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Introdução: O Sistema de Vigilância e Avaliação Nutricional (SISVAN) foi
criado em 1990, após a promulgação da Lei 8080/90 e estabelecido, em
nível nacional, por meio da Portaria 1.156/90. Em 2004, a Portaria nº
2 .246/04  ins t i tu iu  e  d ivu lgou as  or ien tações  bás icas  para  a
implementação das ações de vigilância alimentar e nutricional do
programa no Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde
indica como objetivos principais do SISVAN como o fornecer informação
contínua e atualizada sobre a situação alimentar e nutricional dos
municípios e dos Estados, identificando áreas geográficas, segmentos
sociais e grupos sob risco dos agravos nutricionais, possibilitando o
diagnóstico precoce para ações preventivas. Além disso, permite o
acompanhamento e a avaliação do estado nutricional de famílias
beneficiárias de programas sociais, como o Programa Bolsa Família.
Assim, o sistema auxilia os gestores públicos na formulação de políticas,
planejamento e acompanhamento de programas sociais relacionados à
alimentação e nutrição. O Laboratório de Avaliação Nutricional, localizado
na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília (UBS Santa Cecília) do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), utiliza esse sistema para o
monitoramento do estado nutricional de seus pacientes. Inicialmente,
operando com o SISVAN módulo DATA SUS e desde Março de 2010
com o 'SISVAN web'. O SISVAN web, lançado em 2007, é o novo
sistema informatizado de Vigilância Alimentar e Nutricional, o qual
apresenta uma nova interface que torna o seu uso mais simples, permite
a avaliação do estado nutricional por meio das referências mais atuais,
como o padrão da OMS de 2006 e 2007, e o registro de marcadores de
consumo alimentar para indivíduos de todos os estágios de vida.
Objetivo: Descrever a implementação do SISVAN web no Laboratório de
Avaliação Nutricional no período de Março de 2010 a Agosto desse
mesmo ano. Metodologia: Os dados fornecidos para o SISVAN Web são
obtidos através da aferição de medidas antropométricas, peso, altura e
circunferência da cintura, conforme preconiza a Organização Mundial de
Saúde (2003), como rotina de serviços de saúde. Além disso, são
aplicados questionários, providos pelo próprio sistema, dos quais
obtivemos informações sobre a estrutura familiar, a escolaridade, a
situação de saúde e sobre o consumo alimentar das pessoas recebidas
no setor de acolhimento e dos beneficiários do Programa Bolsa Família



assistidos pela UBS Santa Cecília. Após a coleta desses dados, todos
s ã o  r e g i s t r a d o s  p a r a  o  s i s t e m a ,  a t r a v é s  d o  s i t e
'www.cgpan.gov.br/sisvanweb' e nesse são gerados os relatórios que
informam o diagnóstico de estado nutricional, através do Índice de Massa
Corporal (IMC), e do consumo alimentar das pessoas avaliadas.
Resultados: Foram cadastradas 199 pessoas no SISVAN Web durante o
período referido, sendo que, 78,3% das crianças avaliadas estão
eutróficas (IMC adequado para a idade) e 21,7 % estão em risco para
sobrepeso. Dentre os adolescentes, 62,5% estão em eutrofia, 25,0 % em
risco para sobrepeso e 12,5% sobrepeso. Nos estágios mais avançados,
dos adultos, 2,4 % apresentam baixo peso, 48,8% eutrófia, 19,5%
sobrepeso e  29,3% estão obesos.  Já ent re  os  idosos 16,7%
apresentaram baixo peso, 11,1% eutrof ia e 72,2 % sobrepeso.
Conclusão: A implementação do SISVAN no Laboratório de Avaliação
Nutricional permite um melhor fluxo e qualidade do monitoramento
nutricional dos usuários do SUS na UBS Santa Cecília. Além disso, o
SISVAN permite um aporte de informações para a equipe local planejar e
executar ações de saúde dentro do SUS, tanto solucionadoras quanto
preventivas, no intuito de promoção da saúde da comunidade atendida
pela UBS. Também, é proporcionado, aos bolsistas do laboratório, o
exercício das técnicas antropométricas, o contato com os pacientes
avaliados e com a rotina do SUS, qualificando a formação profissional
com vistas a atuação no Sistema Único de Saúde.


