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EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E AMBIENTE RURAL: UM ESTUDO DE 
CASO NA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO VIEIRA DIAS EM OLHOS 

D’ÁGUA, MINAS GERAIS.

Fábio da Silva Gonçalves1; Fharley Danilo dos Santos Silva2

O objetivo deste trabalho é analisar a prática alimentar dos alunos do 7º Ano de Escolaridade oriundos da 
Zona Rural de Olhos D’Água, Minas Gerais, integrantes do corpo discente da Escola Estadual Sebastião 
Vieira Dias. Como procedimento metodológico adotou-se o seguinte: Selecionou-se, a priori, uma turma 
dessa escola com maioria de alunos provenientes e residentes em zona rural, conforme escolaridade 
supramencionada. Em seguida, na disciplina Geografia, trabalhou-se durante a primeira semana 
de Novembro de 2015 o Eixo Temático II do Currículo Básico Comum (CBC) de Minas Gerais: “A 
Sociodiversidade das Paisagens e suas Manifestações Espaço-Culturais”, Tópico 8 “Cultura e natureza” 
e Habilidade 8.2 “Explicar a sustentabilidade cultural a partir da ótica do respeito à diversidade de 
conhecimentos, tecnologias e práticas de adaptação do homem ao meio”. Na semana seguinte, foi 
proposto aos alunos que se organizassem em equipe e apresentassem amostras da alimentação rotineira 
dos mesmos, denominada por eles de “Comidas Típicas”. Assim, a partir dessa estratégia pedagógica, 
foi realizada uma entrevista aberta para oportunizar a expressão e a percepção alimentar cotidiana 
dos alunos, haja vista a relação deles e dos familiares com o meio ambiente local. Em seguida, as 
informações fornecidas pelos alunos foram transcritas e analisadas. Além disso, outros escolares, tais 
como supervisores e direção foram entrevistados, por meio de entrevista aberta, principalmente no que 
concerne à merenda escolar. A pesquisa permitiu abstrair que os alunos consomem cotidianamente 
alimentos provenientes do Bioma Cerrado, advindos de hortas e pomares locais em regime de “agricultura 
familiar”; alimentos do tipo “sazonais”; realizam de 5 a 6 refeições diárias, incluindo a merenda escolar 
e o lanche rápido adquirido nas lanchonetes em frente à escola antes do retorno para casa. Evidenciou-
se o reconhecimento identitário dos mesmos em relação à própria alimentação, mas também o anseio 
por alimentos industrializados ou do tipo “fast-food”, não muito comuns no ambiente rural, tais como 
sanduíches, salgados e refrigerantes. Sobremodo, constatou-se que os alunos consideram a quantidade 
de refeições realizadas fora de casa insuficiente, pois asseveram ficar cerca de até nove horas longe de 
casa, dependendo da localidade onde residem.  Todavia, observou-se a queixa de outros escolares no 
sentido de que os estatutos regulamentadores estaduais não permitem maior adequação da merenda 
escolar, haja vista que o aparelho estatal delimita um recurso financeiro e humano insuficiente para 
adequação da alimentação escolar á realidade local. Portanto, diante do exposto, o artigo alinha-se à 
pesquisa qualitativa, com viés fenomenológico e analítico.
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Resumo:
As mudanças nos padrões nutricionais ocorridos na população passaram a ser conhecidos como transição 
nutricional. Essa transição nutricional tem colocado novos desafios aos gestores do setor saúde e dos 
setores governamentais. A vigilância da saúde reúne o conjunto de ações que possibilitam conhecer 
a distribuição, magnitude e tendências das doenças e dos fatores de risco na população em especial 
no crescimento e desenvolvimento das crianças, na promoção à alimentação saudável e na prevenção 
de doenças. O SISVAN Web tem apresentado resultados satisfatórios verifica-se uma preponderância 
de registros do estado nutricional de crianças,faixa etária considerada como prioritária por sua 
vulnerabilidade. Este trabalho tem como finalidade avaliar a implementação de ações do Sisvan voltadas 
as crianças. Foram realizadas buscas de literatura científica nas seguintes bases de dados / portais de 
pesquisa: Scielo, LILACS, BVS. Os descritores e expressões utilizados durante as buscas nas bases de 
dados foram: Implementações de ações do Sisvan, crianças,Sisvan.  O Sistema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional (SISVAN) foi preconizado na década de 70, na Conferência Mundial de Alimentação, 
com o intuito de monitorar as condições da população de risco e proporcionar um método de avaliação 
rápida e permanente de todos os fatores que influenciam os padrões de consumo alimentar e o estado 
nutricional.Além disso o SISVAN abrange a coleta e análise de dados e as informações que contemplam 
as condições alimentares e nutricionais da população. Com a implantação do SISVAN houve a realização 
de treinamentos e capacitações para a operacionalização do sistema. Frente às ações do SISVAN destaca-
se a importância da realização da chamada nutricional que são estratégias relacionadas às Campanhas 
Nacionais de Imunização, que buscam a mobilização para fins de atitude de vigilância das secretarias 
municipais e estaduais de saúde para a importância do acompanhamento do crescimento de crianças, 
mas também a realização de levantamento de informações antropométricas e de consumo alimentar em 
crianças menores de cinco anos. A partir do SISVAN, são embasadas decisões políticas no sentido de 
auxiliar no planejamento, monitoramento e gerenciamento de programas relacionados com a melhoria 
dos padrões de consumo alimentar e nutricionais da população, principalmente infantil que corresponde 
a um maior grupo de risco. Conclui-se que o SISVAN tem o objetivo de monitoramento de ações e apoio 
à recuperação do estado nutricional. A implementação das ações do SISVAN contribui para orientar as 
políticas e práticas de saúde visando reduzir a incidência e a prevalência dos problemas nutricionais da 
população.
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INTRODUÇÃO 

Uma alimentação com quantidade e qualidade adequada, principalmente na fase inicial da vida 
é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento da criança, porque além de proporcionar 
crescimento e desenvolvimento adequado ao organismo, proporciona também energia e nutrientes 
necessários para um bom desempenho de suas funções e para a manutenção de um bom estado de saúde. 
As mudanças nos padrões nutricionais ocorridos na população passaram a ser conhecidos como transição 
nutricional. Essa transição nutricional tem colocado novos desafios aos gestores do setor saúde e dos 
setores governamentais. Houve um aumento no número de sobrepeso e obesidade, e uma diminuição da 
desnutrição principalmente na população infantil menores de 5 ano de idade, concomitante ao aumento 
de doenças crônicas não transmissíveis, destaca-se que há de se monitorar os hábitos alimentares que são 
considerados fatores de risco nesta faixa etária. 

A vigilância da saúde reúne o conjunto de ações que possibilitam conhecer a distribuição, 
magnitude e tendências das doenças e dos fatores de risco na população em especial no crescimento e 
desenvolvimento das crianças, na promoção à alimentação saudável e na prevenção de doenças. Desde 
1990 o Ministério da Saúde monitora as condições nutricionais e alimentares no âmbito de Sistema 
Único de Saúde (SUS). O conceito de Vigilância Alimentar e Nutricional consolidou a crise mundial de 
alimentos, quando as reservas de cereais caíram, desestabilizando os preços do mercado internacional e 
afetando a situação alimentar com o agravamento da fome coletiva nos países pobre. O sisvan tem como 
papel fundamental gerenciar informações de todas as fases da vida destacando as famílias tradicionais e 
sob grupo de vulnerabilidade social. O SISVAN Web tem apresentado resultados satisfatórios, verifica-
se uma preponderância de registros do estado nutricional de crianças, faixa etária considerada como 
prioritária por sua vulnerabilidade. Em 1998 com a criação do programa de incentivo e combate as 
carências nutricionais (ICCN), o sisvan passou a ser um dos requisitos básicos para os repasses de 
recursos financeiros federais por meio de transferências de recursos do Piso Assistencial Básico (PAB).  

A portaria 2.246 de 20/10/2004 que institui e divulga a implementações das ações de Vigilância 
Alimentar e Nutricional no Sistema Único de Saúde.  As ações de vigilância alimentar e nutricional devem 
ser incorporadas as rotinas de atendimento da rede básica de saúde. Deve-se ter de imediato a detecção de 
situações de risco nutricional e o desenvolvimento de ações que possibilita prevenir os agravos á saúde. 
Com a ampliação da cobertura do sisvan para grupos específicos, a capacitação de profissionais e a 
disponibilização de indicadores nutricionais têm constituído estratégias para a consolidação de políticas 
públicas de saúde. Com a introdução do Sisvan, o mesmo tem o papel fundamental em busca de incorporar 
duas dimensões fundamentais: a alimentar e a nutricional que são capazes de contribuir para a promoção 
do direito humano a alimentação adequada e a garantia da segurança alimentar e nutricional. Em relação 
ao componente alimentar, este tem o intuito de incorporar dados que são relacionados com as condições 
alimentares da comunidade em geral, que são dados sobre as condições de produção (boas práticas, 
uso de agrotóxicos, origem genética e etc.), distribuição, comercialização e processo de aquisição dos 
alimentos pela comunidade como os supermercados, mercados, e restaurantes que se relaciona com o 
valor de cesta básica e outras informações. Ressalta que a importância da implantação do sisvan em 
toda sua abrangência podendo potencializar as articulações entre os setores de governo, fortalece uma 
concepção ampliada da questão alimentar, nutricional e de saúde além disso e responsável por contribuir 
para repassar os programas sociais para os grupos de maiores riscos de vulnerabilidades. Contempla-se 
ainda que todos os profissionais de saúde tenham uma visão da vigilância nutricional no sentido de estar 
alerta para o estado nutricional na pratica diária levando em consideração que a avaliação nutricional é 
de suma importância para qualquer ação em saúde. As condições alimentares da comunidade se une ao 
diagnóstico das condições nutricionais para formar de fato a vigilância. Neste sentido o sistema avança 
como uma simples coleta sistemática de dados antropométricos para um sistema de monitoramento e 
diagnostico nutricional e alimentar, que atualiza os gestores com informações servindo como base para 
o planejamento e tomada de decisões. O monitoramento efetivo do estado nutricional é importante, pois 
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possibilita o município a implantação de ações de promoção a saúde e prevenção de agravos nutricionais, 
as ações voltadas a alimentação e nutrição se concentram no combate a desnutrição infantil, deixando de 
considerar que o Brasil vem sofrendo uma transição nutricional apontando para uma presença crescente 
do sobrepeso e da obesidade na população de forma geral. Desta forma destaca a importância de ações de 
promoção a saúde envolvendo peso e altura nas escolas, comunidades, espaços saudáveis, pois permite 
o registro de dados para o sistema de vigilância nutricional e o traçado de ações em saúde avançando 
em direção das suas condições de saúde e nutrição da comunidade. Com isso surgiram estratégias da 
implantação do Sisvan no Brasil como: 

Elaboração e distribuição de •	
material de apoio: a CGPAN desenvolveu materiais de apoio técnico aos profissionais de saúde estaduais 
e municipais, universidades e instituições afins, de modo a regulamentar os objetivos e normatizar os 
parâmetros contemplados, visando apoiar as capacitações e a efetiva implementação do Sisvan. Foram 
publicados e distribuídos a rede de colaboração de alimentação e nutrição. 

Norma técnica: Orientações •	
básicas para a coleta, o processamento, a analise de dados e  a informação de serviço em saúde. 

Conjunto de cartazes sobre a •	
correta tomada de medidas antropométricas.

Como pesar crianças menores •	
de dois anos

Como medir crianças •	
menores de dois anos

Como pesar crianças maiores •	
de dois anos, adolescentes e adultos

Como medir crianças maiores •	
de dois anos, adolescentes e adultos

OBJETIVO
Geral
Avaliar a implementação de ações do Sisvan para crianças menores de cinco anos. 

METODOLOGIA
A procura pelos artigos foi realizada pela internet na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde 

– BVS, no qual organiza a informação em uma estrutura que integra várias bases de dados referenciais. Os 
periódicos foram encontrados nos bancos de dados MEDLINE, IBECS (Espanha), COLECIONA SUS 
(Brasil) e LILACS. Para a identificação dos artigos condizentes ao tema, as palavras-chaves utilizadas 
foram “Implementação de ações do Sisvan”,” Crianças “, “Sisvan”. Estas foram selecionadas frente às 
palavras consideradas como descritores no DECs. O agrupamento das palavras-chave se deu da seguinte 
forma: Implementação das ações do sisvan, crianças menores de cinco anos, sisvan, sisvan e ações da 
saúde, políticas de saúde publica. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos completos publicados 
em Português, Inglês e Espanhol, o periódico deveria abordar a temática do sisvan, bem como suas ações 
pertinentes ao programa, artigos indexados nos bancos de dados da BVS, a amostra teria que ser original, 
além de utilizar algum critério metodológico.

RESULTADO E DISCUSSÃO 
Com o surgimento da desnutrição, deficiência de micronutrientes, excesso de peso e outras 

doenças crônicas não transmissíveis, caracterizam-se pela transição nutricional. Este fenômeno 
é caracterizado como um desafia para as políticas públicas exigindo uma maior atenção á saúde do 
individuo centrada na promoção da saúde. Com isso a Vigilância Alimentar e Nutricional constitui uma 
atividade fundamental a fim de avaliar e acompanhar as políticas e programas relacionados a alimentação 
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e nutrição. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) foi preconizado na década de 70, 
na Conferência Mundial de Alimentação, com o intuito de monitorar as condições da população de risco 
e proporcionar um método de avaliação rápida e permanente de todos os fatores que influenciam os 
padrões de consumo alimentar e o estado nutricional. Além disso o SISVAN abrange a coleta e análise 
de dados e as informações que contemplam as condições alimentares e nutricionais da população. Com 
a implantação do SISVAN houve a realização de treinamentos e capacitações para a operacionalização 
do sistema. O sisvan tem o objetivo de avaliar e monitorar

O estado nutricional de diferentes grupos populacionais;•	

As morbidades associadas aos principais desvio nutricionais;•	

As carências nutricionais especificas, como aquelas relacionadas a vitamina A, ferro, iodo e •	
tiamina;

A pratica do aleitamento materno e introdução de alimentos complementares;•	

A qualidade da alimentação quanto ao consumo de energia, de macro e micronutrientes •	
(principalmente a vitamina A, ferro, iodo) e de grupos alimentares como frutas, verduras e 
legumes, gorduras com destaque para o tipo trans e saturadas, sódio e açucares livres. (Wagner 
2012)

O Sisvan Web é a reformulação da vigilância alimenta e nutricional, teve inicio em 17 de janeiro 
de 2008, as principais inovações do Sisvan Web é a inclusão das curvas de crescimento da OMS de 
2006 e 2007 para a classificação do estado nutricional de crianças e adolescentes, a disponibilização de 
registros de marcadores de registro alimentar nos diferentes estágios da vida e a realização do cadastro 
de programas.

Frente às ações do SISVAN destaca-se a importância da realização da chamada nutricional 
que são estratégias relacionadas às Campanhas Nacionais de Imunização, que buscam a mobilização 
para fins de atitude de vigilância das secretarias municipais e estaduais de saúde para a importância do 
acompanhamento e crescimento de crianças, mas também a realização de levantamento de informações 
antropométricas e de consumo alimentar em crianças menores de cinco anos. Contempla-se ainda que 
o acompanhamento da situação nutricional das crianças é uma ação extremamente importante para a 
análise das condições de saúde da população infantil, com a realização da antropométrica que é as 
medidas corporais de peso e altura, é uma ferramenta que permite a avaliação das condições de saúde da 
população e apresenta algumas vantagens como, por exemplo: baixo custo para sua realização, facilidade 
de execução e sensibilidade e especificidade dos indicadores. Ressalta-se então que o estado nutricional 
das crianças, principalmente menores de cinco anos, constituem um importante indicador das condições 
gerais da população infantil e o período compreendido entre o nascimento e os cinco anos é considerado 
critico com relação a mortalidade causada pela desnutrição, o que reforça a necessidade de vigilância do 
estado nutricional para o publico infantil. 

Dentre outras ações foi a implantação em maior ou menor escala em todos os países em 
desenvolvimento, inclusive o Brasil, utilizaram como recurso humano o ACS. No Brasil, o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado em 1991, que previa o acompanhamento a gestantes e 
a nutrizes, o incentivo ao aleitamento materno e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 
da criança. Além disso, o ACS tinha como uma de suas atividades a visita às famílias, pelo menos uma 
vez por mês, com a finalidade de prestar cuidados primários e orientar ações de saúde individuais e 
coletivas. 

Outra ação importante do Sisvan é o monitoramento do estado nutricional e consumo alimentar 
de escolares acompanhados pela unidade de saúde de, no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), 
que foi instituído no ano de 2007 e lançado pelo Ministério da Saúde e da Educação em setembro de 2008 
com o objetivo de ampliar as ações especificas de saúde aos alunos da rede pública de ensino. A partir 
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do SISVAN, são embasadas decisões políticas no sentido de auxiliar no planejamento, monitoramento 
e gerenciamento de programas relacionados com a melhoria dos padrões de consumo alimentar e 
nutricionais da população, principalmente infantil que corresponde a um maior grupo de risco.

Para classificação das faixas etárias de crianças de 0 a 5 anos e de 5 a 10 anos  utilizam-se os 
critérios.

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o SISVAN tem o objetivo de monitoramento de ações e apoio à recuperação do estado 
nutricional. A implementação das ações do SISVAN contribui para orientar as políticas e práticas de 
saúde visando reduzir a incidência e a prevalência dos problemas nutricionais da população.
Ainda existem inúmeros desafios para o desenvolvimento e implementação do Sisvan no pais, no entanto 
é preciso é preciso investir em atualização do sistema e capacitação de profissionais de saúde para realizar 
a vigilância nutricional. Assim o sisvan pode cumprir com maior vitalidade as informações/ações, visto 
que sem ação o conceito de vigilância passa a ser comprometido. 
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