articulação de um conjunto de tecnologias para a 

abordagem dos determinantes, riscos e danos à saúde, garantindo a integralidade da 

atenção à saúde. Para isso em uma de suas estratégias estavam o estímulo dos registros 

de dados no SISVAN-web e o monitoramento nutricional (MINAS GERAIS, 2011; 

MINAS GERAIS, 2012). 

No que concerne ao aperfeiçoamento e qualificação dos profissionais, os órgãos 

como a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), o CECAN e a CEAN, 

são responsáveis pelas capacitações para a implantação do sistema. A equipe de 

informática da CGAN deve realizar as capacitações para o uso do SISVAN-web. A 
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PNAN, no uso de suas atribuições para qualificação e força do trabalho dos gestores de 

saúde, conta com o apoio do CECAN para a colaboração em capacitações sobre o 

SISVAN (UNICEF, 2010, BRASIL, 2012a).  

Uma experiência sobre implantação no Ceará mostrou como as capacitações são 

importantes incentivos. Nesse estudo as oficinas e capacitações dadas aos digitadores e 

profissionais de saúde propiciaram maior motivação, agilidade e periodicidade nos 

registros alimentar e nutricional da população assistida.  

O autor enfatiza a necessidade de capacitações contínuas, principalmente com 

temas sobre coleta de dados, alimentação do sistema, modos de intervenção e uso da 

informação para controle epidemiológico nutricional. Também chama atenção para a 

importância de estimular os gestores municipais e estaduais no uso das informações 

para a intervenção e ação nutricional focada no planejamento que reflita a realidade 

local (PEREIRA et. al, 2012).  

 

3.5 - O controle e monitoramento do SISVAN-web  

 

Para assegurar a operacionalização do SISVAN, a Portaria nº 648/GM de 28 de 

março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

regulamentou que todas as informações coletadas da população devem ser alimentadas 

rotineiramente no sistema. Segundo essa portaria, o SISVAN é um dos sistemas que 

está listado entre os bancos de dados nacionais de informação e deve ter uma 

alimentação regular para evitar a suspensão do repasse de recursos do piso da atenção 

básica dos municípios ou do Distrito Federal. Considera-se alimentação irregular a 

ausência de envio de informações por dois meses consecutivos ou três meses alternados 

no período de um ano.  Portanto, o SISVAN-web deve ser alimentado mensalmente 

(BRASIL, 2006e, BRASIL, 2008a). 

Nesse processo de alimentação devem ser registrados os dados antropométricos, 

de acompanhamento nutricional e marcadores do consumo alimentar de todo o público 

assistido pelo SISVAN-web.  Essa população consiste em indivíduos atendidos pela 

atenção básica do SUS que procurem espontaneamente um Estabelecimento 

Assistencial de Saúde (EAS), ou aqueles monitorados através das atividades 

programáticas com públicos específicos, de todas as fases do ciclo de vida (crianças, 

adolescentes, adultos, idosos, gestantes e nutrizes). Também são incluídos os 
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beneficiários do programa de transferência de renda do governo federal, o PBF, sendo 

uma das condicionalidades desse benefício o acompanhamento e monitoramento 

nutricional através do SISVAN (BRASIL, 2004b; BRASIL, 2008a). 

Para crianças essa periodicidade de atendimento e registro do SISVAN-web, 

deve seguir o calendário mínimo de consultas para a assistência. Determinado pelo MS 

deve ser realizado o registro aos 15 dias de vida, um mês, 2, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 meses. 

A partir dos três anos, recomenda-se a realização de, no mínimo, um registro de 

acompanhamento nutricional e dos marcadores do consumo alimentar por ano até que a 

criança complete 10 anos. Em adolescentes, adultos e idosos recomenda-se a realização 

de, no mínimo, um registro por ano do acompanhamento nutricional e dos marcadores 

do consumo alimentar (BRASIL, 2008a). 

Não somente para o SISVAN, mas como para quaisquer SIS a atualização dos 

bancos de dados é um importante instrumento para a gestão, pois através da informação 

gerada por esse banco é que o gestor terá subsídios para gerir e planejar em saúde. A 

desatualização desses sistemas gera a inutilidade dos mesmos e da informação em saúde 

(BERRETTA, LACERDA, CALVO, 2011).  

A supervisão e monitoramento dessas atividades sobre os municípios, como 

alimentação do banco de dados, geração de relatórios, devem ser realizados pelas GRS, 

e SES. No entanto alguns gestores relatam haver dificuldades para o exercício da 

supervisão e controle das tarefas, devido a carências em pessoal capacitado, e 

informatização. Além das limitações, outros administradores acreditam que esse 

exercício está mais atrelado à procedimentos burocráticos, associados às rotinas do SUS 

a que a própria atitude de vigilância. (MINAS GERAIS, 2006; ROMEIRO 2006; 

MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010; ROLIM, 2013).  

Esses obstáculos para o alcance da supervisão bem como controle e 

monitoramento no trabalho também são acometidos em outros âmbitos da atenção 

básica. Silveira et. al (2010) ao avaliar a gestão do trabalho, apontou como principais 

dificuldades a falta de transporte, pessoal disponível e capacitado, e tecnologia da 

informação, inadequação da área física, escassez de recursos de informática, e o excesso 

de atividades.  

É importante ressaltar que esse monitoramento sobre o cumprimento das 

atividades do SISVAN é necessário. Do contrário todos seus objetivos postulados desde 

a portaria Nº 1.156 de 1990 serão em vão.  A vigilância nutricional é uma forma de 

contribuir com a garantia do direito humano à saúde, e do Direito Humano à 
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Alimentação Adequada (DHAA). O direito à saúde é dever do Estado e deve ser para 

todos, como está instituído na promulgação da LOS, lei que criou SUS, como forma de 

garantir esse direito. Qualquer meio de assegurar esse direito deve ser universal e 

igualitário como regem os princípios do SUS, inclusive a vigilância nutricional e a 

orientação alimentar (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b; CAIZAN, 2011). 

 

3.6- A importância do SISVAN-web para a gestão pública  

 

Na agenda de A&N no Brasil e no mundo coexistem dois grandes problemas de 

saúde pública: a desnutrição e a fome, convivendo com o sobrepeso, obesidade, e suas 

morbidades associadas; imperados pela transição alimentar e nutricional (BRASIL, 

2009a, IBGE 2011, SOARES, et. al, 2014).  

Hoje os problemas relacionados à A&N são reconhecidos como um 

determinante no processo saúde doença, sendo sua vigilância de suma importância para 

o controle epidemiológico da população. Esses problemas poderiam ser solucionados se 

precocemente identificados na população, através de um monitoramento alimentar e 

nutricional adequado, com cobertura populacional que refletisse verdadeiramente a 

situação alimentar e nutricional brasileira. Logo, o SISVAN-web poderia nortear uma 

série de medidas, ações e políticas que solucionariam esses problemas que compõe a 

agenda de saúde pública há anos (BRASIL, 2012a).  

O Brasil padece de um Sistema de VAN da população que funcione como rege 

sua lei, a constituir-se em instância responsável pela coleta, processamento, análise e 

transmissão de informações fidedignas e que representem a população, a fim de se 

planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (BRASIL, 1990b; BRASIL, 

2012a, BRASIL, 2012b).  

Segundo a PNAN é dever da VAN contribuir com as informações do padrão 

alimentar e indicadores nutricionais que compõem o conjunto de dados epidemiológicos 

no Brasil, e dessa forma colaborar com o exercício da Segurança Alimentar e 

Nutricional - SAN (BRASIL, 2012a). 

A atuação correta do SISVAN-web poderá assegurar o direito humano à saúde, 

através da obtenção de relatórios, indicadores de nutrição, e informações que 

subsidiarão a intervenção em saúde. Informações desse sistema sobre um percentual de 

crianças com baixo peso poderá orientar o município a desenvolver atividades de 
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prevenção da doença e promoção da saúde, como, criar campanhas de incentivo ao 

aleitamento materno e importância da alimentação no desenvolvimento da criança, 

associar a possível causa à insegurança alimentar, e promover meios de acesso ao 

alimento; esse mesmo dado após uma dessas intervenções supracitadas pode servir 

como meio de avaliação dessa ação/intervenção. O mesmo poderá ocorrer para 

percentual em excesso de peso para a idade, nesse caso o gestor usará de meios para 

promover uma alimentação adequada e saudável como materiais educativos, avaliar as 

possíveis causas, oferecer meios de atividade física no município, estimular a educação 

nutricional nas escolas, e avaliar essa intervenção observando a tendência temporal. A 

baixa frequência do número de crianças sob aleitamento materno, por exemplo, pode ser 

um indicativo da necessidade de mais campanhas, e incentivo dessa prática. Através 

desses dados o gestor estará realmente fazendo vigilância, ou seja, monitorando a 

população e avaliando os programas e as ações em saúde. É importante também que o 

gestor divulgue essa informação à comunidade e aos profissionais de saúde, para 

valorizar e envolver a população com o SISVAN-web (CAISAN, 2011, UNICEF, 2010, 

BRASIL, 2014). 

Segundo Berretta, Lacerda e Calvo (2011) o gestor é responsável pela 

organização, manutenção, e planejamento dos serviços de saúde. Para esses autores uma 

gestão só se torna eficaz quando o coordenador tem a capacidade de usar as informações 

para subsidiar um planejamento adequado que resolva os problemas e promova a saúde. 

Esse exercício conjunto da gestão, da assistência, da intervenção, da participação social 

pressupõe que o indivíduo esteja sendo tratado na sua integralidade. Dessa forma, 

quando se faz vigilância, monitoramento, também se deve tratar o problema encontrado 

(ROLIM, 2013). 

O uso da informação e seu gerenciamento é um importante componente para as 

políticas públicas de saúde, mas nem sempre elas são utilizadas. O estudo realizado por 

Silveira et. al (2010) mostrou que os gestores obtinham muitas informações, porém não 

as utilizavam para o planejamento em saúde. Alguns gestores ainda lidam com 

dificuldades que impedem um planejamento em saúde adequado, como a influência 

política local, falta de cogestão e cooperação entre as esferas de governo, a carência em 

infraestrutura e oferta de serviços, a desqualificação dos gestores, e falta de participação 

social (SILVEIRA et. al, 2010).  

Apesar dessas limitações, é necessário estimular os gestores municipais e 

estaduais no uso das informações para a intervenção e ação nutricional de modo que os 
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objetivos do SISVAN e princípios do SUS sejam cumpridos (BRASIL, 2012a, 

PEREIRA et. al 2012, BRASIL, 1990b) 

 

 

3.7 – Características de usabilidade e limitações do SISVAN-web 

 

A mais recente tentativa de otimização na operacionalização do SISVAN foi 

iniciada em 2007, e propôs a alteração nas estratégias de gestão do mesmo, por meio da 

substituição do módulo desktop para o sistema Web, ou seja, deixou de ser um programa 

com necessidade de instalação no computador, para ter acesso universal, online. Essa 

substituição ocorreu partindo da necessidade de um instrumento uniformizado e único 

(o que o módulo desktop não oferecia) para o registro de dados do SISVAN a nível 

nacional, de modo a agilizar a coleta, a consolidação e análise dos dados (ROLIM, 

2013).  

O objetivo da criação do SISVAN-web visou à facilidade no acesso, por meio da 

internet e a praticidade de gestão possibilitando a alimentação de dados do 

monitoramento de toda população atendida; facilidade no registro de marcadores do 

consumo alimentar para as diferentes fases da vida; vínculo dos indivíduos a diferentes 

programas e tipos de acompanhamento; oferta de diferentes perfis de acesso, incluindo 

um perfil próprio para o Estado e melhora na eficiência do fluxo de informações entre 

as instâncias, através da geração e publicação de relatórios (BRASIL, 2012b).  

Apesar da tentativa de otimização do sistema, estudos mostram dificuldades na 

operacionalização e estrutura como registro incompleto dos dados do cadastro, ausência 

do nutricionista para o desempenho de funções referentes ao diagnóstico e 

acompanhamento da situação alimentar e nutricional da população devido ao acúmulo 

de funções, sobrecarga de funções do coordenador, falta de capacitações e de recursos 

financeiros (PEREIRA et. al 2012; ROLIM, 2013, ROMEIRO, 2006). 

Entretanto, o que se percebe é que esses problemas oriundos da informatização, 

consequentemente da necessidade em infraestrutura, recursos humanos e gestão em 

saúde não estão presentes apenas no SISVAN-web, mas em tantos outros sistemas de 

informação do SUS. Um estudo realizado com 25 municípios da 10ª Regional de Saúde 

do estado do Paraná, sobre conhecimento dos profissionais e uso dos sistemas (SIAB, 

SIA-SUS, SIH-SUS, SIM, SINAN, SINASC), apresentou diversos problemas. Entre 

eles, foi detectado que os profissionais não sabem acessar os dados nem interpretá-los, 
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pois acreditam que os mesmos não refletem a realidade e são suficientes para realizar 

planejamento local, além de achar os SIS muito complexos. Além disso, relataram 

carência em profissionais capacitados no município para trabalhar com os dados e falta 

de equipamentos adequados. As principais limitações relatadas foram treinamento 

insuficiente e falta de suporte técnico nos sistemas (HEINZMANN, 2008).  

No SIAB, especificamente, outras dificuldades foram apontadas. Sobre falta de 

treinamento um entrevistado discursou: “eu não tive treinamento nenhum. 

Simplesmente li o manual do Ministério da Saúde e fui tentando ajudar as equipes a 

preencher a ficha A, as fichas B e depois juntar todos os dados para poder encaminhar 

para a DIR. No começo, foi muito difícil. A gente não tinha ideia de como fazer.” 

Também foram relatados problemas de duplicação dos dados produzidos devido à 

incompatibilidade da plataforma do SIAB com outros SIS (SIA/SUS) utilizados pelas 

equipes, ocasionando perda de tempo e de recursos financeiros; falta de supervisão e 

controle da qualidade dos dados produzidos pelas equipes da ESF, comprometendo a 

confiabilidade das informações geradas. Além disso, foi evidenciada pouca utilização 

dos SIS para subsidiar o planejamento em saúde (SILVA, LAPREGA, 2005). 

No sistema de informação SINAN, não é diferente: um estudo sobre avaliação 

das ações de controle da tuberculose apontou como dificuldades a deficiência do 

preenchimento das fichas de notificação de tuberculose; precária infraestrutura de 

informática; qualificação insuficiente de recursos humanos; falta de integração entre 

profissionais de diferentes setores; e deficiência do fluxo da informação entre unidades 

de saúde/municípios. (NOGUEIRA et. al. 2009) 

Apesar do uso da tecnologia e informática estar inserido hoje na gestão da 

atenção básica ainda se convive com o paradigma da estrutura, organização, e gestão 

das relações de trabalho para que essa prática do uso da informatização de fato se 

efetive (BRASIL, 2004a).  

Diante do exposto, resta a dúvida: isto acontece na operacionalização do 

SISVAN-web? Será que esse sistema dispõe dessa estrutura organizacional, recursos 

humanos, materiais e financeiros ou afinal, o que seria a estrutura ideal para se 

operacionalizar esse sistema? 

O SISVAN-web ainda apresenta dificuldades na sua operacionalização, bem 

como na utilização do mesmo como um instrumento epidemiológico tais como as 

apontadas pela literatura. Para tanto, se torna necessário conhecer e avaliar os fatores 

determinantes de suas deficiências, bem como os impasses no processo de implantação 
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e execução do mesmo, principalmente, no que concerne ao uso desse sistema para a 

gestão pública e orientação política.  

 

4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 - Delineamento do estudo  

Trata- se de um estudo transversal descritivo, que utilizou dados do estudo 

observacional de corte transversal híbrido intitulado “Avaliação da estrutura 

organizacional e do processo de implantação do SISVAN-web no âmbito da Atenção 

Básica no estado de Minas Gerais”, no Edital 09/2009 - Programa Pesquisa para o SUS 

-APQ-03620-10, realizado no primeiro semestre de 2012 no estado de Minas Gerais.  

Os estudos transversais descrevem uma situação em um universo ou amostra 

populacional examinando-se a presença ou ausência da exposição ou efeito de um dado 

evento. Nesse tipo de estudo a medida de frequência é a principal área explorada, sendo 

um dado importante para o planejamento, avaliação e alocação de recursos na saúde.  

Os estudos descritivos informam a distribuição de um determinado evento na 

população ou no alvo de estudo de acordo com suas características. Esses estudos são 

importantes para pesquisadores que objetivam traçar determinado perfil em determinado 

tempo. Através dessa descrição novas hipóteses podem ser formuladas para estudos 

futuros (ALMEIDA FILHO, BARRETO, 2012). 

 

4.2 - Revisão da Literatura  

Foi realizada uma pesquisa documental que utilizou a base de dados eletrônica 

BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde), que hospeda materiais das plataformas 

MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO, BVS, LILACS, IBECS, DeCS. Os textos 

foram obtidos através dos seguintes descritores: “avaliação em saúde”, “sistemas de 

informação”, “internet”, “regionalização”, “estrutura dos serviços”, “administração dos 

serviços de saúde”, “administração pública” cruzados com “vigilância nutricional”. 

Para teses e dissertações foi consultado o banco de teses de saúde pública da 

Escola Nacional de Saúde Pública, a base de dados BIREME, e banco de teses da 

CAPES. Também foram utilizadas portarias e legislações vigentes no Brasil, através do 

portal do MS.  
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4.3 - Coleta de Dados 

Após a aprovação do projeto, foi feito contato por meio de ofício com a CEAN 

da SES (ANEXO 1), de modo a sensibilizar os gestores solicitando autorização para a 

realização da pesquisa. A seguir, após a autorização do estado, foram feitos contatos, 

via oficio (ANEXO 2), com as 28 GRS de Minas Gerais, salientando a importância da 

participação das mesmas com a contribuição para a implementação de políticas públicas 

impactantes em nosso país. Esse oficio mostrou que houve sensibilização dos gestores, 

pois de 28 GRS, 26 aceitaram participar da pesquisa.  

Para aquelas GRS que aceitaram participar da pesquisa foi enviado via online e 

via correio, um questionário semiestruturado (ANEXO 3) juntamente com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 4) ao gestor de saúde responsável 

pelo SISVAN.  

No questionário haviam perguntas de múltipla escolha avaliando as variáveis 

estudadas em questão. Em algumas perguntas as GRS poderiam assinalar mais de uma 

opção. As respostas foram endereçadas ao responsável pelo projeto via online ou por 

correio para a Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

A amostra compreendeu 26 GRS, do universo de 28 GRS, do estado de Minas 

Gerais, na região Sudeste do Brasil com uma extensão territorial de 586.519,727km2, 

853 municípios e com uma estimativa populacional em 2012 de 19.855.332 habitantes 

(IBGE, 2012). 

 

4.4 - Variáveis do estudo  

1-Procedimentos preparatórios de implantação do SISVAN-web: visou averiguar a 

existência ou não de atividades de capacitação para a implementação do sistema, o 

período de ocorrência das capacitações, o público-alvo, o conteúdo, o material e os 

procedimentos didáticos adotados:  

 Instâncias que acompanharam os processos de implantação;  

 Estratégias usadas para implantação;  

 Participação da GRS em capacitações e 

 Replicação das capacitações em municípios pelas GRS.  
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2 - Estrutura organizacional: consistiu no levantamento dos recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis para a execução inicial do SISVAN-web, levando-se 

em consideração as fontes desses recursos:  

 Formação do coordenador da GRS; 

 Tipos de recursos materiais e financeiros e 

  Quadro de pessoal da GRS.  

 

3 - Procedimentos de alimentação do SISVAN-web: levantamento do número de 

responsáveis técnicos para essa atividade, dos mecanismos de acesso e cadastro dos 

dados, além da periodicidade de alimentação do sistema.  

 Atualização de cadastros; 

 Controle/monitoramento da alimentação no sistema; 

  Penalidade ao descumprimento na periodicidade de alimentação do sistema e 

  Justificativas ao descumprimento na periodicidade de alimentação do sistema.  

 

4 - Limitações e vantagens na operacionalização do sistema:  

 Empecilhos ao adequado funcionamento do SISVAN nos municípios sob a 

gerência das GRS; 

 Principais problemas do SISVAN-web nas GRS e 

  Principais vantagens do SISVAN-web nas GRS.  

 

5- Fluxo de informações: foram identificados os responsáveis técnicos pelo envio dos 

dados, o destino e a forma de envio, assim como as ferramentas e procedimentos de 

análise dos mesmos.  

 Distribuição de funções pertinentes à geração de relatórios, consolidação e 

análise de dados do SISVAN-web; 

  Uso da informação e 

 Informações solicitadas ao município.  
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4.5 - Análises  

A análise foi realizada com base na literatura estudada e na estatística descritiva. 

Nesta, foi utilizado o software Stata®, versão 12.0 (STATA, 2012). As variáveis 

categóricas ou qualitativas foram dicotomizadas, sendo considerados os dados nominais 

sim e não. Para a análise dessas variáveis os dados nomeados “não” foram 

categorizados em “0”, as respostas nomeadas “sim” foram categorizadas em “1”. Esses 

dados foram expressos em frequência e percentual. As variáveis quantitativas ou 

numéricas foram registradas com o máximo de precisão e analisadas na forma de média 

e desvio padrão.  

  

4.6 - Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto, sob o protocolo CAAE: 0032.0.238.000-11 

(ANEXO 5).  
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 - Características das Gerências Regionais de Saúde de MG 

As GRS estudadas representaram 92,8% (n=26) do total do Estado de Minas 

Gerais, que ao todo possui 28 GRS. As demais gerências optaram por não participar da 

pesquisa e não justificaram o motivo. Os resultados que compõem um n menor que 26 

correspondem a GRS que não souberam informar o solicitado, ou que não estão 

implicadas pela variável em questão.  

A tabela abaixo mostra a descrição das GRS, sua respectiva macrorregional e o 

número de municípios sob seu gerenciamento.  

Tabela 3 – Características quanto as GRS, número de municípios sob seu gerenciamento 

e macrorregionais estudadas em Minas Gerais, 2012. 

Macrorregional GRS Nº de Microrregional Nº de Municípios 

Centro Belo Horizonte 5 39 

 
Sete Lagoas 2 35 

Centro Sul São João Del Rey 1 19 

Jequitinhonha Diamantina 3 34 

Juiz de Fora Leopoldina 2 15 

Leste Coronel Fabriciano 3 35 

 
Governador Valadares 4 51 

Leste do Sul Manhumirim 2 35 

 
Ponte Nova 3 29 

Montes Claros Januária 4 26 

 
Montes Claros 5 53 

 
Pedra azul 3 25 

Nordeste Teófilo Otoni 4 32 

Norte Pirapora 1 7 

Oeste Divinópolis 6 55 

Patos de Minas Patos de Minas 2 20 

 
Unaí 1 13 

Sudeste Juiz de Fora 3 37 

 
Ubá 2 31 

Sul Alfenas 2 26 

 
Passos 2 24 

 
Pouso Alegre 3 53 

 
Varginha 5 50 

Triângulo do Norte Ituiutaba 1 9 

 
Uberlândia 2 18 

Triângulo do sul Uberaba 4 27 
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Em relação ao número de municípios sede por GRS, a média foi de 30.7 ±13.7 

Neste sentido, as macrorregiões que apresentaram a maior média de municípios são: 

Oeste, Sul e Leste, respectivamente. A GRS de Pirapora apresentou o menor número 

municípios sede, assim como, o menor porte populacional.  

A média de microrregiões gerenciadas pelas GRS apresentou um valor de 2.9 

±1.4. Nesse sentido, as GRS de Belo Horizonte, Divinópolis e Varginha apresentaram 

maior média de microrregiões. Belo Horizonte e Divinópolis são as GRS que 

apresentam maior porte populacional entre as demais, incluindo a população de seus 

municípios sede, sendo 5.204.080 e 1.167.306 habitantes respectivamente, enquanto 

Varginha possui um total de 831.617 habitantes.  

A menor média de microrregiões foi observada nas GRS de Patos de Minas, São 

João Del Rei, Pirapora e Ituiutaba, que possuem um porte populacional com média de 

293.065 habitantes. (PORTAL DA SAÚDE, 2013). 

É importante salientar que as GRS de Pirapora, Itabira, Januária, Montes Claros, 

Governador Valadares, Teófilo Otoni, Diamantina, Pedra Azul pertencem à região 

caracterizada por menor IDH (média 0,62) quando comparada as GRS Uberlândia, 

Uberaba, Passos, Belo Horizonte, Ituiutaba, Patos de Minas, e Alfenas (média 0,70). 

(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2012). 

 

5.2 - Recursos Humanos no SISVAN-web 

Os coordenadores do SISVAN-web foram caracterizados quando ao seu nível de 

instrução acadêmica, curso de formação, especialidades de pós-graduação, distribuição 

de funções e tempo na função destinada ao sistema. Os resultados sobre nível de 

formação são ilustrados no gráfico 01. 

Gráfico 1 – Nível de instrução acadêmica máxima dos coordenadores do SISVAN-web 

(n=25) das GRS, Minas Gerais, 2012. 
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Destaca-se das demais, as GRS Juiz de Fora, Sete Lagoas e Ubá que tiveram 

coordenadores com o nível de formação em mestrado. Em Leopoldina o coordenador se 

caracterizou pela formação em ensino médio incompleto. 

No presente estudo, a categoria de formação dos coordenadores mais prevalente 

foi em especialização, o que também foi encontrado por Rolim (2013) em que a 

escolaridade do coordenador em pós-graduação latu sensu foi a que mais se destacou, 

tendo em seguida a formação em superior completo.  

O gráfico 02 mostra a formação dos coordenadores do SISVAN-web, sendo que 

a categoria “outro” foi descrito como qualquer formação diferente da área da saúde.  

Gráfico 2 – Formação dos coordenadores do SISVAN-web (n=23) nas GRS, MG, 2012. 

 

Nota-se que a maioria das GRS tinha como coordenador um profissional que não 

era da área da saúde. As GRS de Coronel Fabriciano, Divinópolis, Juiz de Fora, 

Pirapora, Sete Lagoas e Uberlândia se destacam das demais, pois tinham como 

coordenador o profissional nutricionista, atendendo as recomendações da Portaria 

2246/GM de 2004 (BRASIL, 2004c).   

Os achados do presente estudo corroboram com os encontrados por Romeiro 

(2006) onde 31% dos municípios no Brasil possuíam o nutricionista como coordenador 

do SISVAN. No estudo de Rolim (2013) um percentual parecido de nutricionistas 

também foi observado, sendo 33,8%. Segundo Romeiro (2006, p. 104) “A necessidade 

de recursos humanos devidamente habilitados para lidar com problemas de ordem 

nutricional da população brasileira é um fator fundamental (...)”. Em contrapartida, a 

maioria dos coordenadores apresentou a formação em “outro”, já no estudo de Rolim 

(2013) 21% dos coordenadores tinham a formação em “outros” sendo também 

profissionais que não da área da saúde.   

Nutricionista

 Fisioterapeuta

Outro

30,43 % (7)

13,04% (3)

56,53% (13)
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Segundo o CFN (2005) o nutricionista é o único profissional a receber uma 

formação específica que lhe permite realizar o diagnóstico alimentar e nutricional, e 

propor intervenções que considere a cultura, as condições fisiológicas, socioeconômicas 

e a disponibilidade de alimentos. Dessa forma e tendo por base esse conhecimento, esse 

profissional teria melhor bagagem teórica para propor políticas e programas voltados à 

A&N. No entanto, a maioria da amostra estudada não tem o nutricionista como gestor 

regional, o que pode talvez desfavorecer a gestão do Sistema.  

Foi observada pós-graduação em 15 coordenadores de suas respectivas GRS, a 

tabela 04 descreve o tipo de curso de especialização.  

TABELA 4 – Caracterização de pós-graduação na formação dos coordenadores do 

SISVAN-web (n=15) das GRS, Minas Gerais, 2012. 

Pós-Graduação Frequência (n) 

Ciência dos Alimentos 1 

Ciências da Nutrição 1 

Epidemiologia e Gestão da Saúde 1 

Gestão da clínica na APS* 2 

Gestão de Saúde Pública 1 

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 1 

Microbiologia dos Alimentos 1 

Políticas Públicas em Saúde-Plano Diretor 1 

Qualidade de Alimentos 1 

Saúde Pública 1 

Saúde da Família e Gestão da Clínica 1 

Saúde do Adolescente 2 

Vigilância das DANTS 1 

Total 15 
APS - Atenção primária em saúde/ DANTS - Doenças e Agravos Não Transmissíveis  

 

Com exceção dos cursos ciência de alimentos e microbiologia de alimentos 

pode-se ver que todas as especializações realizadas podem contribuir com as atividades 

do gestor em saúde coletiva. 

Segundo a PNAN (2012) os cursos de graduação e pós-graduação na área de 

saúde, principalmente em Nutrição, deve formar profissionais preparados a lidar com a 

saúde coletiva, em consonância com os princípios do SUS e da PNAN, sendo assim é 

importante a especialização e aperfeiçoamento desse profissional no âmbito da saúde 

pública (BRASIL, 2012a).  

Um estudo que avaliou as tendências de mudança nos modelos de gestão; 

incluindo o perfil do gestor, identificou que a formação em Ciências da Saúde e 
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Especialização em Gestão de Serviços de Saúde foi considerada de suma importância 

para a formação do gestor (ANDRÉ, CIAMPONE, SANTELLE, 2013).  

Silveira et. al (2010) encontraram gestores da atenção básica com pouca 

formação em Saúde Pública e pequena experiência prévia em gestão e reafirmou a 

necessidade de readequação administrativa para qualificação e educação permanente 

dos profissionais de saúde.  

Considerando que o SISVAN-web é um instrumento epidemiológico para a 

gestão pública é satisfatório ver que alguns coordenadores têm especialização que pode 

contribuir com essa prática. Os cursos voltados para saúde pública, ou outras áreas da 

nutrição, poderão dar melhores direcionamentos a esses coordenadores quanto ao uso da 

informação para o planejamento de ações, para a avaliação das intervenções, ou seja, o 

uso da epidemiologia para gestão em saúde pública. (BRASIL, 2012a). 

No que concerne o desempenho de funções dos coordenadores do presente 

estudo, 24 GRS responderam, sendo que 95,83% (n=23) realizavam outras funções 

além daquelas relacionadas ao SISVAN-web. Um valor muito parecido 97,0% foi 

encontrado no estudo de Rolim (2013), onde os coordenadores dividiam seu tempo com 

outras atividades da atenção básica tendo funções cumulativas. 

O gráfico 03 descreve a frequência de outras atividades desenvolvidas pelos 

coordenadores do presente estudo: 

Gráfico 3 – Distribuição de outras funções* designadas aos coordenadores do SISVAN-

web (n=23) nas GRS, Minas Gerais, 2012. 

*As GRS poderiam assinalar mais de uma opção 

PNSF – Programa Nacional de Saúde da Família 

ENPACS - Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável 

 

As funções designadas como “outros” referiam-se a atividades particulares. 

Observou-se que a única GRS em que o coordenador alegou não realizar outras funções 

não relacionadas ao SISVAN-web foi de Governador Valadares.  
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No estudo de Rolim (2013), os coordenadores também atuavam nas ações de 

alimentação e nutrição, coordenação da atenção básica, nas condicionalidades da saúde 

do PBF, nos Programas Nacionais de Suplementação de Ferro e/ou Vitamina A e com a 

digitação dos dados. As atividades particulares identificadas no presente estudo 

mostram que ainda há necessidade de maior sensibilização dos gestores para o 

cumprimento do seu papel (ROMEIRO, 2006).  

Sobre a carga horária que o coordenador dedicava exclusivamente ao SISVAN-

web, dentre as 24 GRS que responderam, a maioria das GRS 66,66% (n=16) atuava no 

máximo 10 horas por semana. As GRS de Governador Valadares, Pirapora e Pedra Azul 

relataram dedicar 21 a 30 horas por semana ao SISVAN. Cabe aqui lembrar que existe 

uma lacuna sobre a regulamentação de carga horária do SISVAN-web, no tocante ao 

número de horas necessariamente destinado e adequado as atividades do mesmo. 

Sobre a organização do SISVAN-web, os resultados mostram a caracterização 

de recursos humanos e ações realizadas pelas GRS para otimização do sistema. No que 

concerne à forma de admissão para funcionários, dentre as 23 GRS que responderam, a 

maioria 60,87% (n=14) realizava concurso, 39,13% (n=9) realizavam nomeação de 

profissionais, e 8,7% (n=2) admitia pessoal em contrato temporário, sendo elas, Sete 

Lagoas e Ubá.  

Diferente do presente estudo, o tipo de contrato como vínculo não estável 

prevaleceu (55,3%) no estudo de Rolim (2013). Os autores Berretta, Lacerda, e Calvo 

(2011), ao avaliar vínculo de trabalho consideraram como bons os municípios que 

apresentaram menos de 6% de trabalhadores da área sem vínculo permanente. Cabe 

lembrar que a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS define a 

realização de concurso público para a manutenção de um quadro permanente de 

trabalhadores, como responsabilidade da gestão (BRASIL, 2005; BERRETTA, 

LACERDA, CALVO, 2011).  

Ainda sobre a forma de trabalho, segundo o MS (BRASIL, 1988) e Lacerda et. 

al (2012), o vínculo temporário de trabalho no serviço público vai contra aos princípios 

normativos da administração pública, uma vez que essa forma de contratação pode 

comprometer a continuidade das atividades na gestão, inviabilizando-as. Lacerda et. al 

(2012) também apontam que além da forma de contratação, a insatisfação gerada por 

baixos salários e as condições desfavoráveis de trabalho são fatores responsáveis pela 

alta rotatividade de profissionais de saúde. O vínculo de trabalho temporário no 

SISVAN-web pode prejudicar a gestão pública, uma vez que projetos e ações criados 
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por um gestor de determinado local pode ser interrompido por aquele que assumir o 

novo cargo (BRASIL, 1988).  

Dentre as 23 GRS que responderam sobre suficiência em recursos humanos a 

maioria 78,26% (n=18) carecia de quadro de pessoal para atender todas as etapas desde 

o planejamento até o controle. Sobre o item atividade de cobertura, ou seja, suporte 

técnico aos municípios da área de abrangência, 24 GRS responderam, sendo que 

70,83% (n=17) dessas relataram não ter quadro técnico do SISVAN-web suficiente. Os 

achados do presente estudo corroboram os resultados de Rolim (2013) que também 

identificou escassez em pessoal para as atividades do SISVAN-web.  

Segundo Malachias, Leles, Pinto (2010), é papel das GRS assessorar a 

organização dos serviços de saúde nas regiões, além de coordenar, monitorar e avaliar 

as atividades e ações de saúde, no entanto torna-se difícil cumprir esse exercício em 

Minas Gerais, onde se identifica carência de pessoal para essas atividades em 78% das 

GRS além da multiplicidade de tarefas dos gestores regionais, conforme visto no gráfico 

03. Silveira et. al (2010) também identificam essa carência em outros âmbitos da 

atenção básica, onde a falta em recursos humanos e a sobrecarga de função impediam a 

supervisão o controle e monitoramento no trabalho.  

No tocante aos resultados sobre programa de capacitação da equipe responsável 

pelo SISVAN-web 23 GRS responderam, sendo que o mesmo não existia em 73,91% 

(n=17). Esses achados chamam atenção, visto que as capacitações e aperfeiçoamento 

dos profissionais são importantes para a prática adequada do SISVAN-web.  

Pereira et. al, (2012) reafirma essa importância ao mostrar que as capacitações e 

oficinas realizadas para os digitadores e profissionais de saúde na implantação do 

SISVAN-web propiciaram maior motivação, agilidade e periodicidade nos registros 

alimentar e nutricional da população assistida. O autor e seus colaboradores ainda 

enfatizam a necessidade de capacitações contínuas, principalmente com temas sobre 

coleta de dados, alimentação do sistema e modos de intervenção e uso da informação 

para controle epidemiológico nutricional.  

Essas capacitações no SISVAN-web são necessárias visto que para direcionar as 

ações e políticas de saúde a informação sobre o estado nutricional da população deve 

estar correta. Para tanto, é importante que a coleta e interpretação dos dados seja feita 

adequadamente, seguindo os padrões de referência proposto pelo MS, que o sistema 

seja alimentado rotineiramente, e que principalmente a informação seja usada para 
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nortear a gestão pública (UNICEF, 2010, BRASIL, 2012a, BRASIL, 2011b, BRASIL, 

2012b).  

Apesar da minoria das GRS terem recebido capacitações, a maioria 76,92% (n= 

20) ofereceu treinamento de diversos temas aos municípios, cumprindo seu papel de 

suporte técnico, (MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010). 

O gráfico abaixo ilustra a frequência de temas dados quando os treinamentos 

eram realizados:  

Gráfico 4 – Temas de treinamentos oferecidos pelas GRS (n=25) aos municípios, Minas 

Gerais, 2012. 

 

Observa-se nesse gráfico que a maioria das GRS oferecia treinamentos sobre o 

SISVAN-web, mostrando que quase todas as GRS foram preparadas a lidar com o 

sistema. 

No estudo de Romeiro (2006) sobre implantação do SISVAN, os temas dados 

em treinamentos nas regiões do Brasil, particularmente região sudeste, foram sobre 

sistemas de informação em 100% da região, e em 80% da região sobre antropometria e 

avaliação nutricional.  

As capacitações em antropometria são importantes, pois orienta o profissional na 

utilização da forma correta das medições, e padroniza formas de avaliação e diagnóstico 

do estado nutricional. É necessário que os profissionais do SISVAN-web sigam a 

padronização de coleta de dados e critério diagnóstico dado pelo MS, pois além de 

estarem revisados para a classificação brasileira, permite o poder de comparabilidade, 



50 
 

frente a um país com grandes diversidades sociais, culturais e econômicas (BRASIL, 

2011b). 

 Nota-se que ao comparar a frequência para o tema antropometria o estudo de 

Romeiro (2006) realizou o dobro em relação ao presente estudo. Segundo Damé et. al 

(2011), são necessárias capacitações em antropometria e avaliação nutricional, para 

assegurar a confiabilidade dos dados. Em seu estudo houve distância de concordância 

entre as classificações do estado nutricional que poderia ser explicada por prováveis 

erros nas diferentes etapas de coleta, registro e fluxo dos dados, ou na classificação do 

estado nutricional.  

 Assim como a antropometria, o consumo alimentar é um importante fator a ser 

analisado para o diagnóstico do estado nutricional. Conhecendo o perfil alimentar de 

determinada população é possível inferir se o mesmo é um fator determinante no estado 

nutricional, ou consequentemente em doenças não transmissíveis. Desse modo, é 

importante habilitar os profissionais de como coletar dados de consumo alimentar e de 

que forma utilizá-los como instrumento de controle epidemiológico (SPINELLI, et. al, 

2013). 

No que diz respeito ao sistema de informação, nesse caso o SISVAN-web, os 

treinamentos oferecidos também são essenciais, uma vez que instrui o profissional, o 

gestor ou o digitador sobre a arquitetura do sistema, e sobre como alimentar a 

plataforma online (BRASIL, 2012b). 

Quanto ao assunto SAN, o presente estudo notificou que apenas 24% das GRS 

realizam treinamentos sobre este tema. Segundo a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 

2006: 

A SAN consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 

inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 

direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar 

as políticas e ações que façam necessárias para promover e garantir a SAN da 

população (BRASIL, 2006f, p.1) 

 

Diante disso, o SISVAN-web deve ser um instrumento que contribua para 

garantia da SAN e do DHAA. No entanto, como promover a SAN onde existe 

conscientização da sua importância em apenas 6 GRS? Como fomentar o direito a saúde 
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por meio do DHAA onde a divulgação da importância da SAN como forma de 

seguridade do direito não é elucidada em treinamentos dados pela maioria das GRS?  

O presente estudo também questionou quais atividades as GRS desenvolviam 

para os municípios e suas respectivas áreas de abrangência. A tabela 05 descreve esses 

resultados: 

Tabela 5 - Ações relacionadas com alimentação e nutrição pelas GRS (n=23) Minas 

Gerais, 2012. 

Ações da GRS Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

Orientação e supervisão 13 56,52 

Capacitação 13 56,52 

Suporte técnico 4 17,39 

Avaliação dos relatórios 4 17,39 

Encaminhamento de material didático 1 4,35 

 

Na tabela 05 pode-se observar que a maioria das GRS realizava supervisão e 

capacitação para os municípios, porém apenas quatro das GRS estudadas avaliavam os 

relatórios e ofereciam suporte técnico, e ainda apenas uma GRS encaminhava material 

didático.  

Vale lembrar que o gestor tem como atribuições a assessoria, coordenação e 

avaliação das atividades e ações de saúde, no entanto isso não tem sido cumprido entre 

as regionais de Minas Gerais, conforme mostram os resultados do presente estudo 

(MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010).  

Os relatórios em A&N são importantes meios de informação do estado 

nutricional e a avaliação dos mesmos pelas GRS poderia orientar os municípios quanto 

às ações locais e a gestão em saúde municipal. Dessa forma entende-se que a maioria do 

grupo estudado não tem desfrutado desse valioso instrumento epidemiológico que é o 

SISVAN-web (BRASIL, 2011b, BRASIL, 2012b). 

Dentre as 25 GRS que responderam ao quesito “parcerias intersetoriais para 

realização das atividades do SISVAN-web”, constatou-se que 40% (10) exerciam essa 

prática. No entanto, 36% (9) não souberam informar.  

Segundo Malachias, Leles, Pinto (2010), promover articulações 

interinstitucionais também é uma atribuição das GRS, porém o presente estudo mostrou 

que em apenas 40% das gerências essa atribuição tem sido cumprida.  Corroborando aos 

resultados do atual estudo, Rolim (2013) constatou que são realizadas parcerias em 
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39,6% com a vigilância em saúde, 36,9% com escolas e 27,3% com a secretaria 

municipal de educação.  

Porém esses achados contrapõem o estudo de Romeiro (2006) onde a região 

sudeste foi a pior colocada no ranking de parcerias intersetoriais para o fortalecimento 

do SISVAN. O estudo de Silveira et. al (2010), realizado na atenção básica, também 

apontou escassez de ações intersetoriais e intermunicipais. O autor e seus colaboradores 

ressaltam a importância e necessidade dessas parcerias para a interlocução entre as 

esferas da saúde e a oferta de serviços, o que gera o fortalecimento das redes 

regionalizadas.  

 

5.3 - Recursos materiais disponíveis ao coordenador do SISVAN-web 

 

Os recursos materiais foram caracterizados por 25 regionais, o gráfico 05 ilustra 

esse dado.  

Gráfico 5 – Recursos materiais localizados nas GRS (n=25), Minas Gerais, 2012. 

Computador Veículo Sala Telefone

100% (25)

80% (20)

 
 

Pode-se observar que todas as gerências possuíam computador, porém quase 

metade das gerências carecia de veículo. As gerências de Januária, Passos, São João Del 

Rey, Uberaba e Unaí não continham sala; bem como Teófilo Otoni e São João Del Rey 

não tinham telefone.   

No presente estudo 20% das GRS careciam de sala, contudo foi encontrado um 

valor ainda maior por Rolim (2013) onde 39,5% referiram não possuir espaço específico 

para as atividades do SISVAN-web. 

A carência em recursos materiais também tem sido observada em outros âmbitos 

do SUS. Um estudo que avaliou resultados da avaliação da gestão para o planejamento 

em saúde em municípios catarinenses encontrou os piores desempenhos, segundo a 

matriz avaliativa para espaço físico e materiais de apoio logístico (LACERDA et. al, 

2012). Outro estudo avaliou a capacidade de gestão descentralizada da vigilância 

48% (12) 

92% (23) 
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epidemiológica (VE) no estado da Bahia mostrou que falta de recursos materiais impede 

uma adequada gestão regionalizada. Segundo um gestor entrevistado foi difícil o 

processo de implantação da descentralização da VE para os municípios, posto que 

faltavam veículos, estrutura física adequada e profissionais, particularmente de nível 

superior (SANTOS et. al, 2012).  

Apesar de algumas GRS não possuírem veículo, sala e telefone, a maioria da 

amostra estudada possui esses recursos o que é importante para uma boa gestão do 

SISVAN-web. 

5.4 - Fatores relacionados à implantação do SISVAN-web. 

Os resultados sobre o processo de implantação do SISVAN-web mostraram 

características quanto à fiscalização no período de implantação do SISVAN, bem como 

órgãos responsáveis pela fiscalização e procedimentos preparatórios para implantação, 

como capacitação, estratégias e formas de incentivo para as GRS, nas quais são 

descritas a seguir. 

Em meio as 23 GRS que responderam quanto aos itens incentivos financeiros ou 

humanos para implantar o SISVAN-web ou estimular sua implantação, 47,82% (n=11) 

não recebeu nenhum recurso, sendo elas as regionais Alfenas, Coronel Fabriciano, 

Ituiutaba, Leopoldina, Manhumirim, Passos, Patos de Minas, Ponte Nova, Sete Lagoas, 

Ubá, Uberlândia e Unaí. Esses achados mostram que o incentivo recomendado pela 

portaria nº 2.975, 2011, para a estruturação da VAN não tem sido cumprido em quase a 

metade do grupo estudado, no entanto também existe a possibilidade das GRS não 

terem conhecimento dos recursos, não o solicitando, ou dos recursos terem sido 

encaminhados para os municípios e não para regional. Além disso o SISVAN está 

listado entre os SIS que devem receber o piso da atenção básica, entretanto percebe-se 

que o mesmo não foi utilizado para implantação do SISVAN-web no grupo estudado 

(BRASIL, 2006e; BRASIL, 2011a).  

Da mesma forma, Rolim (2013) também identificou ausência de financiamento 

em 19,4%. No entanto, esse recurso avaliado poderia ser para qualquer atividade do 

SISVAN e não apenas para implantação. Segundo Silveira et. al, (2010), alguns 

pesquisadores mostram que as responsabilidades ligadas à descentralização podem 

agravar as dificuldades territoriais devido à escassa capacidade técnica e financeira dos 

municípios, além da baixa participação social.   
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 Os recursos recebidos em 52% (n=12) das regionais estão ilustrados no gráfico 

a seguir.  

Destaca-se que a única GRS que informou receber recursos estaduais foi a de 

Patos de Minas.   

 

 

Gráfico 6 – Incentivos realizados no processo de implantação do SISVAN-web 

nas GRS (n=12), Minas Gerais, 2012. 

 

 

 
 

Rolim (2013) ao avaliar o financiamento para qualquer atividade relacionada ao 

SISVAN identificou recursos a nível federal, municipal e estadual em 12,6%, 10,7% e 

9,4%, respectivamente.  

Embora seja papel da CEAN/SES incentivar a execução de atividades para a 

implantação e implementação do SISVAN-web, no atual estudo apenas uma GRS 

recebeu esse incentivo estadual (MINAS GERAIS, 2011). 

Um estudo realizado sobre a implantação do SISVAN no Brasil por Romeiro 

(2006) mostrou que 29% dos estados brasileiros não receberam nenhum tipo de 

incentivo para fortalecer a implantação do SISVAN. O incentivo financeiro e em 

recursos humanos para as ações do SISVAN foram fornecidos em apenas 25,9%.  

Os recursos financeiros e humanos são importantes para a implantação do 

SISVAN-web visto que a aquisição de instrumentos necessários para o mesmo onera 

gastos em dinheiro. Além disso, toda nova forma de operacionalização requer 

treinamentos com a equipe envolvida, para que de fato a mudança se efetive (BRASIL, 

2004a; BRASIL, 2011a). 
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A respeito das estratégias para implantação do SISVAN-web, observou-se a 

realização das mesmas em 76.92% (n=20) das GRS, sendo elas descritas no gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7 – Estratégias realizadas para a implantação do SISVAN-web nos municípios 

sede das GRS (n=20), Minas Gerais, 2012. 

Capacitação Sensibilização dos Gestores Reuniões da CIB

65% (13)

50% (10)

 

CIB - Comissão Intergestores Bipartite 

 

Observa-se que a maioria das GRS recebeu como estratégia a capacitação, sendo 

que apenas três das regionais realizavam reuniões na CIB. Ressalta-se que nas regiões 

de Passos e Governador Valadares não houve nenhuma estratégia.  

A CIB é fórum de negociação constituída pela SES e SMS, tendo como papel na 

regionalização coordenar e acompanhar seu processo, atuando na política administrativa 

estadual e municipal. Sendo assim as reuniões na CIB são imprescindíveis para o 

melhor desempenho das ações de vigilância e promoção da saúde (BRASIL, 2007; 

SOUTO JUNIOR, 2010) 

No presente estudo 50% das GRS que exerciam as estratégias para implantação 

do SISVAN-web, realizavam sensibilização dos gestores, o que era considerado de 

fundamental importância por alguns coordenadores estaduais estudados por Romeiro 

(2006).  

O atual estudo também questionou sobre os órgãos presentes no processo de 

fiscalização da implantação do SISVAN-web, que são ilustrados no gráfico abaixo. 

Nesse gráfico nota-se que apesar da maioria das fiscalizações (76%) terem sido 

realizadas pelas próprias GRS, houve um valor importante na ausência dessa inspeção 

15% (3) 
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em 24% (n=6) das regionais, sendo elas Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, 

Passos, Patos de Minas, e São João Del Rey. Cabe aqui ressaltar que o exercício da 

fiscalização é uma atribuição da GRS. Todavia, mais uma vez 24% do grupo estudado, 

não estavam cumprindo seu papel. Cabe ressaltar que as Secretaria Municipal de Saúde 

não realizou fiscalização (MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010). 

 

Gráfico 8 – Órgãos que realizaram fiscalização do processo de implantação do 

SISVAN-web (n=25), Minas Gerais, 2012.  

 

 
 

Romeiro (2006) reforçou a necessidade da fiscalização para o aprimoramento da 

implantação do SISVAN, em 31% dos estados brasileiros estudados no período de 

implantação do SISVAN modo desktop. 

Em meio a 24GRS que responderam sobre a participação em capacitações do 

MS ou do Estado para a implantação do SISVAN-web, 20,83% (n=5) participaram antes 

da implantação do sistema; 50% (n=12) participaram depois, 20,83% (n=5) 

participaram antes e depois e para 8,34 (n=2) não houve capacitação, sendo essas as 

GRS de Passos e Pedra Azul.  

 Em um estudo realizado em 2012, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 52,6% das 

referências técnicas informaram que foi realizada capacitação para implantação do 

SISVAN-web e 31,6% informaram que ainda não havia ocorrido. (FERREIRA, 

CHERCHIGLIA, CESAR, 2013). Segundo Pereira et. al. (2012), as capacitações 

proporcionaram confiabilidade dos dados permitindo o uso da informação gerada pelo 

sistema, elucidando a importância desse exercício no processo. De acordo com a 

PNAN, a capacitação para profissionais é um componente indispensável para a força do 

trabalho e melhorias na gestão e, dessa forma, esperava-se que todo o grupo estudado 
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fosse beneficiado com treinamentos para a implantação do SISVAN-web (BRASIL, 

2012a). 

Os órgãos que realizaram as capacitações no processo de implantação do 

SISVAN-web estão explicitados no gráfico abaixo: 

Gráfico 9 – Órgãos que realizaram capacitação no processo de implantação do SIVAN-

web nos municípios sede nas GRS (n=22), Minas Gerais, 2012. 

CGAN SES-MG

45% (10)

55% (12)

 
 

Ressalta-se que nenhuma GRS recebeu treinamentos pela CECAN. No que 

concerne a 6 diretriz da PNAN intitulada Qualificação da Força de Trabalho, os 

CECAN´s são parceiros estratégicos para articular as necessidades do SUS com a 

formação e qualificação dos profissionais de saúde para agenda de Alimentação e 

Nutrição. No entanto, como pode-se observar no Gráfico 7, o CECAN de Minas Gerais 

não realizou nenhuma capacitação, o que contrapõe uma de suas atribuições (BRASIL, 

2012a). Essa carência em apoio do CECAN também foi observada no estudo de Rolim 

(2013) e Romeiro (2006) onde respectivamente a parceria com o CECAN (2009-2012) 

vinculado a UFMG e a participação dos diversos CECAN’s em sua região de 

abrangência foi menor do que a esperada, assim como a potencialidade técnica e 

institucional de apoio dos mesmos. Ressalta-se no estudo de Romero 2006, que na 

região sudeste nenhum estado relatou receber apoio do CECAN, evidenciando o 

descumprimento do seu papel (BRASIL, 2010, BRASIL, 2012a). 

Também foi constatado o público alvo que participou das capacitações na 

implantação do SISVAN-web; a tabela 06 relata esses resultados. 
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Tabela 6 – Quadro de pessoal participante da capacitação no processo de implantação 

do SISVAN-web nas GRS (n=22), Minas Gerais, 2012. 

Funcionário / Cargo Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

Não sabe informar 1 4,54 

Enfermeiro 1 4,54 

Técnico de Enfermagem 2 9,10 

Nutricionista 4 18,19 

Coordenador 5 22,73 

Responsável Técnico 

Total 

9 

22 

40,90 

100 

 

Observa-se que o responsável técnico e coordenador tiveram maior percentual 

de participação conforme mostra a tabela 06. Rolim (2013) encontrou um valor maior 

(51,8%) a que do presente estudo, dos responsáveis pelo SISVAN-web que participaram 

de capacitação, sendo que a maioria das capacitações era realizada por órgão estadual e 

ou regional. O coordenador ou responsável técnico é quem irá gerir a sua equipe, dessa 

forma é importante que os mesmos venham participar das capacitações dadas para a 

implantação do SISVAN-web para então repassar aos profissionais de saúde envolvidos 

com esse sistema. (FERREIRA, SCHIMITH, CÁCERES, 2010). 

Entre as 23 GRS que responderam quanto ao material dado nas capacitações, 

73,91% (n=17) o julgou como adequado.  Nesse mesmo grupo a carga horária foi 

julgada como adequada em 56,52% (n=13) das regionais. 

 No estudo realizado por Romeiro (2006) que avaliou a implantação do SISVAN 

no Brasil, ainda por método desktop, as capacitações oferecidas pelo MS foram 

classificadas no geral em “muito boa” e “replicável com adaptações”. O tempo e 

materiais foram julgados como “muito bom” pela maioria, no entanto algumas 

adaptações foram sugeridas, como aumento do tempo, principalmente para a prática dos 

SIS, inclusão do conteúdo de DHAA e SANS no material didático, e solicitação da 

inclusão da prática de antropometria.  

Das GRS que receberam essas capacitações apenas a regional de Passos não 

replicou o treinamento aos municípios.  

Quanto ao item temporalidade sobre as capacitações para os municípios, 60,87% 

(n=14) realizaram a mesma depois da implantação do SISVAN-web conforme mostra o 

gráfico 10: 
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Gráfico 10 – Temporalidade sobre capacitação em municípios para implantação do 

SISVAN-web realizada pelas GRS (n=23), Minas Gerais, 2012.  

 

Nota-se que a maioria das GRS aplicou treinamentos depois da implantação do 

sistema. Em comparação com o presente estudo, Romeiro (2006) mostrou que todos os 

responsáveis e/ou coordenadores estaduais do SISVAN participaram das capacitações 

para implantação do SISVAN oferecidas pelo MS, e destes mais de 90% declararam ter 

replicado as capacitações. Particularmente em Minas Gerais o nível de replicação foi 

classificado como “aceitável”, estando entre um intervalo de 50 a 80% de replicação 

(ROMEIRO, 2006).  

É importante que as GRS repliquem as capacitações nos municípios, pois é neles 

que a “base” do SISVAN-web acontece, ou seja, nos municípios que é feita a coleta de 

dados que por seguinte são alimentados no SISVAN-web e utilizados para a gestão 

pública, e o presente estudo mostrou que quase todas as GRS ofereceram os 

treinamentos colaborando para essa importância. Entretanto, apesar das GRS terem 

replicado as capacitações aos municípios a receptividade dos mesmos não foi 

satisfatória, pois em 59% (n=13) das GRS seus municípios sede não participaram dos 

treinamentos oferecidos. Assim, torna-se necessária maior mobilização dos gestores, e 

cogestão para lidar com as dificuldades como a falta de cooperação entre as esferas de 

governo, e a influência política local. Como se pode ver no presente estudo um dos 

princípios da regionalização como a cogestão e a cooperação não têm ocorrido, haja 

vista a falta de receptividade entre as esferas municipal para com a regional (BRASIL, 

2006a, MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010; UNICEF, 2010, SILVEIRA et al, 2010; 

ROLIM, 2013). 
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5.5 – O controle e monitoramento do SISVAN-web  

A periodicidade na coleta de dados do SISVAN-web é preconizada na forma de 

protocolos baseados em grupo etário ou ciclo de vida (BRASIL, 2008a). Nessas GRS 

estudadas a frequência relatada da recomendação dessa periodicidade está descrita na 

tabela 07.  

Tabela 7 - Periodicidade de recomendação em coleta de dados pelas GRS, Minas 

Gerais, 2012. 

GRUPO ETÁRIO FREQUÊNCIA DA COLETA DE DADOS 

Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual 
 

Outros 

 

Crianças no 1º ano* 92%  4%  - - - 4%  

Crianças no 2º ano*  56%  36% - 4% - 4%  

Crianças do 3º ao 10º ano*  16%  20%  40%  8%  12%  4%  

Adolescentes** 4,2% - - 70,8%  20,84% 4,2%  

Adultos** 8,3%  - 4,2%  12,5%  70,8%  4,2%  

Idosos** 20,84%  - 16,7%  8,3%  54,16%  - 

Gestantes** 66,6%  16,7% - - 4,2%  12,5%  

Nutrizes*** 45,45%  18,18%  9,1%  9,1%  9,1%  9,1%  

Grupos de risco** 54,2%  8,3%  33,3%  - - 4,2%  
Obs: *n=25 **n=24 *** n=22 

 

Nota-se que na maioria das GRS 92% (n=23) as crianças de um ano de vida 

tiveram a frequência de coleta de dados mensal, com exceção da GRS de Pirapora que a 

relatou bimestralmente. Em crianças de dois anos, a maioria das GRS 56% (n=14) 

também recomendava a coleta de dados mensalmente. Para crianças de 3 a 10 anos o 

recomendado pela maioria 40% (n=10) foi a frequência trimestral. Em adolescentes, a 

maioria 68% (n=17) observada foi a frequência semestral, enquanto em adultos e 

idosos, esta foi respectivamente 68% (n=17); 52% (n=13) anual. Em gestantes, nutrizes 

e grupos de risco o percentual mais observado destacou-se na coleta mensal, sendo eles 

64% (n=16); 40% (n=10) e 52% (n=13) respectivamente. Essa maior frequência 

relatada para crianças de 1 a 2 anos e gestantes pode estar atrelada ao calendário de 

consultas proposto pelo protocolo do SISVAN que preconiza o acompanhamento para 

verificar o crescimento e desenvolvimento da criança, ou da gestação. A frequência 

relatada para crianças de 3 a 10 anos, adolescentes adultos e idosos está de acordo com 

o proposto pelo protocolo do SISVAN, que recomenda no mínimo um registro por 

acompanhamento ao ano (BRASIL, 2008a).   
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Quando se analisa qual a prioridade da coleta de dados, segundo grupos 

específicos, a maioria priorizou o grupo infantil. A distribuição dessa prioridade de 

intervenção é mostrada no gráfico a seguir:  

Gráfico 11 – Frequência em priorização de coleta de dados por grupos, segundo as GRS 

(n=25), Minas Gerais, 2012. 

Adultos

Hipertensos

Diabéticos

Grupos de Risco

Idosos

Gestantes

Crianças

16% (4)

16% (4)

20% (5)

36% (9)

4% (1)

76% (19)

88% (22)

 

 

Nota-se que a maioria das GRS priorizou os grupos de crianças e gestantes. 

Segundo o protocolo do SISVAN, Brasil (2008a) os grupos de maior vulnerabilidade 

podem ser classificados em vulnerabilidade etária que abrange crianças menores de dois 

anos, gestantes adolescentes e idosos com mais de 80 anos; vulnerabilidade por 

morbidade, sendo indivíduos com diagnóstico de doenças crônicas como portadores de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade; e vulnerabilidade social que 

corresponde aos beneficiários de programas sociais. É de se esperar que haja uma maior 

priorização nesses indivíduos com maior vulnerabilidade, porém indivíduos com 

doenças crônicas, além de idosos tiveram ainda um percentual menor quando 

comparado a gestantes e crianças (BRASIL, 2008a).  

Sobre a frequência na geração de relatórios do SISVAN-web que determina o 

grau de articulação do sistema, a maioria das GRS relatou gerá-los mensalmente, 

conforme mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 12 – Frequência de relatórios do SISVAN-web gerados pelas GRS (n= 26), 

Minas Gerais, 2012. 

 

 

Chama-se atenção para as GRS Patos de Minas, Ponte Nova, Pouso Alegre e 

São João Del Rey que geravam relatórios eventualmente. A unidade de Varginha 

relatou gerar dados anualmente, Passos, raramente e o mais alarmante, a regional de 

Unaí declarou nunca ter gerado. Segundo a Portaria nº 648/GM de 28 de março de 

2006, todas as informações coletadas do SISVAN devem ser alimentadas rotineiramente 

no sistema, isto é, mensalmente. Todavia, apenas 43% da amostra estudada estão de 

acordo com as normas dessa portaria. 

Quanto às consequências da não alimentação rotineira do sistema 73,08% (n=16) 

das GRS informaram que não existe penalidade quanto ao não cumprimento dessa 

portaria, sendo ainda que uma GRS não soube informar esse dado (BRASIL, 2006e). 

Para os autores Berretta, Lacerda, e Calvo (2011), a atualização dos bancos de dados é 

um importante instrumento para a gestão. A desatualização sistemática dos bancos 

denota a desorganização e desuso do sistema de informação, o que compromete as ações 

em saúde.  

A frequência mensal na geração de relatórios do SISVAN-web permite as GRS 

assessorar os municípios quanto às ações e intervenções em saúde, além de ser um 

parâmetro de avaliação de tendência temporal dos problemas detectados e das ações 

realizadas. Por exemplo, um relatório pode mostrar uma alta prevalência de obesidade 

em determinado município e, a partir dessa informação, ações como campanhas 

permanentes de educação alimentar e nutricional e de promoção da alimentação 

adequada e saudável podem ser realizadas associadas ao incentivo e alocação de 
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infraestrutura para atividade física no município. Após essa intervenção os relatórios 

mensais poderão informar se essas ações tiveram impacto positivo na diminuição da 

obesidade ou não. Dessa forma, entende-se que falta de atualização periódica por parte 

de algumas GRS poderia comprometer a transformação do dado do SISVAN-web em 

informação para a VAN, o que consequentemente levaria ao desuso da informação para 

a intervenção política e para o controle epidemiológico. Além disso a geração de 

relatórios periódicos pelas GRS denota que está havendo controle e monitoramento 

sobre a alimentação dos dados do SISVAN-web nos municípios. Ou seja, os resultados 

mostram que ainda existem GRS que não praticam a fiscalização dos municípios 

(UNICEF, 2010; MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010). 

Também foram questionados quais critérios definiam a periodicidade de envio 

de dados no sistema.  Os resultados são ilustrados no gráfico a seguir.  

Gráfico 13 – Critérios que definiam a periodicidade de envio de dados pelos municípios 

sede das GRS (n=22), Minas Gerais, 2012. 
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Entende-se por grupos de risco indivíduos com obesidade, hipertensão, diabetes, 

e/ou com doenças crônicas não transmissíveis e indivíduos em determinada fase como 

infância, adolescência, gestação, fase adulta ou idosa. Pode-se observar que na maioria 

das GRS são os protocolos que definiam a periodicidade para o envio de dados, 

conforme é preconizado (BRASIL, 2008a).  

Quanto ao quesito controle e monitoramento dos municípios que alimentavam o 

SISVAN-web, das 25 GRS que responderam 92% (n=23) o realizava. Esse controle era 

realizado por 54,17% (n=13) das GRS em reuniões na CIB, e 79,17% (n=19) das 

gerências o faziam no próprio Sistema. As GRS de Passos e Diamantina foram as únicas 

que não realizavam o controle e monitoramento do SISVAN-web. Cabe aqui lembrar 

31,82% (7) 

4,55% (1) 
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que o exercício da fiscalização dos relatórios gerados é uma atribuição das GRS, 

contudo em 8% do grupo estudado essa tarefa não havia sido cumprida (MALACHIAS, 

LELES, PINTO, 2010). 

Segundo o estudo de Silveira et. al (2010) que avaliou a gestão do trabalho, da 

educação, da informação e comunicação na atenção básica, as principais limitações 

informadas pelos gestores para o alcance da supervisão periódica, bem como controle e 

monitoramento no trabalho, são dificuldades operacionais, falta de transporte e de 

pessoal capacitado, carência em tecnologia da informação além da inadequação da área 

física, escassez de recursos de informática, e o excesso de atividades. Dificuldades 

como falta de transporte e de pessoal capacitado nas GRS, além do excesso de tarefas 

também foram encontradas no presente estudo onde até então mostrou que essas 

limitações impedem que o SISVAN-web desfrute dos benefícios da regionalização 

(BRASIL, 2006c).    

A definição da periodicidade e geração de relatórios deve ser determinada por 

alguma instância superior, conforme os princípios de hierarquização do SUS. (BRASIL, 

1990a). No grupo estudado, os órgãos que determinavam a frequência em que relatórios 

deviam ser gerados estão explícitos no gráfico 14: 

Gráfico 14 – Órgãos que determinam a frequência na geração de relatórios do SISVAN-

web nos municípios (n= 26), Minas Gerais, 2012.  

 

 

Conforme o gráfico 14 cabe aqui destacar que em 50% (n=13) das GRS não 

existia determinação ou orientação para esse exercício de determinação na frequência de 

relatórios gerados, sendo essas as regiões de Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, 

Januária, Leopoldina, Passos, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João Del Rey, Sete 

Lagoas, Uberlândia, Unaí, e Varginha. Nota-se que as GRS de Passos e Diamantina, 

regiões que não realizavam o controle e monitoramento do SISVAN-web estão dentro 

50% (13) 

38,46% (10) 

11,54% (3) 
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desse grupo supracitado. Cabe aqui retomar a revisão da literatura, onde é mostrada uma 

lacuna nas portarias, leis e regulamentação do SISVAN-web quanto ao estabelecimento 

do órgão que deveria definir a frequência de relatórios. 

No sentindo de tentar localizar uma possível justificativa para a não alimentação 

do sistema SISVAN-web as GRS responderam quais eram as principais dificuldades 

que impediam uma alimentação regular, apresentadas no gráfico 15.  

 

Gráfico 15 – Impasses relatados para justificar a não alimentação do SISVAN-web nos 

municípios sede das GRS (n= 25), Minas Gerais, 2012. 

 

 

A maioria das GRS relatou como dificuldades a falta de profissionais e 

problemas com a internet, sendo esse último dificuldades associadas a navegação, site 

fora do ar, e sistema lento. Em concordância com a literatura há uma concomitância 

para o quesito falta de profissionais para justificar algumas limitações na gestão pública. 

Para Silveira et. al (2010), a falta de profissionais é um dos principais empecilhos no 

cumprimento do controle e monitoramento das atividades. Para Rolim (2013) a falta de 

pessoal também é relatada como um dos principais obstáculos no cumprimento do 

SISVAN-web. Romeiro (2006) também relata a percepção dos coordenadores estaduais 

sobre o SISVAN que colocam como principais limitações a falta e a rotatividade em 

recursos humanos. Romeiro (2006) também aponta problemas com a internet como uma 

das limitações descritas pelos coordenadores. Outros problemas sobre alimentação de 

dados foram relatados por Freitas e Pinto (2005) que ao avaliar a percepção da equipe 

da AB sobre o SIAB identificaram que a alta rotatividade dos profissionais de saúde 

leva a um inadequado preenchimento, e dificuldade em lidar com o sistema. 
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Ao aprofundar os resultados sobre irregularidade de alimentação no sistema 

SISVAN-web, as GRS mostraram os principais empecilhos ao cumprimento de prazos 

que seria o estipulado para o SISVAN-web, conforme ilustra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 16 – Obstáculos que interferem no cumprimento dos prazos de análises de 

dados do SISVAN-web nos municípios (n= 26), Minas Gerais, 2012. 

 
 

 

 Percebe-se que há falta de tempo para cumprir com o prazo do SISVAN-web 

devido ao tempo dedicado a outros programas.  

A maioria dos gestores relatou atuar em outras funções além do SISVAN-web, o 

que consequentemente pode gerar o acúmulo de tarefas. Nota–se que 21% das GRS 

informam falta de protocolos para direcionar o cumprimento de prazos e análises do 

SISVAN-web. De fato, existe uma lacuna na literatura no que diz respeito a essa 

regulamentação, o que impede um melhor direcionamento do gestor.  

Ainda sobre alimentação do sistema, dentre as 25 GRS que responderam sobre o 

quesito treinamentos para os responsáveis em consolidar e analisar os dados do 

SISVAN-web, 80% (n=20) relatou não o receber. A qualificação e educação permanente 

dos gestores regionais sobre a consolidação e análise dos dados do SISVAN-web é 

muito importante, pois é a partir do julgamento desses dados que as GRS poderão 

assessorar os municípios na intervenção em saúde.  

A informação constatada a partir da consolidação e análise dos dados também 

poderá subsidiar a gestão pública estadual, que conta com o parecer desses relatórios 

gerados e analisados pelas GRS. Dessa forma, almejava-se encontrar em percentual 

maior sobre capacitações em avaliação dos dados, sobretudo em uma amostra onde 

existem coordenadores com instrução acadêmica em ensino médio incompleto, ou com 

15,38% (4) 

42,30% (11) 

26,92% (7) 

7,69% (2) 
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formação diferente da área da saúde, o mínimo que se espera é educação permanente 

(MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010; BRASIL, 2012a).  

A todo o momento o estudo aponta o descumprimento de algumas tarefas por 

parte dos gestores. Será que há viabilidade para a execução de todas as atividades 

destinadas ao SISVAN em Minas Gerais com a falta de recursos humanos, acúmulo de 

tarefas, tempo dedicado a outros programas, falta de equipamentos, e problemas com a 

internet? 

A regionalização em teoria deveria auxiliar os gestores na organização do SUS e 

da atenção básica, entre elas as ações de VAN e do SISVAN-web, mas faltam recursos 

que preencham essas lacunas identificadas para que de fato as GRS possam atuar e 

colaborar com o fortalecimento do SISVAN-web nos municípios, e no estado.  

 

5.6- A importância do SISVAN-web para a gestão pública  

 

Os resultados sobre gestão e utilização da informação apresentam dados sobre 

suficiência em coleta de dados, formação de indicadores, uso da informação, 

planejamento em saúde com a informação, entre outros, que serão elucidados a seguir. 

 Em relação à coleta de dados e geração de indicadores 52% (n=12) relataram 

que esses dados não eram suficientes para alimentar o sistema online, evidenciando a 

carência na coleta e na informação que se tem para alimentar esse sistema.  

No quesito geração de indicadores as GRS mostraram que os dados do 

SISVAN-web não eram suficientes para gerir determinantes do estado nutricional e do 

consumo alimentar, conforme mostra o gráfico 17. 

  

Gráfico 17 – Percentual de GRS (n=23) que relataram a insuficiência em dados do 

SISVAN-web para geração de indicador alimentar e nutricional, Minas Gerais, 2012. 
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As GRS Alfenas, Divinópolis, Ituiutaba, Januária, Manhumirim, Teófilo Otoni, 

Unaí e Varginha se destacam das demais por criticarem os dados como insuficientes 

tanto para o indicador do estado nutricional, como alimentar. 

No estudo realizado por Rolim (2013) a maioria dos responsáveis pelo SISVAN-

web 99,2% e 98,5% informou coletar dados de peso e de altura, respectivamente, e 

somente 36,1% coletavam dados de consumo alimentar. O mesmo foi detectado num 

estudo realizado em 2012, em Belo Horizonte, MG; onde apenas em 28% do município, 

o SISVAN-web era acessado para digitação de dados de consumo alimentar 

(FERREIRA, CHERCHIGLIA, CESAR, 2013).  

Como se pode ver, 69% das GRS relataram ter dados insuficientes para gerar 

dados do consumo alimentar. Essa situação é preocupante frente ao quadro de transição 

epidemiológica com predomínio de doenças crônico-degenerativas no perfil da saúde 

pública brasileira. Segundo Malta et. al (2013) as doenças crônicas não transmissíveis 

são responsáveis pelas maiores taxas de morbimortalidade no Brasil e pela maior 

proporção das despesas com assistência ambulatorial e hospitalar. Essas doenças estão 

associadas a hábitos de vida não saudáveis como o tabagismo, consumo abusivo de 

álcool, inatividade física, maus hábitos alimentares e obesidade. Nesse contexto o 

SISVAN-web torna-se um valioso instrumento epidemiológico, principalmente quando 

se pensa na transição alimentar e nutricional imperada no Brasil, onde é caracterizada 

pela má alimentação e aumento da obesidade (SOARES, et. al, 2014). 

Segundo o IBGE (2011), os alimentos mais consumidos pela população 

brasileira urbana se destacaram em produtos prontos para consumo ou processados, 

como: pão de sal, biscoitos recheados, iogurtes, vitaminas, sanduíches, salgados fritos e 

assados, pizzas, refrigerantes, sucos e cerveja. Nesse inquérito realizado pelo IBGE o 

consumo de biscoitos recheados foi quatro vezes maior entre os adolescentes.  Esse 

estudo também mostrou que consumo de frutas e verduras aumenta muito com a renda, 

assim como o de leite desnatado e os derivados de leite. De acordo com Malta et. al 

(2013) a adoção de hábitos saudáveis é um fator de proteção para condições crônicas 

como doenças do aparelho circulatório, doenças respiratórias crônicas, câncer e 

diabetes. Para a OMS, o consumo insuficiente de frutas e hortaliças é responsável, 

anualmente, por 2,7 milhões de mortes e por 31% das doenças isquêmicas do coração, 

19% dos cânceres gastrointestinais e 11% das doenças cerebrovasculares ocorridos em 

todo o mundo. Dessa forma, o controle e conhecimento do perfil alimentar e do estado 

nutricional é de suma importância para intervenção e gestão em saúde. É preciso que a 
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A&N seja vista como um determinante no processo saúde doença, como já foi colocado 

pela PNAN em 2012. A atitude de vigilância deve ser reconhecida como importante 

instrumento para epidemiologia, e o SISVAN-web nesse contexto deveria ter o papel de 

oferecer indicadores do estado nutricional e alimentar da população (BRASIL, 2009a; 

IBGE, 2011; OMS, 2011 apud MALTA et. al, 2013).  

Ainda sobre indicadores do estado nutricional, considerando que um dos 

objetivos da regionalização é: 

Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado 

à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de 

complexidade do sistema (BRASIL, 2006c, p.19).  

Pode-se dizer que o mesmo não tem sido efetivado neste estudo. Dessa forma, 

como garantir a integralidade na atenção com ações da promoção da saúde e prevenção 

de doenças quando não se conhece o perfil alimentar e nutricional população? 

 No atual estudo 69% da amostra estudada relatou que os dados do SISVAN-

web não são suficientes para gerar indicadores de consumo alimentar. Isso mostra que 

na maioria das GRS, que por sua vez gerenciam até 55 municípios, os indivíduos não 

estão sendo tratados na sua integralidade. Nesse contexto reforça-se a importância de se 

ter um profissional nutricionista na coordenação do SISVAN-web, uma vez que esse 

profissional possui conhecimento específico para utilizar dados do SISVAN-web como 

um instrumento epidemiológico. O fato da maioria dos coordenadores serem 

caracterizados por uma formação que não da área da saúde pode estar atrelada ao desuso 

ou falta de identificação de dados do SISVAN-web para formação de indicadores 

nutricionais, o que sugere uma tendência em subutilizar os dados (BRASIL, 2012a). 

As análises do estado nutricional populacional que são feitas após a geração de 

relatórios são baseadas em padrões de referência para classificação do estado 

nutricional, sendo que na amostra estudada os padrões de referência utilizados estão 

explicitados na tabela abaixo. 

Percebe-se que os parâmetros de referência mais utilizados eram o da OMS de 

2007 e 2006 respectivamente, estando de acordo com o que é preconizado pelo 

protocolo do SISVAN, com exceção da padronização de referência para idoso e para 

gestante. Segundo o protocolo do SISVAN e as orientações para análise de dados 

antropométricos do MS, para a classificação do estado nutricional de crianças menores 

de 5 anos, devem ser adotadas como referência as curvas de crescimento infantil 

propostas pela OMS/2006. 
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Tabela 8 - Padrão de Referência utilizados pelas GRS para análise dos dados (n=23), 

Minas Gerais, 2012. 

 

Padrão de Referência Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

OMS 2007 19 82,61 

OMS 2006 12 52,17 

NCHS 1997 8 34,78 

OMS 1995 2 8,7 

ADA 1994 2 8,7 

CDC 2000 1 4,35 

Atalah 1997 1 4,35 

MS, CGAN 1 4,35 
OMS - Organização Mundial de Saúde/NCHS - National Centre for Health Statistics / CDC - Centers for 

Disease Control and Prevention/ ADA – Associação Dietética norte-americana/Atalan - Propuesta de um 

nuevo estandar de evaluación nutricional en embarazadas 

 

Já para as crianças de 5 a 10 anos incompletos e adolescentes, devem ser 

adotados a referência da OMS/2007 que corresponde a uma reanálise dos dados do 

NCHS/1997. Para adultos recomenda-se o uso da classificação do Índice de Massa 

Corporal (IMC) proposta pela OMS/1995. Já para idosos os pontos de corte de IMC 

adotados para a classificação do estado nutricional correspondem à recomendação 

proposta pela ADA/1994. Para gestantes recomenda-se a avaliação do estado nutricional 

segundo IMC por semana gestacional conforme o proposto por ATALAH/1997 

(BRASIL, 2008c; BRASIL, 2011b).  

Nesse contexto, é surpreendente uma GRS ainda utilizar como parâmetro para 

avaliação nutricional, as referências do CDC/2000 e NCHS/1997, visto que existem 

recomendações mais atuais como a OMS, 2006 e 2007 que inclusive estão padronizadas 

no protocolo de avaliação nutricional do SISVAN. Esses dados mostram que está 

havendo falta de conhecimento para exercício de função, no que diz respeito à análise 

correta do estado nutricional, o que consequentemente pode repercutir em intervenções 

inadequadas ou até mesmo proposição de ações em saúde desfavoráveis. Um estudo que 

comparou as curvas NCHS, CDC e OMS em crianças, identificou diferenças na 

classificação do estado nutricional. Para o índice peso/idade pelo NCHS, 18% das 

crianças foram classificadas com eutrofia e 82% com peso elevado; pelo CDC, 28% 

eutróficas e 72% peso elevado; e pela OMS, 16,0% com eutrofia e 84% com peso 

elevado. Segundo o IMC, foram classificadas com baixo peso 0,8% da população, 
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segundo CDC e OMS; eutróficos 7,6% e 6,8%, sobrepeso 26,3% e 11,9%, e com 

obesidade 65,3% e 80,5%, pelo CDC e OMS, respectivamente. Hoje, o MS recomenda 

o padrão de referência da OMS em substituição ao CDC e NCHS, que inclusive tem 

como diferencial a amostragem com a população brasileira. Dessa forma, o uso de 

recomendações ultrapassadas em nível populacional pelo SISVAN-web consiste em 

erro do diagnóstico nutricional, o que compromete as intervenções em saúde, as análises 

de tendência temporal após essas intervenções, a avaliação do impacto dessas ações, 

enfim o todo o controle epidemiológico dessa população. Além disso, a falta de 

padronização entre as GRS inviabiliza o poder de comparabilidade entre os percentuais 

do estado nutricional identificado nos municípios, que por sua vez impossibilita a 

comparação entre as regiões e estados, e afeta as ações tanto em âmbito regional, como 

estadual e federal visto que no Brasil e particularmente em Minas Gerais existem 

disparidades que podem se materializar desde as necessidades em recursos de saúde ás 

diferenças do estado nutricional. A gestão em saúde pública deve ser baseada em 

tecnocracia, ou seja, a intervenção do Estado dirigida na razão técnico-cientifica 

fundamentada na epidemiologia. Para tanto se espera que o SISVAN-web como um 

desses instrumentos epidemiológicos forneça informações fidedignas (BRASIL, 2008a; 

BRASIL, 2008c, SANTOS, PALES 2012; OLIVEIRA, et al, 2013, REGIS, 2014).  

O percentual por instância que definia os parâmetros de avaliação nutricional 

informado por 23 GRS eram, respectivamente, a CGAN em 82.61% (n=19), a SES em 

34.78% (n=8) e a GRS e SMS em 4.35% (n=1). Teófilo Otoni era a única GRS que 

definia os parâmetros de avaliação nutricional supracitados. Há de se esperar que a 

CGAN fosse a instância mais citada entre as GRS, já que a mesma publica os 

protocolos e normas técnicas de padronização do SISVAN (BRASIL, 2008a; BRASIL, 

2008c). 

Após a análise das informações geradas pelo SISVAN-web algumas ações são 

desenvolvidas pelas gerências de saúde, que são baseadas no censo populacional. Ao ser 

avaliado a atualização temporal do estudo de base populacional que as GRS utilizavam 

para o desenvolvimento de suas ações, verificou-se que 85% (n=22) das gerências 

utilizaram o censo de 2010 e 15% (n=4) a estimativa de 2009, no entanto esperava-se 

que todas as GRS utilizassem o censo mais atual, mostrando mais uma vez a falta de 

capacitação e orientação para essas GRS.  

As regionais de saúde em sua rotina coletam informações geradas pelos 

municípios onde as mesmas são posteriormente utilizadas para análise, que deve 
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subsidiar o planejamento em saúde. As informações que foram cobradas aos municípios 

estão destacadas na tabela 9.  

Tabela 9 – Informações cobradas do município pelas GRS, (n=23) Minas Gerais, 2012. 

Informações Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

Antropometria e Consumo Alimentar 17 73,91 

Acompanhamento Nutricional 3 13,04 

Lançamento dos dados no sistema 3 13,04 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família 3 13,04 

Coleta, digitação e análise de dados 2 8,69 

Cumprimento de indicadores do pacto pela saúde 2 8,69 

Nenhuma informação é cobrada 2 8,69 

Orientações sobre aleitamento materno 1 4,35 

Implantação do ENPACS 1 4,35 

Capacitação dos ACS 1 4,35 
ACS – Agente comunitário de saúde 

 

Destaca-se, São João Del Rey, Unaí, e Diamantina como as únicas GRS que 

cobravam informações sobre lançamentos de dados no sistema e Pouso Alegre e Ubá 

como as únicas que cobravam informações sobre coleta, digitação e análise de dados. 

Pode-se observar que ainda existem GRS (n=2) que não cobram nenhuma informação 

ao município. Nota-se também que para todas as informações cobradas, com exceção de 

antropometria e consumo alimentar, no máximo 3 GRS a faziam, demonstrando a falta 

de controle e monitoramento do grupo estudado, uma atribuição que deveria ocorrer 

(MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010) 

As informações cobradas sobre antropometria, consumo alimentar e 

acompanhamento nutricional são importantes, pois mostram que está sendo realizada a 

geração de relatórios do estado nutricional no SISVAN-web. As informações cobradas 

sobre coleta, lançamento e análise de dados também são necessárias para reforçar a 

periodicidade da alimentação dos dados e sua transformação em informação. As outras 

informações cobradas, apesar de terem sido menos notificadas, são importantes, pois 

complementam a atitude de vigilância e promoção da saúde. Por exemplo, alguns dos 

indicadores cobrados pelo pacto pela saúde como taxa de mortalidade infantil, razão de 

mortalidade materna, prevalência de diabete mellitus, além da prevalência de 

hipertensão arterial poderiam auxiliar o SISVAN-web fornecendo uma análise mais 

abrangente entre o estado nutricional e o estado de saúde e morbimortalidade da 

população e, dessa forma, contribuir com a VAN. Outros indicadores nutricionais do 

pacto pela saúde como prevalência de déficit ponderal para a idade em crianças menores 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dh.exe?idb2012/g02.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dh.exe?idb2012/g02.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/g07.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/g07.htm


73 
 

de 5 anos de idade, proporção diária per capta das calorias de frutas, verduras e legumes 

no total de calorias da dieta, prevalência de aleitamento materno poderiam 

complementar as informações do SISVAN-web e vice-versa (BRASIL, 2011b, 

BRASIL, 2012b, PORTAL DA SAÚDE, 2012b). 

Em termos de usabilidade da informação sobre o estado nutricional, os 

resultados mostram que dentre as 23 GRS que responderam em 65,22% (n=15) a 

mesma não subsidiou o planejamento, monitoramento e gerenciamento de programas 

relacionados com a melhoria dos padrões de consumo alimentar e do estado nutricional 

da população, o que contrapõe os achados de Romeiro (2006) sobre a utilização de 

dados do SISVAN no Brasil em 62,9% dos estados.  

Os dados corroboram com os achados por Rolim (2013) em que 52,8% dos 

municípios de Minas Gerais não analisam os dados que o sistema produz e 59,1% não 

recomendaram ações que deveriam ser o resultado da análise dos dados. Achados 

encontrados na capital mineira também mostram que os RT´s do município não 

analisam os dados gerados nos relatórios do SISVAN-web referentes ao estado 

nutricional em 57,9% e ao consumo alimentar em 86,8%. Nesse estudo em apenas 

31,6% do município as ações de intervenção são estabelecidas baseadas nas 

informações do SISVAN-web (FERREIRA, CHERCHIGLIA, CESAR, 2013). Esses 

achados também estão presentes no âmbito da atenção básica no SUS, uma vez que o 

estudo realizado por Silveira et. al (2010) mostrou que os gestores referiram 

disponibilidade de dados e produção de muitas informações, não obstante sua utilização 

era considerada aquém da expectativa.  

Percebe-se que a “banalização” da informação não ocorre somente com o 

SISVAN, mas também em outros SIS da atenção básica. Um estudo que avaliou o SIAB 

detectou que poucas equipes utilizavam sua informação para planejamento em saúde. 

Os dados ficavam mais restritos a levantamentos numéricos (SILVA, LAPREGA, 

2005). 

Pereira et. al (2012) chamam atenção para a importância de estimular os gestores 

municipais e estaduais no uso das informações para a intervenção e ação nutricional 

focada no planejamento que reflita a realidade regional, no entanto não é o que se tem 

observado na literatura avaliativa sobre o uso da informação na saúde pública.  

O desuso da informação no presente estudo contrapõe a todo mérito do 

SISVAN, que não foi criado para burocraticamente manter o diagnóstico nutricional 

atualizado de situação do país, mas oferecer subsídios ao planejamento e à execução de 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/g10.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/g12.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/g12.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/g13.htm
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medidas para a melhoria da situação alimentar e nutricional da população brasileira 

(BRASIL, 1990b).  

No que concerne a um dos objetivos do SISVAN-web, ou seja, análise espacial 

que revele as peculiaridades e tendências regionais do estado nutricional da população, 

entre as 22 GRS que responderam, o mesmo não havia sido cumprido em 95,45% 

(n=21) contrapondo o que é preconizado na 3 diretriz da PNAN (BRASIL, 2012a).  

Dessa forma, entende-se que essas GRS estão perdendo a oportunidade de 

utilizar um sistema que permite conhecer o perfil do estado nutricional e alimentar, por 

idade, gênero ou região, possibilitando ao gestor de saúde intervir e avaliar o impacto de 

suas ações de acordo com a realidade local (BRASIL, 2012b). Destaca-se nesse estudo 

uma única GRS que realizou essa análise, sendo ela Pirapora. 

Pode-se constatar nesse estudo que a minoria 34.78% (n=8) das 23 GRS que 

responderam, relatou utilizar a informação para o planejamento e monitoramento em 

saúde. O gráfico 18 ilustra as atividades em saúde realizadas tendo por subsídio as 

informações do sistema.  

Gráfico 18 – Frequência em planejamento, e monitoramento de programas relacionados 

ao estado nutricional e alimentar da população, subsidiados por informações do 

SISVAN-web, segundo as GRS (n=8), Minas Gerais, 2012. 

Implantação de Políticas

Ações Educativas

Transição Alimentar e Nutricional

Coef. de fec. e mortal.

Padrão Alimentar e Atividade Fisica

 Estado Nutricional

Consumo Alimentar

PBF

12,5% (1)

  

Coef. de fec. e mortal. – Coeficiente de fecundidade e mortalidade 

 

Nota-se que na maioria das GRS as informações provenientes do SISVAN-web 

eram mais utilizadas para o planejamento e monitoramento do PBF. 

Cabe aqui ressaltar que a GRS de Patos de Minas se destacou entre as demais, 

sendo a única que utilizou as informações do SISVAN para o PBF, como ações 

12,5% (1) 

12,5% (1) 

12,5% (1) 

37,5% (3) 

25% (2) 

25% (2) 

12,5% (1) 
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educativas, ações sobre a transição alimentar e nutricional coeficiente de fecundidade e 

mortalidade, padrão alimentar e atividade física.  

Comparativamente ao estudo apontado por Rolim (2013), 57,4% dos 

responsáveis pelo SISVAN utilizam os relatórios para definir ou recomendar alguma 

ação para as crianças, entre elas promoção da saúde, cuidado e prevenção. Apesar de 

pouco utilizados no presente estudo, o SISVAN-web poderia orientar e monitorar 

programas voltados à alimentação saudável, a prática de atividade física, a diminuição 

da obesidade ou desnutrição através de relatórios que refletissem o perfil dessas 

populações beneficiadas por esses programas. Parâmetros como o coeficiente de 

fecundidade e mortalidade também poderiam ser avaliados pelo SISVAN-web, através 

da análise entre estado nutricional e expectativa ou planejamento de vida. Assim como a 

eficácia do PBF poderia ser monitorada através de parâmetros como diminuição da 

desnutrição e melhoria do padrão e acesso alimentar (BRASIL, 1990b, BRASIL, 2009b, 

SPINELLI et. al, 2013, BRASIL, 2014). 

Foram interrogadas quais ações eram desenvolvidas pelas GRS após análise das 

informações, sendo os resultados descritos na tabela a seguir. 

Tabela 10 – Ações desenvolvidas pelas GRS (n= 22) após análise das informações do 

SISVAN-web, Minas Gerais, 2012. 

Ações Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

Conscientização dos gestores 15 68,18 

Treinamento dos profissionais 10 45,45 

Avaliação das vulnerabilidades 4 18,18 

Reuniões com responsável técnico 3 13,64 

Apresentação dos dados aos municípios 2 9,09 

Sensibilização na CIB 2 9,09 

Divulgação dos dados à população 2 9,09 

Ações educativas 1 4,54 

Nenhuma ação desenvolvida 1 4,54 

 

 

Percebe-se que a maioria das ações realizadas pelas GRS era a conscientização 

dos gestores e o treinamento de profissionais. Destaca-se Unaí como a única GRS que 

realizou ações educativas, Belo Horizonte e Uberaba como as únicas que divulgaram os 

resultados à população enquanto Manhumirim e Pedra Azul foram as únicas que 

fizeram reuniões na CIB.  
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A avaliação das vulnerabilidades e ações educativas denota atitude de 

vigilância e de promoção da saúde, pois mostra que está sendo considerando o perfil 

produzido pelo SISVAN-web sobre a população em risco nutricional para nortear o 

planejamento e as ações em saúde. Deste modo esperava-se encontrar um percentual 

maior de GRS cumprindo esses exercícios (BRASIL, 2008a). 

Sobre a divulgação dos dados à população, assim como no atual estudo, no trabalho 

de Rolim (2013) um valor importante (68,1%) da amostra estudada não divulgou as 

informações ou as ações executadas relacionadas ao SISVAN-web. O mesmo foi 

encontrado por Silveira et. al (2010) que ao avaliar gestores da atenção básica 

identificou escassa utilização dos sistemas oficiais de informação na avaliação e 

monitoramento, bem como baixa produção e divulgação das informações aos 

trabalhadores de saúde e a população.  A omissão da informação do SISVAN-web à 

população no presente estudo mostra que os princípios da participação e controle social 

na regionalização estão longe de serem alcançados, muito menos os princípios do SUS, 

quando se pensa na sanção dada pela LOS que é um direito do cidadão receber a 

informação sobre sua saúde (BRASIL, 1990a, BRASIL, 2006a). 

Ações como reunião com responsável técnico e sensibilização na CIB também 

deveriam ocorrer com maior frequência, uma vez que estimula a cogestão e cooperação 

entre os gestores, melhorando a gestão e solucionando de forma conjunta os problemas 

detectados (BRASIL, 2006a, BRASIL, 2006b). Contudo, notou-se que poucas GRS 

realizavam a maioria dessas ações estudadas, sendo que uma GRS não realizava 

nenhuma ação, mostrando a falta de comprometimento com o seu papel em assessorar e 

promover as ações de saúde (MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010; SILVA, 

RAMIRES, 2010, MINAS GERAIS, 2011). 

Quanto ao quesito conhecimento de que as informações geradas pelos relatórios 

do SISVAN-web foram utilizadas por outras instâncias para as ações na saúde 25 GRS 

responderam, sendo que 12% (n=3) tinham essa ciência e 68% (n=17) não souberam 

informar esse dado. Uma única relatou que os dados eram utilizados pela ação social, 

educação, saúde, pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e por 

centros universitários. Segundo a PNAN, a VAN deve contribuir com outros setores de 

governo, com informações do padrão alimentar e indicadores nutricionais que compõem 

o conjunto de dados que colaboram com o exercício da SAN. Entretanto, os resultados 

encontrados no presente estudo mostram que ainda é necessário o reconhecimento dos 

problemas relacionados à A&N como determinantes no processo saúde doença, sendo 
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sua vigilância tão importante quanto às doenças de notificação compulsória para o 

controle epidemiológico da população.  

Os achados no presente estudo sobre usabilidade da informação para gestão 

pública trazem questionamentos sobre até que ponto o SISVAN irá deixar de ser um 

sistema burocraticamente praticado para, enfim, tornar-se um instrumento tecnocrático. 

(BRASIL, 2012a, REGIS, 2014).  

 

5.7 – Características de usabilidade e limitações do SISVAN-web 

A criação de um sistema online para uso do SISVAN determinou uma 

modificação no modo de envio de relatórios desse sistema, pois após a implantação do 

SISVAN-web 100% dos municípios sede das GRS estudadas relatou não enviar mais 

dados por planilhas. Sobre o volume de dados após a implantação do SISVAN-web, em 

15,39% das GRS (n=4) o volume aumentou em relação ao modelo anterior, em 46,15% 

(n=12) das GRS esse volume de dados diminuiu, sendo que 38,46% (n=10) das GRS 

não souberam informar sobre o volume de dados.  

Era de se esperar que o volume de dados em relação ao modelo anterior 

diminuísse, pois ao substituir o módulo desktop, o SISVAN-web objetivava uniformizar 

e unificar os dados do SISVAN através da consolidação de dados online (BRASIL, 

2012b, ROLIM, 2013). 

 Além da diminuição no volume de dados, outros benefícios que o SISVAN-web 

trouxe para a nova gestão do SISVAN foram relatados, e estão descritos na tabela 11: 

Foram destacados pela maioria das GRS como as principais vantagens do 

SISVAN-web a agilidade na transmissão dos dados, e facilidade de acesso ao sistema 

web, entretanto poucos consideram que o sistema é um bom instrumento para a gestão 

mostrando que mais uma vez o sistema não tem sido considerado pelos gestores como 

um sistema epidemiológico. 

Esses achados no presente estudo mostram que alguns dos objetivos da criação 

do SISVAN-web estão sendo alcançados, considerando que a substituição do módulo 

desktop para o “web” visou à facilidade no acesso, a praticidade de gestão e melhora na 

eficiência do fluxo de informações através da geração e publicação de relatórios, o que 

consequentemente contribuiria para a resolutividade na regionalização e a 

universalidade na atenção à saúde. Entretanto de que adianta o SISVAN-web trazer 
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benefícios para sua operacionalização se o seu principal objetivo que é contribuir com a 

epidemiologia não é praticado? (BRASIL, 2012b).  

 

Tabela 11 - Principais vantagens relacionadas ao SISVAN-web nas GRS (n=21), Minas 

Gerais, 2012. 

Vantagens Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

Agilidade na transmissão dos dados 14 66,67 

Minimização dos erros durante a consolidação dos 

dados 

14 66,67 

Facilidade de acesso ao sistema web 10 47,62 

Oferta de subsídios para elaboração de ações    5 23,81 

Simples execução    4 19,05 

Rapidez na geração de relatórios    4 19,05 

Acesso à informação de toda a população    3 14,29 

Avaliação Nutricional pelas novas curvas de 

crescimento    

2 9,52 

Bom instrumento para a gestão 2 9,52 

 

Apesar dos benefícios da informatização do SISVAN, os resultados sobre as 

limitações do SISVAN-web mostraram que, ainda existiam muitas dificuldades para o 

seu adequado funcionamento como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 12 – Principais dificuldades no adequado funcionamento do SISVAN-web nos 

municípios sede das GRS (n=25), Minas Gerais, 2012. 

 

Dificuldades 

 

Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

Inexistência de recursos financeiros 11 44 

Falta de sensibilização dos gestores 11 44 

Alta rotatividade profissional 10 40 

Dificuldade de deslocamento – baixa cobertura 8 32 

Falta de Recursos Humanos 8 32 

Sobrecarga de trabalho 7 28 

Falta de equipamentos 7 28 

Problemas com conexão 6 24 

Falta de capacitação dos profissionais 6 24 

Ausência do profissional nutricionista 4 16 

Falta de penalização pelo não gerenciamento dos dados 4 16 

Vinculação com PBF 1 4 

Dados com baixa confiabilidade 1 4 
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Ao observar a tabela 12, pode-se perceber que as dificuldades mais prevalentes 

foram a inexistência de recursos financeiros, a falta de sensibilização dos gestores e a 

alta rotatividade profissional. 

A nova implantação de plataforma online no SISVAN deveria mobilizar no 

mínimo pessoal capacitado para digitação dos dados, disponibilidade em tempo para 

alimentação com regularidade dos dados, treinamento para o uso do novo sistema, 

recursos materiais e de infraestrutura como computadores e rede de internet, 

fiscalização quanto à adesão desse novo sistema. Quando não se dispõe dessa estrutura 

novas limitações são geradas pelo próprio sistema como as evidenciadas na tabela 12 e 

13 (ANDRADE, FALK, 2001; BRASIL, 2004a; SANTOS et. al, 2011; SALIMON, 

EVAZIAN, 2012).  

 

Tabela 13 - Principais problemas relacionados ao SISVAN web nas GRS (n=24), Minas 

Gerais, 2012. 

Problemas Frequência 

(n) 

Percentual 

(%) 

Sistema lento e de difícil acesso 16 66,67 

Falta de Nutricionista 11 45,83 

Demora na digitação dos dados 6 25 

Impossibilidade de exclusão de cadastros 6 25 

Desestrutura na coordenação estadual 4 16,67 

Duplicidade de cadastros 4 16,67 

Rotatividade profissional 4 16,67 

Dados oriundos do PBF 3 12,5 

Falta de cobrança das instâncias superiores 

 

2 8,33 

 

Nota-se que os empecilhos mais relatados foram o difícil acesso e lentidão do 

sistema, bem como a falta do profissional nutricionista. As GRS Alfenas, Belo 

Horizonte, Coronel Fabriciano, Diamantina, Juiz de Fora, Leopoldina, Patos de Minas, 

Pedra Azul, Ponte Nova, Pouso Alegre, e Unaí se caracterizaram por ter como 

empecilho a falta deste profissional.  

As dificuldades encontradas no presente estudo não foram diferentes das 

apontadas por Rolim (2013) que informou a insuficiência em equipamento 

antropométrico, sobrecarga de trabalho do enfermeiro, internet lenta, falta de 

profissionais capacitados para a coleta dos dados, falta de profissionais capacitados para 

digitação dos dados, sobrecarga de trabalho do digitador, site do SISVAN-web fora do 

ar, quantidade insuficiente de nutricionista, computadores insuficientes ou sem 
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manutenção, e grande rotatividade dos profissionais. Nesse mesmo estudo, o SISVAN-

web foi pontuado em relação a sua utilidade, e percebeu-se que aqueles responsáveis 

que deram nota entre 0 e 6 apontaram os mesmos problemas identificados no presente 

estudo como falta de profissionais e dificuldades em relação ao site, sobrecarga de 

trabalho ou a falta de tempo para a execução das atividades do sistema.  

Ao comparar os resultados sobre vantagens e principais problemas relacionados 

ao SISVAN-web percebe-se que há uma contradição: embora o sistema pudesse 

oferecer agilidade na transmissão dos dados, minimização dos erros durante a 

consolidação dos dados, e a facilidade de acesso ao sistema web, ele apresenta 

dificuldades devido ao difícil acesso e lentidão do sistema.  

Cabe lembrar que um dos princípios da regionalização, a Subsidiariedade, ou 

seja, resolutividade, no presente estudo percebe-se que as GRS não têm autonomia para 

implementar as políticas estaduais de saúde, coordenar e monitorar as atividades, 

promover articulações interinstitucionais, avaliar as ações de mobilização social na 

região, enfim, praticar a atitude de vigilância, visto que os resultados do presente estudo 

mostraram falta recursos humanos, equipamentos, recursos financeiros, sobrecarga de 

trabalho, falta de sensibilização dos gestores, de penalização e de capacitações 

(BRASIL, 2006a; MALACHIAS, LELES, PINTO, 2010). 
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6 - CONCLUSÃO 

A regionalização deveria contribuir com a otimização do SISVAN-web, através 

da atuação dos gestores regionais na assessoria aos municípios, da fiscalização dos 

mesmos, do fornecimento periódico de relatórios ao estado, do uso correto de 

parâmetros para o diagnóstico do estado nutricional e do uso das informações oriundas 

do SISVAN-web para o planejamento e controle epidemiológico. Contudo, todas essas 

atribuições estavam limitadas devido à falta de estrutura física, carência em recursos 

humanos, financeiros e de informática. A todo o momento o princípio da resolutividade 

nas GRS é avaliado pelo presente estudo, mostrando que na maioria das vezes, as GRS 

estudadas não têm cumprido seu papel e, consequentemente, as mesmas não têm 

autonomia para coordenar e assessorar os serviços de saúde. 

Esse estudo traz à tona questões importantes, como até que ponto o SISVAN irá 

deixar de ser um sistema burocraticamente praticado para tornar-se um instrumento 

tecnocrático, onde a informação gerada pelo SISVAN-web seja de fato utilizada para a 

gestão pública. O SISVAN-web frente ao quadro de transição epidemiológica, alimentar 

e nutricional poderia solucionar os problemas identificados na população, através de um 

monitoramento alimentar e nutricional adequado, que refletisse a realidade local e que 

utilizasse sua informação para propor ações de intervenção como programas voltados à 

promoção da alimentação adequada e saudável, promoção da atividade física, 

conscientização da população na promoção da saúde e autocuidado, ou até mesmo 

programas voltados à erradicação da fome como programas de distribuição de alimentos 

articulados com programas sociais. O uso adequado do SISVAN-web poderia orientar a 

ação política em saúde pública através das informações de tendências e demandas 

regionais, visto que no Brasil e, particularmente em Minas Gerais, existem disparidades 

que podem se materializar desde as necessidades em recursos de saúde às diferenças do 

estado nutricional. Em suma, a “banalização” da construção e uso informação gerada 

pelo SISVAN-web desmerece um instrumento de vigilância que poderia ser utilizado 

para controlar a transição epidemiológica e os problemas da A&N.  

Esse estudo traz como contribuição a originalidade de dados do SISVAN-web 

sob a ótica regional. Apesar dos estudos de Romeiro e Rolim contribuir com a temática 

SISVAN ambos tem uma abordagem metodológica diferente. O presente estudo traz 

uma originalidade metodológica em termos acadêmicos desde o momento que descreve 

o SISVAN-web sob a ótica regional, que e produzido a partir da percepção das GRS. 

Olhar esse que mostra a fragilidade das GRS e o quanto elas estão limitadas a 
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desenvolverem suas funções, o que impede o estado de pensar e propor políticas 

regionalizadas de acordo com os diferentes perfis epidemiológicos da A&N, o que gera 

um SISVAN-web em Minas Gerais sem efeito tecnocrático. 

Após o cumprimento dos objetivos traçados verificou-se que o estudo contribuiu 

no sentido de orientar a gestão pública para necessidade de tornar o SISVAN-web em 

MG um instrumento tecnocrático. 

Dessa forma, muito se tem por fazer, a começar por uma reforma na gestão 

estadual que contemple o aumento de pessoal, de nutricionistas e apoio logístico. 

Sugere-se também o aumento da sensibilização dos gestores quanto ao uso das 

informações para o planejamento em saúde, o aumento da divulgação das informações, 

a qualificação da força do trabalho, incluindo capacitações sobre análise e uso dos dados 

gerados pelo SISVAN-web e, por fim, a valorização desse sistema, enquanto sistema de 

vigilância epidemiológica alimentar e nutricional.  

Essa contribuição tem como expectativa a apropriação desse desafio por parte 

dos gestores regionais e da secretaria do estado da saúde de Minas Gerais como forma 

de resgatar o SISVAN preenchendo as suas principais lacunas, no que diz respeito ao 

gerenciamento e utilização deste sistema epidemiológico.  
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho contribuiu para o conhecimento e seguintes produções 

científicas/técnicas: 

 

 Relatório técnico “O diagnóstico do SISVAN-web em Minas Gerais sob a ótica 

das Gerências Regionais de Saúde” 

 Apresentações de trabalhos em congressos e eventos científicos 

 Elaboração de Artigos científicos:  

“Evolução histórica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional no 

Brasil.” 

“Análise crítica do SISVAN-web em Minas Gerais.” 

 Recursos humanos em pesquisa pela FAPEMIG 
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9 – ANEXOS 

9.1 - Anexo 1 - Ofício n° 004/2011 

Ouro Preto, XX de março de 2011. 

 

Assunto: Pesquisa “Avaliação da estrutura organizacional e do processo de 

implantação do SISVAN Web no âmbito da Atenção Básica no estado de Minas 

Gerais”. 

 

Ilmª. Srª. Maria Lúcia XX, 

Coordenadora Estadual de Alimentação e Nutrição – CEAN/SAS/SES/SUS/MG 

 

Conforme acordado em reunião no dia 25 de fevereiro de 2011, foram 

elaborados modelos de ofício, para comunicação aos Coordenadores Regionais e 

Municipais de Alimentação e Nutrição sobre a execução e objetivos da pesquisa 

“Avaliação da estrutura organizacional e do processo de implantação do SISVAN 

Web no âmbito da Atenção Básica no estado de Minas Gerais”, ao mesmo tempo em 

que se pretende sensibilizar esses Coordenadores da importância de sua participação na 

pesquisa e retorno do quetionário. 

Os mesmos seguem em anexo para apreciação e sugestões de sua equipe, às 

quais solicitamos resposta o mais breve possível, dado o avançar dos prazos. 

Certos de podermos contar com seu apoio, agradecemos antecipadamente. 

 

Respeitosamente, 

Camilo Adalton Mariano da Silva 

Vice-Diretor da ENUT/UFOP - Coordenador da Pesquisa 

Tel: (31) 3559-1827 / 1812 

Cel: (31) 8567-4501 

 

 

Senhora, 

MARIA LÚCIA XXX 

Coordenadora da Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição (CEAN). 

Endereço cidade administrativa 
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9.2 - Anexo 2 - Ofício n° 002/2010 

Ouro Preto, 20 de outubro de 2010. 

 

Assunto: Pesquisa “Avaliação da estrutura organizacional e do processo de 

implantação do SISVAN Web no âmbito da Atenção Básica no estado de Minas 

Gerais”. 

 

Ilmº. Prof. Dr. José Divino Lopes Filho, 

 

Contribuindo para a implementação de políticas públicas impactantes em nosso 

país, temos o prazer de comunicar à V.Sa. que a Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), através da Escola de Nutrição (ENUT), vai desenvolver, com o financiamento 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais/FAPEMIG, a pesquisa 

intitulada “Avaliação da estrutura organizacional e do processo de implantação do 

SISVAN Web no âmbito da Atenção Básica no estado de Minas Gerais”, referente ao 

Edital PPSUS MS/CNPQ/FAPEMIG/SES 2008-2009, nº PPSUS-EFP_00001427, sob a 

coordenação do Professor Dr. Camilo Adalton Mariano da Silva. 

Para a concretização e andamento da mesma, se faz imprescindível a obtenção 

de informações referentes à coleta, processamento, análise e transmissão das 

informações do SISVAN junto à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais/SES-

MG, às Gerências Regionais de Saúde/GRS’s e aos municípios. Desta forma, 

gostaríamos de contar com seu apoio no sentido da disponibilização das informações 

solicitadas à este Centro Colaborador e à sensibilização da Secretaria de Estado da 

Saúde de Minas Gerais, suas GRS’s e municípios para que estes também disponibilizem 

as informações necessárias que, por sua vez, serão solicitadas via correio eletrônico ou 

convencional, mediante prévio contato telefônico. 

 Certos de podermos contar com seu apoio, agradecemos antecipadamente e 

gostaríamos de saber da possibilidade de realizarmos uma reunião em Ouro Preto 

ou Belo Horizonte para tratarmos da referida pesquisa. 

 

Respeitosamente, 

Camilo Adalton Mariano da Silva 

Vice-Diretor da ENUT/UFOP - Coordenador da Pesquisa 

Tel: (31) 3559-1827 / 1812 

Cel: (31) 8567-4501 

 

 

Senhor, 

JOSÉ DIVINO LOPES FILHO,  

Coordenador do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição (CECAN) - Sudeste II. 
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Escola de Enfermagem, Av. Alfredo Balena, 190 – Sala 102, Belo Horizonte, MG. CEP 

30.130-100 

 

 9.3 - Anexo 3 - Ofício Circular n° 00X/2011/ SES/MG 

Belo Horizonte, X de XXXX de 2011. 

 

Às Coordenações das Gerências Regionais de Saúde de Minas Gerais 

 

Assunto: Avaliação da estrutura organizacional e do processo de implantação do 

SISVAN Web no âmbito da Atenção Básica no estado de Minas Gerais. 

 

Prezado(a) Coordenador(a), 

 

É do conhecimento de V. Sa. que o SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional, a partir de 2008, passou a contar com um sistema informatizado 

denominado SISVAN Web, que ao ser alimentado em nível local, produz contínuas e 

importantes informações sobre o estado nutricional e alimentar da população atendida 

pela Atenção Básica à Saúde. 

A substituição do módulo desktop pelo sistema web iniciou-se em 2008, de 

acordo com a estrutura de cada município, buscando superar algumas deficiências 

apresentadas pelo SISVAN desde sua criação e fortalecer sua implantação no Brasil. 

Neste sentido e partindo do pressuposto de que quanto mais precoce o diagnóstico, mais 

fácil a correção dos problemas encontrados, o objetivo deste é comunicar sobre uma 

pesquisa avaliativa da estrutura organizacional e do processo de implantação do 

SISVAN WEB no âmbito da atenção básica no estado de Minas Gerais, que está sendo 

coordenada pelo professor Dr. Camilo Adalton Mariano da Silva, da Universidade 

Federal de Ouro Preto, com o aval da Secretaria Estadual de Saúde e da CGPAN 

(informaram à eles?) 

Participarão desta pesquisa todos os municípios mineiros que apresentarem o 

SISVAN WEB implantado até janeiro de 2011. Cada GRS receberá um questionário que 

deverá ser respondido pela Referência Técnica de Alimentação e Nutrição desta GRS e 

a mesma receberá questionários destinados aos municípios sob sua jurisdição, que 

deverão ser encaminhados para preenchimento pelo Coordenador Municipal do 

SISVAN de cada município e posteriormente recolhidos pela GRS, que será 

responsável por enviar os questionários de volta à UFOP. 

Remeter para o seguinte endereço: Professor Camilo Adalton Mariano da 

Silva 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Escola de Nutrição 

Campus Morro do Cruzeiro, s/n. 

CEP. 35.400-000 – Ouro Preto-MG 
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Se for de sua preferência responder pela internet, o questionário estará 

disponível no Link XXXXXXX e poderá ser respondido on line. Basta nos encamainhar 

um e-mail para projetosisvan@gmail.com solicitando que encaminharemos o link de 

acesso. 

 

Imprescindível salientar a importância do envolvimento dos gestores e 

coordenadores loco-regionais para que esta empreitada obtenha pleno êxito.  

Contamos com o apoio desta Coordenação no que se refere ao prazo para 

preenchimento e devolução dos questionários, além de colaboração na sensibilização 

dos Coordenadores Municipais. 

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo e-mail 

projetosisvan@gmail.com ou pelos telefones (31) 3559 1812/ 9171-1832/ 9872-4485/ 

8567-4501. Procurar por Prof. Camilo, Nutricionista Camilla ou Nutricionista Santuzza.  

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente, 

 

Camilo Adalton Mariano da Silva 

Vice-Diretor da Escola de Nutrição - ENUT/UFOP - Coordenador da Pesquisa 

 

 

Maria Lúcia Teixeira Leite 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

Subsecretaria de Políticas e Gestão em Saúde 

Superintendência de Atenção Primária à Saúde 

Diretoria de Promoção à Saúde 

Coordenação de Alimentação e Nutrição 

 

 

9.4 – Anexo 4-  Questionário aplicado ás Gerências Regional de Saúde 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome da Regional de Saúde: ______________________________________ 

2. Município Sede da SRS/GRS: _____________________________________ 

3. Pertence a qual Macrorregião? __________________________________ 

4. Gerencia quantas Microrregiões? _______________________________ 

5. Quantos municípios estão sob sua gerência? _______________________ 

Caso você seja a Referência Técnica responsável pelas ações de SISVAN, pule para a 

questão 11. Se você não for, responda as questões a seguir: 

6. Nome completo: _______________________________________________ 

7. E-mail ou telefone para contato: __________________________________ 

8. Cargo ou função que exerce: _____________________________________ 

mailto:projetosisvan@gmail.com
mailto:projetosisvan@gmail.com
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9. Você é concursado?  

(   ) Não   (   ) Sim. Há quanto tempo:  ____________________________ 

10. Há quanto tempo trabalha na SRS/GRS? ________ meses 

11. Nome completo do coordenador do SISVAN: _____________________ 

12. Assinale o nível de formação do coordenador do SISVAN: 

(1) Fundamental incompleto 

(2) Fundamental completo 

(3) Médio incompleto 

(4) Médio completo 

(5) Superior incompleto 

(6) Superior completo 

 Pós-graduação:  (7) Especialização     (8) Mestrado     (9) Doutorado 

13. No caso de ser pós-graduado, qual a área de especialização? _____________ 

 

14. Assinale a área de formação do coordenador do SISVAN: 

(1) Nutricionista  (2) Enfermeiro  (3) Médico (4) Educador Físico  (5) Odontólogo  

(6) Fisioterapeuta  (7) Outro 

15. Há quanto tempo está na função de coordenador do SISVAN? ______ meses 

16. Exerce outra função na SRS/GRS além da de coordenador do SISVAN? 

(0) Não  (1) Sim  16.1.PBF  16.2.PNSF  16.3.ENPACS  16.4.SINAN  

16.5.Promoção à Saúde  16.6.Outros 

17. Qual a carga horária semanal de trabalho do coordenador do SISVAN, que é 

dedicada exclusivamente para as atividades do SISVAN?  

(1) 0 a 10 horas   (2) 11 a 20 horas   (3) 21 a 30 horas   (4) 31 a 40 horas 

18. Quais recursos materiais estão disponíveis para o coordenador exercer suas funções 

relacionadas ao SISVAN? 

18.1.Sala  18.2.Veículo  18.3.Computador  18.4.Telefone  18.5.Outro 

 

SISVAN WEB 

19. Qual instância organizou e acompanhou o processo de implantação do SISVAN web 

nos municípios? 

Pode-se assinalar mais de uma opção. 

19.1. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/CGAN – MS 

19.2. Secretaria Estadual de Saúde/ SES – MG 

19.3. Superintendência ou Gerência Regional de Saúde /SRS ou GRS 

19.4. Secretaria Municipal  de Saúde 

19.5. Nenhuma das anteriores 

19.6. Outra 

20. Foram utilizadas estratégias direcionadas aos municípios, para estimular  a 

implantação do SISVAN web?  

(0) Não     (1) Sim.  20.1.Treinamentos e Capacitações  20.2.Sensibilização dos 

gestores  20.3.Reuniões na CIB  20.4.Não sabe informar 
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21. Alguma instância realiza a fiscalização do processo de implantação do SISVAN 

web nos municípios? 

Pode-se assinalar mais de uma opção. 

21.1. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/CGAN – MS 

21.2. Secretaria Estadual de Saúde/SES – MG 

21.3. Superintendência ou Gerência Regional de Saúde /SRS ou GRS 

21.4. Secretaria Municipal  de Saúde 

 

21.5. Não existe fiscalização do processo de implantação do Sisvan web 

21.6. Outra 

22. Após implantado, é efetuado o controle/monitoramento dos municípios que 

alimentam o SISVAN web?  

(0) Não  (1) Sim  22.1.Reuniões na CIB  22.2.Relatórios do próprio sistema  

22.3.Outros relatórios  22.4.Reuniões com os profissionais envolvidos  22.5.Visitas 

“in loco”  22.6.Via RTs (estaduais e/ou municipais)incluiu 22.7 

23. Essa SRS/GRS participou de alguma capacitação do Ministério da Saúde ou do 

Estado para a implantação do SISVAN web?  

(1) Sim, antes da implantação do Sistema.  

(2) Sim, depois da implantação do Sistema. 

(3) Sim, antes e depois da implantação do Sistema. 

(4) Não houve capacitação. 

24. Caso tenha respondido SIM à questão anterior, que órgãos foram responsáveis por 

esta capacitação? 

Se necessário, pode-se assinalar mais de uma opção. 

24.1. Coordenadoria Geral de Alimentação e Nutrição/CGAN – MS. 

24.2. Secretaria de Estado da Saúde/SES-MG. 

24.3. CECAN – Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição. 

24.4. Outro 

 

25. Quais os cargos/função dos funcionários dessa Regional de Saúde que participaram 

da capacitação sobre o SISVAN web? 25.1.Téc. Enfermagem  25.2.Nutricionista  

25.3.RT  25.4.Coord. Regional do SISVAN  25.5.Enfermeiro  25.6.Não sabe 

informar incluiu 25.7 

26. Considera que a carga horária destinada ao treinamento foi adequada?            (1) 

Sim (0) Não 

27. Considera que o conteúdo e material didático do treinamento foram adequados?    

(1) Sim      (0) Não 

28. Caso tenha respondido SIM à questão 23, essa SRS/GRS replicou a capacitação 

sobre a implantação do SISVAN web para os municípios sob sua gerência? 

(1) Sim, antes da implantação do Sistema.  

(2) Sim, depois da implantação do Sistema. 

(3) Sim, antes e depois da implantação do Sistema. 

(4) Não houve replicação da capacitação. Incluiu a 28.5 

29. Se houve replicação, todos os municípios participaram? 

(0) Não. Somente ______ % participaram. 
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30. Esta SRS/GRS recebeu algum tipo de incentivo dos Governos Estadual ou Federal 

para implantar o SISVAN Web ou estimular sua implantação nos municípios sob 

sua gerência? 

Incentivos podem vir na forma de recursos financeiros para aquisição de 

equipamentos, na forma de contratação ou cessão de pessoa técnico, na forma de 

treinamentos, entre outros. 

(0) Não  (1) Sim 

30.1. Recursos Federais 

30.2. Recursos Estaduais 

30.3. Treinamentos. 

30.4. Outro 

31. Quantos municípios sob sua gerência estão com o SISVAN web implantado, ou 

seja, quantos acessaram pela primeira vez e fizeram o login?__________ 

32. E destes, quantos estão com o SISVAN implementado, isto é, alimentam 

rotineiramente o Sistema? ____________ 

33. Dentre os municípios que não enviam dados pelo SISVAN web, os enviam em 

planilhas preenchidas manualmente à SRS/GRS, a fim de que esta proceda a 

alimentação do Sistema? 

(0) Não  (1) Sim  (3) Frequentemente  (4) Raramente 

34. Quais critérios definem a periodicidade com que os municípios devem enviar os 

dados do SISVAN? 

34.1.Protocolos SISVAN  34.2.Ciclos da vida  34.3.Grupos de risco  

34.4.Diagnósticos  34.5.Orientações da SES e GRS  34.6.Demanda  34.7.Registro 

de acompanhamento  34.8.Marcadores de consumo  34.9.Não sabe informar 

 

35. Qual instância define a periodicidade com que os municípios devem enviar os dados 

do SISVAN via SISVAN web? 

Pode-se assinalar mais de uma opção. 

35.1. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/CGAN – MS 

35.2. Secretaria Estadual de Saúde/ SES – MG 

35.3. Superintendência ou Gerência Regional de Saúde /SRS ou GRS 

35.4. Secretaria Municipal de Saúde 

35.5. Outro 

36. Qual instância realiza a fiscalização da alimentação do banco de dados do SISVAN 

web?  

Pode-se assinalar mais de uma opção. 

36.1. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/CGAN – MS 

36.2. Secretaria Estadual de Saúde/SES – MG 

36.3. Superintendência ou Gerência Regional de Saúde /SRS ou GRS 

36.4. Secretaria Municipal  de Saúde 

36.5. Não existe fiscalização do processo de alimentação do SISVAN web 

37. Caso o município não alimente o SISVAN web de acordo com a periodicidade 

definida, sofre alguma penalidade ou medida repreensiva? 
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(0) Não  (1) Suspensão do PAB  (2) Sensibilização do gestor e Coord. Atenção 

Básica 

 

38. Quais as justificativas mais comuns dos municípios para não alimentarem o 

SISVAN web?  

38.1.Falta de profissionais  38.2.Problemas com internet  38.3.Falta de interesse dos 

gestores  38.4.Falta de equipamentos  38.5.Lentidão do sistema  38.6.Excesso de 

trabalho  38.7.Falta de capacitação  38.8.Alta rotatividade profissional  38.9.Não 

gera recurso financeiro  38.10.Dificuldade da coleta de dados  38.11.Cadastro 

desatualizado incluiu 38.12 38.12 

39. Com que frequência são gerados relatórios do SISVAN web para análise por essa 

SRS/GRS? 

(0) nunca   (1) mensalmente     (2) trimestralmente     (3) semestralmente      

(4) anualmente      (5) eventualmente  (6) raramente       (7) Outro 

 

40. Quem define a frequência com que os relatórios devem ser gerados? 

(1) Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/CGAN – MS            

(2) Secretaria Estadual de Saúde/SES – MG 

(3) Cada SRS/GRS define essa frequência 

(4) Não existe frequência definida por nenhuma instância 

(5) Outro 

41. Caso a frequência de geração de relatórios seja definida por alguma instância 

superior ou pela própria SRS/GRS, quais obstáculos interferem no cumprimento dos 

prazos de análise dos dados? 

41.1.Falta de protocolos  41.2.Tempo dedicado a outros programas  41.3.Acúmulo 

de tarefas  41.4.Falta de RH  41.5.Falta de capacitação  41.6.Falta de equipamentos  

41.7.Ausência de nutricionista  41.8.Digitação insuficiente dos dados  41.9.Não há 

cobrança deste tipo 

42. Quem analisa os dados e consolida as informações do SISVAN nessa SRS/GRS? 

_oq é 0 e 1?____________________________________________ 

42.1. Qual a sua formação e ocupação (cargo)? ______________________ 

42.2. Recebeu treinamento para a atividade de análise?   (0) Não   (1) Sim 

43. É realizada análise espacial que revele peculiaridades e tendências regionais do 

estado nutricional? 

(1) Sim  (0) Não 

44. Quais atividades ou ações são desenvolvidas após as análises dos relatórios do 

SISVAN? 

44.1.Conscientização dos gestores  44.2.Avaliação das vulnerabilidades por faixa 

etária  44.3.Treinamentos dos profissionais envolvidos  44.4.Apresentação dos 

dados aos municípios  44.5.Ações educativas  44.6.Sensibilização na CIB  

44.7.Divulgação dos dados à população  44.8.Reuniões com RTs  44.9.Nenhuma 

45. Quais informações são cobradas dos municípios em se tratando do SISVAN?  

45.1.Antropometria e consumo alimentar  45.2.Acompanhamento nutricional  

45.3.Lançamento dos dados no sistema  45.4.Cumprimento dos indicadores do Pacto 
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pela Saúde  45.5.Coleta, digitação e análise dos dados  45.6.Orientações sobre 

aleitamento  45.7.Condicionalidades PBF  45.8.Implantação ENPACS  

45.9.Capacitação dos ACS  45.10.Nenhuma 

 

46. Os dados coletados pelos municípios são suficientes para alimentar o sistema on 

line?  

(1) Sim (0) Não 

47. Os dados coletados são suficientes para gerar indicadores de estado nutricional? 

(1) Sim. (0) Não 

48. Os dados coletados são suficientes para gerar indicadores de consumo alimentar?  

(1) Sim (0) Não 

49. Em que medida a SRS/GRS colabora com os municípios em relação às ações de 

Alimentação e Nutrição?  

49.1.Orientação/supervisão  49.2.Capacitações  49.3.Suporte técnico  

49.4.Encontros para avaliação dos relatórios  49.5.Material didático 

50. Qual a base populacional utilizada pela SRS/GRS para definição das ações de saúde 

no ano de 2011?  

IBGE. Ano ______________ ou (1) Outro 

 

51. Qual a cobertura populacional do SISVAN dessa SRS/GRS?_______% 

52. O quadro de pessoal destinado ao SISVAN nessa SRS/GRS é adequado e suficiente 

para atender todas as etapas desde o planejamento até o controle?  

(1) Sim (0) Não 

53. Como é feita a seleção e contratação de recursos humanos para o SISVAN nessa 

GRS?   

(1) contrato temporário  (2) concurso  (3) Nomeação de profissionais concursados 

em outros setores  (4)Indicação  (5) Contratação de profissional com perfil do cargo  

(6) Não há contratação para este setor 

 

54. O quadro técnico do SISVAN é suficiente para cobertura dos municípios da área de 

abrangência? (1) Sim   (0) Não. 

55. Existe programa de capacitação da equipe responsável pelo SISVAN nessa 

SRS/GRS?   (1) Sim  (0) Não 

56. A SRS/GRS oferece treinamento periódico para atualizar e capacitar os profissionais 

que atuam no SISVAN em nível municipal? 

(0) Não  (1) Sim 

 

57. Quando os treinamentos são dados, tratam de quais temas? 

Pode-se assinalar mais de uma opção. 

57.1. Obtenção de medidas antropométricas (peso, altura, etc.) de adultos. 

57.2. Obtenção de medidas antropométricas (peso, comprimento, etc.) de crianças. 

57.3. Obtenção de dados de consumo alimentar. 

57.4.Vigilância  Alimentar e Nutricional. 

57.5. Segurança Alimentar e Nutricional. 
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57.6. SISVAN web. 

57.7. Outro 

57.8. Não houve treinamento. 

Icluiu 57.9, 57.10. 57.11 

58. Quais são os Parâmetros de Referência utilizados por essa SRS/GRS para análise 

dos dados sobre vigilância nutricional? 

Pode-se assinalar mais de uma opção 

58.1. NCHS, 1977. 

58.2. CDC, 2000. 

58.3. OMS, 2006. 

58.4. OMS, 2007.  

58.5. PNDS  58.6.WHO, 1995  58.7.ADA, 1994  58.8.Atalah, 1997  58.9.MS, 

CGAN, SES 

59. Qual instância define esses parâmetros? 

(1) Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/CGAN – MS 

(2) Secretaria Estadual de Saúde/SES – MG 

(3) Superintendência ou Gerência Regional de Saúde /SRS ou GRS 

(4) Secretaria Municipal de Saúde. 

Incluiu 5 

 

60. Qual a periodicidade que essa SRS/GRS recomenda aos municípios para a coleta de 

dados referentes a cada grupo etário abaixo: 

GRUPO ETÁRIO FREQUÊNCIA DA COLETA DE DADOS 

Men

sal 

Bimes

tral 

Trimest

ral 

Semes

tral 

Anu

al 

Outro 

(especifiq

ue) 

60.1.Crianças no 1º 

ano de vida 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.2.Crianças no 2º 

ano de vida 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.3.Crianças do 3º ao 

10º ano 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.4.Adolescentes (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.5.Adultos (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.6.Idosos (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.7.Gestantes (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.8.Nutrizes (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

60.9.Grupos de risco (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

61. A SRS/GRS recomenda aos municípios a priorização de algum grupo para 

atendimento? (0) Não  (1) Sim  61.1. Crianças  61.2.Gestantes  61.3.Adultos  

61.4.Idosos  61.5.Grupos de risco  61.6.Hipertensos  61.7.Diabéticos icluiu 61.8 

62. Após a implantação do SISVAN web, os relatórios revelam que o volume de dados 

enviados pelo Sistema: 

62.1. Permaneceu o mesmo de antes da implantação do SISVAN web 
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62.2. Aumentou em relação às planilhas preenchidas manualmente e lançadas no 

sistema desktop 

62.3. Diminuiu em relação às planilhas preenchidas manualmente e lançadas no 

sistema desktop 

62.4. Não sei informar 

62.5. Outro 

63. As informações sobre o estado nutricional da população subsidiam o planejamento, 

monitoramento e gerenciamento de programas relacionados com a melhoria dos 

padrões de consumo alimentar e do estado nutricional da população?  (0) Não  (1) 

Sim  63.1.Imp. Políticas Públicas  63.2.Estado Nutricional  63.3.Consumo alimentar  

63.4.PBF  63.5.Ações educativas  63.6.Transição alimentar e nutricional  63.7.Coef. 

de fecundidade e mortalidade  63.8.Padrão alimentar e de atividade física da 

população  63.9.Outro 

 

64. Existem parcerias intersetoriais para realização das atividades do SISVAN nos 

municípios sob sua gerência?  

(1) Sim  (0) Não  (2) Não sei informar 

65. É de seu conhecimento que as informações geradas pelos relatórios do SISVAN são 

utilizadas por outras instâncias, órgãos ou conselhos para o desenvolvimento de 

ações de Alimentação e Nutrição nos municípios?  

Como exemplos podemos citar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional e a Alimentação Escolar. 

(2) Não sei informar 

(0) Não são utilizadas 

(1) Sim  65.1.Ação social  65.2.Educação  65.3.Saúde  65.4.Conselho de segurança 

alimentar e nutricional  65.5.Centros universitáriosmt missing 

66. Cite os principais empecilhos que impedem o adequado funcionamento do  SISVAN 

nos municípios sob sua gerência. 

Relacionados aos gestores, profissionais, equipamentos e outros recursos 

observados em sua realidade. 

66.1.Problemas com conexão   66.2.Vinculação com PBF   66.3.Falta de 

capacitação dos profissionais   66.4.Sobrecarga de trabalho   66.5.Inexistência de 

recursos financeiros   66.6.Alta rotatividade profissional   66.7.Falta de 

sensibilização dos gestores   66.8.Falta de equipamentos  66.9. Dados com baixa 

confiabilidade   66.10. Dificuldade de deslocamento – baixa cobertura   66.11.Falta 

de RH   66.12.Ausência do profissional nutricionista  66.13. Falta de penalização 

pelo não acompanhamento e lançamento dos dados incliu 66.14 

67. Liste os principais problemas relacionados ao SISVAN web na sua SRS/GRS?  

Descreva os principais problemas observados por você ou pelos técnicos 

responsáveis em relação ao Sistema Operacional SISVAN web.  

 

67.1.Falta de profissional nutricionista   67.2.Sistema lento/ difícil acesso   67.3. 

Demora na digitação dos dados   67.4.Desestrutura na coordenação estadual   67.5. 

Duplicidade de cadastros   67.6. Dados oriundos do PBF   67.7. Impossibilidade de 

exclusão de cadastros   67.8.Rotatividade profissional   67.9. Falta de cobrança da 

instâncias superiores 
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68. Liste as principais vantagens observadas em relação ao SISVAN web na sua 

SRS/GRS?  

Descreva as principais vantagens observadas por você ou pelos técnicos 

responsáveis em relação ao Sistema Operacional SISVAN web.  

68.1.Agilidade na transmissão dos dados   68.2.Minimização dos erros durante a 

consolidação dos dados   68.3.Facilidade de acesso ao sistema web  68.4. Oferta de 

subsídios para elaboração de ações   68.5. Simples execução   68.6. Avaliação 

Nutricional pelas novas curvas de crescimento   68.7.Acesso a informação de toda a 

população   68.8.Rapidez na geração de relatórios   68.9.Bom instrumento para a 

gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 – Anexo 5 -TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Nutrição – ENUT 

Departamento de Nutrição Clínica e Social – DENCS 

 

“AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 

SISVAN WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS” 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PROFISSIONAL QUE 

RESPONDE PELO SISVAN NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS 

 

Prezada Senhora,  
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Você está sendo convidada a participar da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 

SISVAN WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS”, executada por professores e nutricionistas da Escola de Nutrição (ENUT) da 

Universidade Federal de Ouro Preto. A pesquisa está sendo coordenada pelo Professor 

Doutor Camilo Adalton Mariano da Silva. 

O objetivo desse estudo é avaliar como funciona a estrutura organizacional e qual o 

estágio de implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

modalidade online, denominado SISVAN web, nos municípios de Minas Gerais, 

visando identificar os fatores de entrave, a fim de que possam ser corrigidos e 

superados.  

Como é de seu conhecimento, o SISVAN, ao ser alimentado pelos municípios, produz 

contínuas e importantes informações sobre o estado nutricional e alimentar da 

população atendida pela Atenção Básica à Saúde. A partir de 2008, ocorreu a 

substituição do módulo desktop pelo sistema web, cuja velocidade variou de acordo com 

a estrutura de cada município. O SISVAN web busca superar algumas deficiências 

apresentadas pelo SISVAN, além de contribuir para sua efetiva implementação nos 

municípios brasileiros. 

Caso a Senhora concorde em participar do estudo, o procedimento consistirá de uma 

entrevista, na qual responderá algumas questões levantadas por um entrevistador, a 

partir de um roteiro previamente elaborado. As informações solicitadas dizem respeito 

aos procedimentos relacionados à implantação do SISVAN web em Minas Gerais, à 

estrutura organizacional, além da articulação entre as instâncias de gestão do SISVAN e 

articulação intersetorial para efetivação da Segurança Alimentar e Nutricional. Você 

pode ter um incômodo mínimo em relação a esta entrevista, que se refere ao tempo 

despendido para sua realização e ao conteúdo das informações solicitadas. Tentaremos 

minimizar este desconforto utilizando um roteiro que irá direcionar a entrevista, 

tornando-a o mais objetiva possível e conferindo-lhe total liberdade em recusar-se a 

responder quaisquer questões que a Senhora julgue inconveniente ou que lhe cause 

algum constrangimento, ressaltando que nos referimos sempre ao trabalho realizado e 

não aos indivíduos participantes.  

Um segundo procedimento está relacionado à solicitação de documentos referentes ao 

funcionamento do SISVAN, como (1) cópia do Plano Estadual de Saúde (2) Decretos e 

Portarias específicas. 

Todas as informações fornecidas pela Senhora para a realização desse estudo, obtidas 

através da entrevista e dos documentos fornecidos, são confidenciais e não serão 

utilizadas para outros fins. Elas serão transcritas e armazenadas em um banco de dados, 

em computador protegido por senha, localizado em sala própria da Escola de Nutrição 

da UFOP (campus Morro do Cruzeiro), pelo qual serão responsáveis os professores 

Camilo Adalton Mariano da Silva, Olívia Maria de Paula Alves Bezerra e Maria 

Cristina Passos. A Senhora será informada sobre os resultados desta pesquisa, assim 

como os municípios e SRS/GRS participantes e a Coordenadoria Geral de Alimentação 

e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde. 

A senhora deve saber que é livre para aceitar ou não participar da pesquisa e, ainda, que 

tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que isso lhes 
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cause qualquer prejuízo. Além disso, deve também saber que não arcará com quaisquer 

custos e que todas as informações fornecidas são sigilosas, devendo ser repassadas 

apenas às autoridades de saúde responsáveis pela Coordenação do SISVAN em nível 

estadual (SES/MG) e nacional (CGAN/MS), sem citar quaisquer nomes de pessoas 

envolvidas. 

Espera-se com esta pesquisa gerar conhecimento sobre os avanços da implantação do 

SISVAN web e identificar os fatores necessários ao seu funcionamento nos municípios 

mineiros para, assim, aprimorar essa importante ferramenta de monitoramento do estado 

nutricional da população. 

Os pesquisadores responsáveis pelo trabalho são: 

Prof. Camilo Adalton Mariano da Silva (31-3559-1812) ENUT/UFOP 

Profª. Olívia Maria de Paula Alves Bezerra Bezerra (31-3559-1817) ENUT/UFOP 

Profª Margarete da Silva Corrêa (31- 3559-1817) ENUT/UFOP 

Profª Maria Cristina Passos ( 31- 3559 1816)ENUT/UFOP 

Prof. Élido Bonomo (31- 3559-1817) ENUT/UFOP 

Nutricionista: Santuzza Arreguy Silva Vitorino (31-9171-1832) 

Nutricionista: Camilla Barreto (31- 9872-4485) 

Endereço Institucional: Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto. 

Campus Morro do Cruzeiro s/n. Ouro Preto/MG. 

Você poderá, em caso de dúvida, nos encontrar nos telefones acima citados. Também 

poderá entrar em contato diretamente com o Comitê de Ética da UFOP (3559-1367), ou 

no prédio do ICEB-II, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, campus Morro do 

Cruzeiro, caso tenha alguma dúvida sobre a ética da pesquisa proposta.  

Colocando-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos, reafirmamos o nosso 

compromisso para com o fortalecimento do sistema estadual de saúde de Minas Gerais 

para que, em última instância, alcancemos a melhoria das condições de nutrição, 

alimentação e saúde da população mineira. 

Estamos à sua disposição para fazer todos os esclarecimentos que forem necessários, e 

desde já agradecemos pela sua participação.  

Caso concorde em participar do estudo, solicitamos a sua assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em anexo. 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2012. 

 

 

Camilo Adalton Mariano da Silva 
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Coordenador da Pesquisa 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Nutrição – ENUT 

Departamento de Nutrição Clínica e Social – DENCS 

 

“AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 

SISVAN WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.” 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

RG Nº ___________________________, recebi o termo de esclarecimento da pesquisa 

“AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 

SISVAN WEB NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS”, o qual li 

e esclareci as dúvidas existentes. Declaro ter sido bem informada sobre a pesquisa e 

estou ciente dos objetivos e dos procedimentos da mesma. 

Concordo em participar da referida pesquisa, desenvolvida na Universidade Federal de 

Ouro Preto, pelos professores Camilo Adalton Mariano da Silva, Olivia Maria de Paula 

Alves Bezerra e Maria Cristina Passos, da ENUT/UFOP e pelas nutricionistas Camilla 

Barreto e Santuzza Arreguy Silva Vitorino. 

Concordo em colaborar com a obtenção dos dados respondendo à entrevista e 

fornecendo os documentos solicitados. 

Autorizo os autores do estudo a utilizar as informações decorrentes da entrevista por 

mim concedida para elaborar relatórios e artigos para divulgação em encontros e 

publicações acadêmico-científicos e para orientar as ações das coordenações estadual e 

nacional do SISVAN, desde que o sigilo das informações seja devidamente 

resguardado. 

Estou ciente dos procedimentos e concordo em me submeter aos mesmos, sobre os 

quais já tive as devidas explicações no Termo de Esclarecimento, em anexo: 

 Responder a uma entrevista sobre a atuação da Secretaria de Estado da Saúde 

quanto ao funcionamento do SISVAN em Minas Gerais. As informações solicitadas 

dizem respeito aos procedimentos para implantação do SISVAN web em Minas 

Gerais, à estrutura organizacional, além da articulação entre as instâncias de gestão 

do SISVAN e articulação intersetorial para efetivação da Segurança Alimentar e 

Nutricional. 
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 Ceder uma (1) cópia do Plano Estadual de Saúde (2) Decretos e Portarias 

específicas. 

Fui informado que não terei custos e estou ciente do sigilo das informações que 

prestarei e de que não sofrerei danos físicos e morais durante ou após a obtenção dos 

dados. 

Fui informado de que, após a coleta e análise dos dados, os resultados serão 

encaminhados para os municípios e Coordenações Regionais, Estadual (SES-MG) e 

Nacional (CGAN/MS) do SISVAN, para que possam orientar ações e contribuir para a 

efetiva consolidação do SISVAN em Minas Gerais, sendo resguardado o sigilo das 

informações que prestei. 

Estou ciente de que posso desistir de participar da pesquisa antes e/ou durante o curso 

da mesma. 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2012. 

 

 

_________________________________________________ 

Profissional que responde pelo SISVAN junto à SES 

 

Camilo Adalton Mariano da Silva 

Coordenador da Pesquisa 

 

9.6 – Anexo 6 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto 
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