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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan 

Nota técnica – Acompanhamento 
 

 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) tem por objetivo realizar a 

gestão das informações de Vigilância Alimentar e Nutricional. Trata-se de uma ferramenta 

para o monitoramento da situação alimentar e nutricional da população atendida nos 

serviços de Atenção Básica no Brasil. 

O Sisvan apresenta como instrumentos de coleta de dados, o Formulário de 

Cadastro e Acompanhamento Nutricional, o Formulário de Marcadores de Consumo 

Alimentar e o Mapa Diário de Acompanhamento. 

Com o objetivo de efetivar a integração entre sistemas do Ministério da Saúde que 

permitem o registro de dados antropométricos e de consumo alimentar (e-SUS AB e 

Sisvan), o Sisvan passou a utilizar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) para identificar os 

usuários e a implementação de algumas modificações foram necessárias. Sendo assim, 

esta Nota Técnica objetiva descrever os comandos necessários para a realização do 

Cadastro de Indivíduos a partir dessas modificações. Salienta-se que foram produzidos 

vídeos tutoriais que complementam, com exemplos práticos, as orientações descritas 

abaixo. Os vídeos podem ser acessados através do link “Documentos”, localizado no barra 

lateral de navegação do sistema, na aba “Vídeos / Tutoriais”. 

 

 

1. Acompanhamento 

Para proceder com o registro dos dados antropométricos e dos marcadores do 

consumo alimentar, o Sisvan automaticamente direciona o usuário para o formulário de 

localização dos indivíduos no sistema. Com base nos resultados da pesquisa e na ficha 
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que está em mãos, confira nome, data de nascimento, sexo e Cartão Nacional de 

Saúde (CNS) antes de realizar o registro do acompanhamento.  

Quando o indivíduo não for localizado no sistema, realize novo cadastro. Caso 

contrário, clique em ACESSAR. Com esta ação, o sistema irá direcionar para a tela de 

HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO, que permite as seguintes ações: 

 Atualizar cadastro; 

 Registrar novo acompanhamento; 

 Visualizar acompanhamento do estado nutricional; e 

 Visualizar acompanhamento do consumo alimentar. 

Não será permitido registrar o acompanhamento, caso o indivíduo esteja com o 

cadastro desatualizado ou com status inativo. Para proceder com o registro será 

necessário, minimamente, informar o número do CNS do indivíduo. 

Na tela de histórico são permitidas três diferentes ações para cada 

acompanhamento identificado, desde que atenda as seguintes condições: 

 Alterar: o sistema permite alterar o registro de acompanhamento referente ao 

ano vigente, considerando o prazo de digitação no sistema.  

 Visualizar: o sistema permite a visualização de um acompanhamento 

específico ou de todos de uma única vez. 

 Excluir: o sistema permite excluir o registro de acompanhamento desde que o 

gestor ou técnico(s) local(is) identifiquem inconsistência ou implausibilidade 

do(s) dado(s). Somente será permitido excluir o acompanhamento referente 

ao ano vigente, considerando o prazo de digitação no sistema.  

O acompanhamento tem início com o registro da data do acompanhamento e o tipo 

de acompanhamento (estado nutricional e consumo alimentar). O sistema aceita o registro 

de acompanhamentos realizados somente no ano correspondente, ou seja, não serão 

aceitos registros de data inferiores ou superiores ao ano corrente. 

Posteriormente, é necessário digitar os dados de Estabelecimento| Equipe| 

Profissional| Microárea. 

No primeiro bloco de informações, a digitação começa pela identificação do 

estabelecimento de saúde (CNES), a partir da qual, os dados são automaticamente 
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carregados no Sisvan a partir de consulta à base do Sistema de Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo com a última vigência consolidada e data 

do acompanhamento nutricional. 

Os dados de equipe, cartão SUS do profissional, nome do profissional, Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) estão condicionados ao cadastro do CNES (Cód. CNES 

Unidade), portanto, qualquer discordância de informação deverá ser corrigida junto à base 

do SCNES. Quanto à microárea, o sistema carrega todas as que foram previamente 

cadastradas pelo gestor e técnico(s) municipal(is) no Sisvan. 

 

1.1. Acompanhamento do estado nutricional 

O registro do acompanhamento do estado nutricional apresenta três blocos de 

informações, definidos como: 

 Informações nutricionais; 

 Doenças, deficiências e intercorrências; e 

 Vinculações. 

Quanto às informações nutricionais, o sistema apresenta os campos para registro de 

medidas antropométricas, conforme descrição a seguir: 

 Criança < 

2 anos 

Criança 

de 2 a 9 

anos 

Adolescente Adulto Idosos Gestante Observação 

Peso  X X X X X X Medida em 

quilogramas 

Altura  X X X X X X Medida em 

centímetros 

Aleitamento 

materno 

X      Consultar 

legenda na 

ficha 

Peso ao 

nascer  

X      Medida em 

gramas, 

sendo 

obrigatório um 
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único registro. 

Perímetro da 

cintura  

   X   Medida em 

centímetros 

Perímetro da 

panturrilha 

    X  Medida em 

centímetros 

Peso pré-

gestacional 

     X Medida em 

quilogramas 

Data da última 

menstruação 

     X  

 

O bloco de questões sobre doenças, deficiências e intercorrências compreende um 

conjunto mínimo de condições relatadas pelo indivíduo com a possibilidade de múltipla 

escolha. 

Por último, o bloco de vinculações apresenta os campos e opções de resposta 

padronizados da seguinte forma: 

 Tipo de acompanhamento: atendimento na Atenção Básica, Chamada 

Nutricional e Saúde na Escola; 

 Programas vinculados (múltipla escolha): Programa Bolsa Família, Sisvan e 

PSE (Programa Saúde na Escola); e 

 Grupos (múltipla escolha): hipertensos e diabéticos. 

Para programas vinculados e grupos, há a possibilidade de cadastrar outras opções  

previamente pelo gestor e técnico(s) municipal(is) ou estadual(is) no Sisvan. 

 

1.2. Acompanhamento do consumo alimentar 

Os marcadores do consumo alimentar possibilitam a identificação dos alimentos 

consumidos no dia anterior e comportamentos que se relacionam à alimentação saudável 

ou não saudável.  

O Sisvan carrega o conjunto de questões automaticamente segundo faixa etária do 

indivíduo acompanhado. Todas as questões dos blocos relacionados à idade devem ser 
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respondidas integralmente.  Aquelas identificadas com ○ aceitam somente uma opção 

como resposta e aquelas com □ são consideradas de múltipla escolha. 


