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RESlTh':O 

O -presente trabalho é uma contribuição ao 

estudo da Atividaàe de Nutrição - Suplementação Alimentar em 

Programas de Sa1Íde procurando analisar uma experiência na 

Secretaria da SaÚde do Estado de São Paulo, por ter se vi 

venciado o processo desde o diagnóstico até a implantação e 

o seu desenvolvimento durante o perÍodo de 1977 a 1981. 

Conceitua a Suplementação Alimentar como for 

ma de intervenção nutricional aos grupos vulneráveis de 

alto risco, bem como traz a discussão essa forma de interven 

ção no setor saÚde e a opção para o Estado de São Paulo. 

Na análise dos dados ressalta-se que a pr~ 

porção da população estimada de crianças menores de um ano 

do EstA-do de São Paulo, que se inscreveram nos Programa.s P~'<'?Z 

M' os anos de 1977 a '1981 foi de 61. 3""1 e para as gestantes foi 

de 1B.9<11. 

A cobertura na Suplementação Alimentar "9ara 

crianças menores de um ano, para o período, aumentou de 

62. 3~ para 77. so~.. Observa-E1e a tendência ao declínio ao se 

analisar a cobertura na Suplementação Alimentar para gest~ 

tes: 90.9~ em 1977 e 65.lo:f em 1981. 

Para o nerÍodo observado iniciaram a Sup1e 
.L -

mentação Alimentar na Secretaria da SaÚde um total de 

1.274.851 crianças menores de 1 ano, 41.133 crianças de 1 

a 4 anos, 366.944 nutrizes e 515ogg8 gestantes. 

Em função desta análise e a dos aspectos té~ 

nicos-operacionais da atividade de Suplementação Alimentar, 

para o perÍodo, concluiu-se f.~obretudo pela necessidade de 

melhor sisteiJk<:J.ti zar, operacionalizar e ava1i"'tr estes aspec 



tos na tentativa de assegurar a eficácia da Suplementação 

Alimentar nos Programas de SaÚde em função dos grupos as 

sistidos, volumes de suplementos alime11tares distribuídos, 

recursos dispendidos e objetivos propostos. 



SUMMARY 

This paper - is a contribution to the study 

of nutritian - supplementary feeding - in P.ealth Programa. 

It analyses an experience with the Secretary qf Health of 

the State o:t' Siio PBulo, includin.g an entire proceas of 

dia.gnosis, implantation, a.nd suba~uent development in 
. .,. ' 

Health Centers duríng the period between 1977 and 1981. 

Supplementary :t'eeding is here described ae 

a form of nutricional interventi.on in vulnerable, high risk 

groups; this :t'orm. o! :intervention is discuesed as an option 

for health service in the State of São Paulo. 

Through the observation and analysis of data 

available. it was found that in the State of são Paulo, the 

percentage of the population that applied for the Hee.l,tP. Pr.2, 

gram.s in 1977 - 1981, \\'8.8 61.3" for children lesa tha.n 

one year o1d and 18. 9~ for pregnant women. 

The amo1.mt of people that had supplementary 

feeding for children lesa tban ane year old increased during 

the period from 62.3~ to 77.8~. 

A decreasing tendency in supplementary feeding 

for pregnant women ca:n ·o e oserved between 1977 ( SO. 9~) and 

1981 (65.1%). 

A total amount of 1,.274,851 children lese the.n . 
one year old, 366,944 breast-feeding women ani 515,998 pregnant 

woman, have starte:l the ir supplementa.:cy- feed ing Program in the 

State of São Paulo Secretary of Health during the time span o! 

observation. 



Consilering this analysis anj the teclmical 

operational aspects of supplementary feeding during the p~ 

riod of 1977 - 1981, one ccnclujed mainly to·:;a.rds the ne 

cessity of improving systematization, operational procedures, 

anj evaluations of all those aspects in order to &chieve 

adequate resulte. To accomplish these resulte, supplementa.ry 

feeding will tben have to consider the influence of the 

population groups mvolvéd,amo'Wlt of food distributed, fi 

nancial an1 huma.n resources used, a.nJ proposed objectives 

to be met. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - NUTRIÇÃO E SAÚDE 

Todo homem tem direito a uma alimentação 

adequada que lhe propicie uma boa saúde, existindo uma es 

t t - - , (51) rei a relaçao entre Nutriçao e estado de Saude • A Nu 

trição pode ser definida como a ciência dos alimentos sen 

do que a sua relaç9.o com a vida e a saúde ( S,l.l.,46 )..dos indi 

víduos, torna-se mais a::ncreta na medida em que influi não 

só na saÚde fÍsica e mental como também no ajustamento so 
cial (BO) 

Ao se analisar a Nutrição sob o . enfoque 

da história natural da doença (l5) onde se tem uma multicau 

salidade e uma complexidade de fatores interagindo, perc~ 

be-se a deficiência nutricional como uma das causas deter 
, .. 

minantes do agravamento do estado de saÚde. 

O precário estado nutricional das popula 

ções vem preocupclndo ( 6) os profis~ionais q~e atuam em saú 

de tendo em vista a alta prevalência da: Desnutrição Protei 

co CalÓrica (D.P.C.), das anemias nutricionais, da hipovi 

taminose A, do bÓcio endêmico e da cárie dental (
46

). Al~ 
destas graves deficiências nutricionais, exintem outras va 

riáveis, que estão intimamen-!:;e relacionadas com o estado nu 

tricional, portanto, com o nível de saúde dos indivíduos 

tais como: baixo peso ao naseer, os coeficientes de mortali 

dade infantil, a diminuição d~ prática do aleitamento mater 

no e o nível de renda. 

Para melhor entendimento da relação entre 

Nutrição e SaÚde se apresentam algum~s informações sobre a 

D.P.C. que é uma das m&is g::;·aves dl':!!ficiênc:ias nutricionais 

assim como sobre as demais variá,reis referidas. 



2. 

1.1.1- Des!n~trição Prote.ico- calorica (D.P.C.): 

"As consequências c.ia D.P.C. são extremas e 

deve ser dada a ela principal prioridade pois causa compr~ 

metimentos fÍ::.licos e mentais irreversíveis naqueles que so 

brevivem" ( 46 ) 

Há evidências de que causa lesões no sist~ 

ma nervoso das crianças, com comprometimento do desenvolvi

mento mental (l3) gerando milhares de crianças com índices 

de inteligência quase nulos, com seus órgãos motores que não 

se desenvolvem ou se aniquilam para o exercício de suas ati 

vidades normais. 

Em 1974 foi estimado (l?) em cerca de 100 

milhÕes as crianças menores de 5 anos atingidas pela D.P.C. 

reconhecendo-se esta patologia nutricional como a mais disse 

minante entre as crianças do 3Q Mundo. 

Os dados levantados sobre mortalidade das 

crianças, pela Investigação Interamerican.a de Mortalidade na 

Infância, permitiu, em resumo, a :formulação de várias con 
(39) clusões , entre as quais destacavam-se: 

- altas mortali.dades neo-natal infantil e 

as do grupo de 1 a 4 ·anos de idade, 

- a desnutrição esteve presente como causa 

básica ou associada em 28% dos obi·tos que ocorreram no lQ 

ano de v-ida e em 46,0% entre l e 4 anos de idade 

- como cauBas de morte as decorrentes de 

infecção e desnutrição como as grandes responsáveis pela al 

ta mortalidade em crianças .. Estimou-se ( 52) que o conjunto 

desnutrição-:ínfecção fo:::1se responsável por 750.000 Óbitos 

anuais na i\mérica Latina e em São Paulo. 

Para o municÍpio de São Paulo (S 4), encon-

trou-se ent.re cr.ianças uma maior incidência de processos 

infeccioson, sendo a morbi,1acle por sarampo e d~iarréia asso 

~ia:la rt vcurrência ua D.P.C. 



3. 

1.1.2 - Baixo Peso ao Nascer 

Cerca de 3 milhoes de crianças nasciam com 

baixo peso (menos de 2.500g) na América Latina ( 35 ) durante 

o ano de 1973. Os dados da Investigação Tnteramericana mos 

t-ravam que 6o:fr. das crianças que morriam nos primeiros 28 

dias de vida apresentavam baixo peso ao nascer,podendo-se 

afirmar "que o risco de morrer de uma criança oom baixo 

peso era l.4 vezes superior ao das demais" ( 86 ) .r.rostrava.m., 

também,que as taxas de mortalidade neo-natal das crianças 

cam peso entre 2501. e 3000g foram superiores ao dobro do 

que as correspondentes a grupo de peso ao nascer mais f~ 

vorá.vel ( 61 ~ 
O baixo peso ao nascer tem como uma das ca:!;! 

# 

sas determinantes o deí'ici t calórico durante a gravidez oc~ 

sionando comprometimento no estado nutricional do recém-nas 

cido caracterizado por este baixo peso. 

A suplementação calÓrica durante a gravidez 

é um importante fator, pois, ficou evidenciada nos trabalhos 

de LETCHIG ( 36), a relação entre suplementação calórica, a 

proporção de recém nascidos de baixo peso e a situação só

cio-econômica. 

Em quatro comunidades rurais ( 34 ) na Guate 

mala, LETCHIG encontrou uma porcentagem de recém-nascidos 

de baixo peso igual a 20"!, ingestão calÓrica média durante 

a gestação igual a 1.500 calorias e nível de ingestão pr~ 

teica adequada. Concluiu que uma suplementaç:'ío calÓrica mé 

dia de 40.000 calorias durante a gestação levou a um incr~ 

mento médio de 100 gramas no peso do recém-nascido, o que 

reduziu a porcentagem de recém-nascidos de baixo peso de 

20 para 12·'('. ( 34 ) 

A proporção de recém-nascidos de baixo p~ 

so, para o Estado (! P ::ã.o Paulo ( 86 ) era de l?· ·· ~rn 1975 e 

ao se consj_derar a pA-rcela da população le baixa renda es

te valor se ele 1ra:;·ia péU':l 17%. "A maior proporção de recém 



4. 

nascidos de baixo peso em gestantes cujas condições sócio-

econômicas são desfavoráveis, está intimamente relacionada 
' - - (86) , a alimenta.çao deficiente durante a gestaçao" • O prec~ 

rio estado nutricional das gestantes com consequente desnu 

trição intra..,.u terJna ( ~1 ' 33 ) refletirá retardo no crescimen 

to fetal. 

1.1.3 - Aleitamento Materno 

A importância do aleitamento materno con

tribuin~.lo para uma melhoria do estado nutricional das cria.:r.t 

ças é bastante conhecida, mas está havendo em todo o mundo 

um declínio , sendo que cada vez mais as crianças estão 

sendo desmamadas precocemente.< 28, 29) 

Os dados da "Investigação Interamericana'• 

mostraram ( 6l) que as crianças que morriam entre o 62 e 82 

mês de vida já estavam em alimentação artificial e para São 

Paulo e Ribeirão Preto, foi constatado que, dos Óbitos ocor 

ridos na faixa etária de 28 dias a 5 meses, apenas 4~ estavam 

sendo amamentadas. 

:Entre cs fatores responsáveis pela alta prev~ 

lência da D.P.C., bem como pela tendência da desnutrição 

ocorrer em idades cada v-ez mais baixas, destacam-se as muda:!2 

ças no hábito da amamentação com aumento crecente do desma-

me precoce.Em estudo para o municÍpio de São Paulo, SIGU-

LEM & TUDISCO, observaram que, aproximadamente, 50% das mu 

lheres haviam desmamado seus filhos durante o lQ mês de .vi
da (83) 

1.1.4- Wiortalj_dade Infantil 

"Desde 1975, para o Estado de São Paulo, a 

mortalidade infantil vem decrescendo de maneira uniforme.No 

ano de 1975 o Úldi.ce de mortalidade atingiu a 85 Óbitos pox· 

1.000 c:rLa.nças de O a 1 ano de idade nascidas vivas, quando 
~ --c,·t- ')('rl- t 'i' 8 1 ~00 11 (l 2 ) ne _L~' U a _LJ. ':> es es ln• lces chegaram a 9 por _._.o • 
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Em 1977 este indicador passou para 68 por 

1.000 e para os anos de 1979, 1980 e 1981 os coeficientes 

de mortalidade infantil começaram a decrescer, sendo que em 

1981, para os meses de agosto.e setembro as taxas chegaram, 

respectivamente, a 39,47 e 37,67 por 1.000 mascidos vivos 
{12) 

(N.V.), portanto, abaixo de 40 por 1.000 N.V. 

Esta queda da mortalidade em todo o Estado 

de São Paulo a partir de 1975 :foiconsiderada pelas autorida

des sanitárias da Secretaria da Saúde como sendo o resulta

do da melhoria das condições de saneamento básico, da edu

cação sanitária e da Suplementação Alimentar (12). 

Com relação ao Saneamento Básico os índices 

de atendimentQ,com rede de água, evoluÍram muito em relação 

aos serviços de redes de água e esgotos, sendo que em 1981 

a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SA 

BESP) :fez mais de 3000_00 _ ligações de água e esgoto atenden 

do cerca de um milhão de pessoas em todo Estado. Na capital 

do Estado de São Paulo, cerca de 95% da população já vem sen 

do servida pela rede de água (l2). 

A educação sanitária en:focada, principalme~ 

te, sobre o uso do cloro na água às populações não servidas 

pela rede de água, melhorou os índices de desiQratação co 

mo causa de mortalidade in:fantil no Estado. 

1 .1. 5 - RENDA 

Parece existir uma relação entre renda e 

consumo de alimentos ( 44), influindo no ~estado nutricional 

e uma vez a Nutrição estando ·estreitamente vinculada à estru 

tura social (? 4), tem-se a renda como :fator determinante ou

agraV'ante do estado nutrictonal das populações. Atribui-se 

ao baixo poder aquisitivo a responsabilidade pelos baixos 

nívei_s nutricionais <48 ) 

~~ 1971 pesquisa sobre orçamentos :famili~ 
# 

res t) mt.tnic~Ípio de São Paulo, desenvolvida pelo Instituto 
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de Pesquisas Econômicas da Faculdade de Economia e Adminis

tração da Universidade de São Paulo, demonstrou que 8,641· 

das famÍlias tinha renda familiar não excedendo 2 salários 

mínimos e que em 46, gy,;, a renJ.a era maior do que 2 e não 

maior do que 6 salários mínimos. Tinha-se, assim 55, 'J7•:l. de 

famÍlias para as quais estas variações, para menos da cap~ 

cidade aquisitiva implicava em riscos de déficit alimentar( 3g). 

A prevalência cta D.P.C. em grupos de baixa 

renda no municÍpj_o le São Paulo atinge a cifras de 461. em 

menores de 5 anos, senlo a maior prevalêncla na classe com 

~ d d 1 1 , . , . { 84 ) renüa e menos e sa ar1o IDlnlmo • 

Em 1974, 1975, na Granle São Paulo, famílias 

de menor renda ou seja menos de dois salários mÍnimos mensais, 
. ( 27) 

tinham em despesas com alimentação 42, 7~1 da despesa fami:bar • 

Bm 1977 um relatório sobre renda familiar(
2

) 

e estado nutricional trazia a "Suplementação Alimentar -na o 

conduzinJo a um bom estado nutricional e sim a níveis míni-

mos de sobrevivêncta assegurando apenas a reprodução de uma 

população em níveis sub-humanos, marginalizada, uma vez que 

a Nutrição é apenas um a cto dentro de outras variáveis • 

O bom estado nut:: ict onal só seria obtido com transformações 

amplas em to:los os componentes da estrutura econômica-social" 

e distribuição de renda(l). 

As crianças desnutri·1as que sobrevivem aos 

agravos emergentes da desnutrição, pod.em se transformar em 

pais cronicamente desnutridos, que nor sua vez irão gerar 

crianças conJ enadaB 8-o memno destino se m::mt idas as me2mas 

condições. A desnutrição,não é somente consequêncta das gra.n 

des desigualdades e injustiças socj_ais mas também um meea.nis 
(6,7) 

mo para perpetuá-las 

Há necessidade de se c,onc tuar a Sun1ementação 

Alimentar, nef~se q_ua,l:·o, como 'llllJa <las formA.:..; .... e 1nterv-enção 
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para uma melhor compreensão do presente trabalho. 

Entende-se por "Suplemento aquilo o que se 

dá a mais, sendo que suplementar seria suprir ou compensar 
"(20) a deficiência de ... 

Em sentido estrito, suplementação alimentar 

seria o ato de se suprir ou compensar uma deficiência de 

alimentos. E em sentido mais amplo tem-se a .. SUplementação 

Alimentar como ação destinada aos grupos vulneráveis da po 

pulação, especialmente, mães e crianças - mediante a qual 

se ministram gratuitamente ou a baixo custo, suplementos 

alimentares que forneçam os elementos nutritivos e calÓri

cos que faltam na dieta habitual" ( 53 ). 

Neste sentido a Suplementação Alimentar já 

seleciona o grupo de risco-materno infantil- e d~finé que 

o suplemento alimentar deverá suplementar a dieta habitual. 

Entretanto, a Suplementação Alimentar, assim 

caracterizada traz_à discussão alguns estudos e autores so 

bre essa prática de intervenção adotada. 

Esta forma de intervenção é tida como "a 

mais direta, ampla e aceita, constituindo a única maneira 

de melhorar a curto prazo, os indicadores de saÚde, os indi 

cadores do estado nutricional, sem maior intervenção no cam 

po economico-social" ( 3l) • 

Bosco (lO) coloca como objetivo da interven 

ção nutricional a complementação da dieta habitual no ambien 

te familiar, prevenindo a má nutrição em momentos críticos 

do processo de crescimento e desffilvolvimento do ser humano. 

Destina-se a intervenção nutricional a corrigir as deficiên 

cias existentes na dieta de grupos especÍficos da população, 

onde a má nutrição existe com prevalência elevada. 

Alerta-se para o riDco que se corre com a 

adoção desta forma de j_ntervenç-ão, pois a "Suplementação Ali 

mentar pode nã':l 1·e ·v-er ou pr0~lemas de fundo e inclusive 
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:favorecer sua p~rp 

cia e distrair com 

i::í.O e1iminar seu_ caráter de urgên-

atenção para a necessid.ade de se 

levar a cabo r1edidas m3. fundamentais" (17) 

" A srrplementação alimentar deverá limj_tar

se aos grupos de população em que a necessidade seja um. :fato 

comprovado e a eficácia razoavelmente assegurada. Deverá li 

mi tar-se no terr:.:po a deter1:ünados beneficiários e desde o 

· ' · t 1 t ' · u ( 17 ) · t ' ·t e·n1 pr1nc1.plo razer p anos pe.ra o erm1110 , 1.s o e, um 

po definido pa.;_·a cessar a i:1tervenção e se avaliar a Suple

mentação Alimentar em fu~(d~ão dos objetivos a que se propôs. 

Para o presente trabalho, com a finalidade 

de se garantir a eficác tla S.A. nos Programas de saúde de 

:finit.:.-se a S"t~Elemen-taç:~A_;Limentar como forma de interven~ã? 

nutric~aJ.:._ aos gru;pos vTüneráveis de al to._riscoz atuando no~ 

programas em nÍveis de J]:Sf'~Venção primária OU secundária, atra 

vés da doaç~o. de sunlementos alimentares especÍficos a estes 
grupos(*) 

As necessidades em saÚde das populações devem 

ser responsábilidade dos sistemas institu· 0nais de saúde,co!!!_ 

petindo a este setor diagnosticar a existência da problemáti 

ca nutricional e a magnitude de sua extensão. Assim, a partir 

do momento em que o setor saÚde define o problema nutricional, 

propõe medidas para minimizar suas causas e efeitos e contro 

la as ações de saúde necessárias, o setor saÚde está pStrtici 

pa.ndo e intervtndo diretamente. 

Esta forma de int8rvenção nutricional, atra 

vés da Sup.lementação Alimentar, dentro do setor saúde, 

questionáv::ü. o-.J.tros setores, melhor estruturados, tal vez 

es·tivessem em condições de executar e avaliar esta forma de 

, 
e 

intervenção, tanto em termos técnicos como operacionais, de 
---- --- ----------------

(•) G:ri:fo nosF~'. 
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forma mais eficiente. 

Assim, a participação do setor saúde na in 

tervenção direta pela Suplementação Alimentar, merece dis

cussão de aleuns autores. 

" A saúde de maneira geral e o estado de nu 

trição, de moJo particular, é o proluto de um quadro ecolÓ

gico em que interagem fatores do ambiente, do agente e do 

hospedeiro • Os problemas nutricionais têm, assim uma gêne

se mul tifatori<J.l, envol v-enio variáveis cujo domínio, na 

maior parte dos casos não se encontra no campo operacional 

da saúde" de acordo com BATISTA FILHO ( 4 }. 

Segundo BEHAR ( 
6 ) " O setor saúde, isolad.~ 

mente só pode se traduzir em. paliativ-os transitórios, mas 

nunca poderá por si só, resolv-er o problema desde suas raí 

zes e em forma. permanente, pois para isso seria indispensá 

vel uma ação coordenada e multisetorial". 

Não se encontram, portanto, somente no cam 

po da saúde soluções para a problemática nutricional, 11 por 

que depenlem de outros setores que também tem a responsabi 

lida.:te de tratar especificamente do assunto", conforme cita 

TINOCO ( 88). 

Embora exü;tam as .Ji scussões e as controvér 

sias encontra-se a intervenção nutricional como Suplementa

ção Alimentar, sendo realizaJ.a dentro :lo setor saúde em al-
, 

guns pa1.ses. 

A d cussao da experiência Chilena (Sg) em 

matéria de alimentação suplementar poàe ser oportuna nes

te momento em que o tema vem senJo ?-IDplamente debatiJo. As 

características do Sistema Nacional de ~}aÚde U) .N. S.), com 

sua ampla cobertura, especialmente dirigLio aos grupos GO 

ciais mais vuJnerav·eis e levido ao Proe;rama Nacional Je i 
. 

menta;;,: c·u.plementnr e ao ProgTama para 2 cr-;_nnça con~ i-

c:i.t ~;utrie C1D'l..1, fazem com que a aJimentaçi:l:o Hup1em8nt:::-cr pOf) 
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sa ser analisada dentro de um êmbito geral dae ações de &a~ 1 
de de n!vel primário, como 4 real.izada neste pa:!a. 

Os Prograreas de suplementação alimentar do 

Setor de SaÚde no Chile, ti vcrar:1 inÍcio em 1901, com as cha 

malas "gotas de leite" para atenler filhos de mães com pro

blemas tie lactação e crianças desnutridas. A política adot!! 

da de distribuição de leite em pó, possibilitou a construção 

de usinas de leite, para a própria fabricação do alimento , 

contando, o Chile atualmente, com 50 usinas. 

Por existir uma contribuição, de seguro so 

cial, obrigatória destinaja ao Programa, aumentando o volu

me de recursos financeirc:J 1 C:-~-~!Jr~: a possibilidade de aten

der a um maior número de be~eficiários. 

"Em 1977 foram distribuÍdos 28.651.145 quilos 

de leite em pó, cobrindo 84,5o/ dos menores de 6 meses,90,5~ 

de crianças de 6 a 23 mesos, 79% de crianças de 2 a 5 anos 

e 70% das gestantes do país <89 ) 

Os altos níveis de cobertura foram consegui 

dos devido ao Serviço Nacional de Sa.Úde,a sua estrutura e 

funcionamento, e aos alimentos suplementares distribuídos 

pelo Programa Nacional de Alimentação, nos Centros de atBn

ção primária em íntima relação com ações de fomen·to e prot!_ 

ção da saúde. 

11 A avaliação deste tipo de Programa é sem

pre difÍcil ao se considerar que não é só nutricional mas 

também social, obtendo maior cobertura nos níveis da popul~ 

ção de menor renda. A entrega de alimentos, intimamente re 

lacionaJa com as ações de fomento da saúde coloca em evidê!!, 

cia o papel que os alimentos desempenham na aproximação da 

população com os serviços de saúde, e nas vantagens que is 

to implica••( 89). 

Outra experj ;_ncia vivida foi pela RepÚblica 

Popular Ja Ch.ina, em 1949, . . L~ tuação era de um país 
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com graves problemas de pÓs--guerra, estru_tura sócio-econômi-· 

ca abalada e sendo reformulada, agricultura destruída, e a 

desnutrição como causa e consequência de doenças. 

Nos anos de 1963 e 1965, UJil projeto tratou o 

raquitismo em Pequim1 suplementando com vitamina D, crianças 

menores de 10 anos. 'rambém foram registrados casos de Desnu-

trição de IIº grau, sendo que 10 anos mais tarde, em 1973 
' 

observ-ou-se a ausência de desnutrição nas unidades pediátri

cas .;14ELLANDER," atribuiu essa eliminação da desnutrição infan 

til ao enfoque original, à nível familiar, que proporciona

va alimentos simples e assessoria a todas às famÍlias, base~ 

do sua prioridade administrativa absoluta, na prevenção, nos 
, - , , . ( 21) 

serviços sanitarios e na :formaçao medica e paramed~ca" • 

Outro estudo( 5S), retrata a LÍbia em 1969 co

mo um país que enfrentava extrema pobreza e desnutrição.A paE 

tir de 1969 passou a haver um maior desenvolvimento :eóoio-ec~ 

nôm.ico sendo que a renda real para o operário médio,aumentou qua 

tro vezes, foram abolidas as favelas com o subsÍdio para alu

guel e os principais gêneros alimentícios subsidiados pelo go 

vemo. Entretanto, constatou-se um declínio na amamentação 

uma alta incidência Je li1fecções e gastroenterites e a desnu

trição persistiu com um problema, apesar de todo o conjunto de 

desenvolv-imento social e econômico apresentado. 

Restou a hipÓtese da falta de instrução às mães 

sobre questões de higiene e nutrição (como por exemplo preparo 

da marra..leira) para explicar a situação apresentada, uma vez, 

que a rrru.lhe:r 1Íbia por preconceitos culturais não vai à uni.da 

de de saú,Je para o recebimento de noções de higiene, nutrição 

e saúde. Portanto, este estudo não isola somente o fator ren-

da, mas o associa a uma aJequação entre, renda, moradia e inB 

trução das mães. 

Para o Brasil, também no Setor Saúde, foi ado 

tada, é1 nartir d' 1975, ~om o Programa Naci Je Alimentação 

e Nutr 
( 6'') 

( PiWNAN) , v , a Suplementação Alimentar como :for IIk'i 
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de interv·enção nutricional, t en tan:lo iden ti f i. c ar, equacionar 

e implementar soluções para oE; amplos e gra\res prohlemas no 

País. O PRONA.N traz ~m seu conteÚ.io a seguinte a:fimação: 

" R evidente que a melhoria das conJições nu 

tricionais de uma população depende d.o aumento e da melhor 

distribuição de ren ta, o que por sua vez, requer um prograrr;.a 

le desenvolvimento social com claras opções de transformações 

substantivas . . . 
Um Programa J.e Suplementação Alimentar nao 

pode ser visto como substituto desta transformação; Jeve ser 

concebido como uma resposta mais rápid::.i e v-áli ia Jurante o 

perÍodo de maturação dessas transformaçc)es. Portanto, ueve 

ser entendido como programa le caráter emr~:rgencial e transi-

tÓrio!' (GO) 

O Ph'ONAN inclui entre seus Projetos com li-

nb ... 1 ~ as Je açao voltadas a 3up_ementaçao Alimentar o Programa 

de Nutrição em SaÚ-1e (P.N.~).). 

O P.N.S. tem por objetivos prevenir a D.P.C. 

atrawe da S.A. aos grupos social. e biologica..aente vulneráveis 

gestantes,nutrizee e crianças menores de 7 anos. As atividades 

são: aquisição e distribuiçõ.o de alimentoF oási.cos e tradicio 

nais; assistência p-reven·ti va integrada à smJ.Je; educação sani - -
tária e alimentar e apoio técnic o-:fina.;.~ceiro às Secretarias 

, .~ , -~ (91.) 
Estaduais de Saude, que sao orgaos exec::rtores do programa • 

O ' ;:::; 1,.... ·i ·V'\ *'..:ll'1 ~ · ~ 1' o ' 1- ,_ · t t N · 1 :1 e orgu.O - ..L.LJ.c .... ~C J.-:'-' ,r e O . _TI :c1 "1 U. ; O " A.C J ona_ u _ 

Alimentação e Nutrição ( INAN), ligaliO ao SeTor f:aú le, que di 

ta a pol{ tica nacional em termos de al :ünentação e nutrição p:::_ 

ra todo o Brasil. 

Um dos estalos que desenvol,re o P.N.S. é o Es 

tado de Santa Catari.na. 

No Estato d>~ i-)<:":.n;:;r~ Casariné~ exi_f_Ce o Programa 

r.rr.aterno '· ·:~aud e, 

mas a Su.pleraen ta'-;~áo d ,..., 
'J 
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P.N.S., desde 1976 em convênio com a Secretaria da SaÚde(*) 

em 69 das 324 Unidades Sanitárias (U.S.) representando 

21% do total de U.S. Este percentual está em quase sua tot~ 

lidade na orla marítima, por 'her sido considerada a mais ca 

rente. 

Atendeu-se de 1976 a 1981 cerca· de 46.677 

beneficiários representando 89% da cobertura prevista e di~ 

tribuidos: 1.320.105 kg de alimentos. Em relação aos grupos 

vulneráveis, observou-se a partir de 1978 um. decréscimo da 

cobertura, sendo que em 1981 os beneficiários atendidos em 

relação aos previstos foram os seguintes: 59%das gestantesJ 

70% das nutrizes, 73% das crianças de 6 a 11 meses e 106% 

das crianças de 1 a 6 anos de idade. 

Foi &ugerido ao INAN que as cotas de a1imen 

tos fossem aumentadas, pois nã9 estão sendo suficientes pa-

1~ atender as necessidades da população como suplemento ali 

mentar. 

Segundo análise de COELHO (
16

) esta distri

buição de alimentos "in nat1u·att como suplementação nutr1ci52_ 

na1, para o Estado de Santa Catarina, além Je gerar mais t~ 

balho para as u.s. acentuou o problema em função das áreas fi 
!ioas que já eram deficientes para os serviços tradicionais. 

O Programa Materno Infantil desenvolvido pe 

la Secretaria de SaÚde e do Meio Ambinete do Rio Grande do 

Sul beneficia com S.A. (**)os lactentes (55 toneladas de·lei 

te/Mês) e desenvolve também o P.N.S., sen,Io que de 1976 a 

1981 atendeu 51.887 gestantes, 46.289 nutrizes, 61.266 ~~ 

;entes, 289.781 pré-escolares atingindo um total de 449.223 

Jenefictários durante este período • 

. 
:*) SECRl~TAlUA ... ·DA SAÚD1t~. RelatÓrio do P.N.S. FlorianÓpolis, 

•' 

S. C., 1~·8? (TTimeografa,io) 

• *~) SBCRETAFUA DA SAÜ1)r.; E DO MEIO AlVffiti<:N'rB. Dados c.ompila 

d a P rto ~1"' r ' G _, "Jcc)~3'.) ' 1111 . ·· f' -"~ ) o .... o. .r~, ç;g e,u. :r.'::i., CC':(_, '"'uneor:-ra __ a,Áo • 
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·•!Jn São Paulo, o PRONAN, não foi implantado 

em 1975 como nos outros Estados • Na época foram d.iscu-

ti1los aspectos técnico-administrativos obstaculizadores da 

implantação de um Programa iesta natureza tais como: baixa 

cobertura populacional a ser beneficiada pelo PRONAN no es

tallo de São Paulo como um touo; problemas de diluição intra

familiar e substítui(;ão na compra dos alimentos recebidos , 

por serem "in natura" e também, porque, são Paulo já havia 

f; e a .. iianta i o a0 PRONAN, em estudos para i:::-:plantação da Supl~ 

mentação Alimentar às gestantes e nutrizes, com o suplemento 

Gestal. Além destes aspectos,_ existiam problemas de ordem op~ 

racional como número e capacidade física instalada dos 

Centros .J.e SaÚde. 

Houve opçao pelo Gestal e não pela introdução 

do PRONAN em São Paulo, após a ponJeração de todos estes as

pectos { 57,86,87 r. 
Portanto, para o Estado de São Paulo, o Se

tor Saúde optou por uma forma Je suplementação alimentar di

f'erente dos outro[:; Bstados. Foi prevista uma Programação JV.:a

telno-Infantil para a ~5ecretaria da SaÚde, aten.Jendo crianças 

com o suplemen+.o aliL1.entar- 1 "t , . t l t _el e em pc ln egra , e ges an 

tes e nutríze:.3 com o suplemento- Gestal. 

"Em l <)80, em car,:Í ter expPrimental, a Secreta-

ria da SaÚJe do Estado d.e :;iio Pav.lo, implantou o P.N.S., em 

cinco municÍpios da GranJe ;·:ão Paulo 
( 8'7"\ 

' sob a coordenação 
, 

Jo Gabi..-r1ete lo Secr<::tari o ia S:J_tid e. ApÓs um ano de implanta-

ção o Programa vem atenienio 73.730 beneficiários, senJo 6,3'< 

gectantes, 8,7"' nutrizes, ~4,3::t lactentes, e 60,7% >le pré-es 

colares. 

T.~atrjclJla::>:·:.::~.m-se no PnN.S.,durante esse nerío-

:lo, um teta] de J.29.tl nesrJoas e excJnÍ ta:2 55.465 ·pessoas ~ 

sP..n .lo m;e a I!léóia dg norcenta[;em de retorno ao Proe:rama é de 

7 4, g , e :1. cobe~·tura <?m fu.n-;ão ,}a nopu1açã-~ beneficiária esi;i 

;JJil ! :-l ('O fi tO TTJ O d e 7 , . 



Distribui-se mensalmente, 327 toneladas de 

gêneros alimentícios (leite, açúcar, fubá, arroz, farinhade 

mandioca e feijão),sendo que no final do ano de 1980 o fe1 

jão foi retirado do cardápio devilo a escassez no mercado • 

No per,Íodo de um ano houve uro acréscimo de 1794 no custo do 

P '1\T 0 • 1 • r- • • ~ ( 8 7 ) 
.1·~. ,) • , sem 1nc u1r o I elJao • 

O Estado de São Paulo, além do Programa Ma 

terno Inf"a.ntil :lesenvolyido pela Secretaria da SaÚde, dese~ 

volve também al.guns Programas que a:iotaram a S.A. como í'or-

d 
. + ~ (37) ma e lnvervençao : 

- Creches-Casulo -: a entidade prometo - -
ra é a Legião Brasileira de Assistência ("L.B.A.) pertencente 

ao r.~inistério da PreYidência Social. Atende a pré-escolares 

de 3 a 6 anos de idade, fornecenJ.o Suplementação Alimentar , 

cuidados médicos e odontolÓgicos, e socialização. 

- Programa de Nutrição ao Pré-Escolar (Pro

Nulõri) desenvolvido pela Secretaria de Estado da Promoção S~ 

cial atende ao pré-escolar, fornecenlo suplementação alimen

tar, além de atividades sócio-cultural - educativa e com1mi-

táriaB. 

Plano de Educação Infa.nt (J?I~ANEDI): des-

tina-se aos pré-escolares da Secretaria rrunici pal J.e Educação 

de São Paulo, fornecendo suplementação alimentar, recreação 

orientada e educação. 

- Programa ie 1\Terenla Escolar NJUnicipal.: aos 

escolares da Secretaria l'tunicipal J.e ·\!;ducação t'ornecendo su

plementação alimentar e educação. 

- Programa de MerenJa Escolar 1~stad.ual: aos 

escolares da Secretar_i.a de Ssta1o àa T·~du.cação de :~ão PauJ.o , 

com suplementação Alimentar e e-lucação. 
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- Creches e Parques Tnfantis 1/unicipais:for 

necem S.A. e/ou refeições substitutivas, recreação orienta

da e educação aos pré-escolares da Secretaria l'.'1J.nici pal de 

São Paulo. 

- Programa Je Alimentação Escolar: promovido 

pela Campanha :Nacional de Alimentação Escolar (C.N.A..E) TvTi

nistério ia E~1caçao, destinado aos escolares e pré-escola

res; fornecendo suplementação alimentar, recreação orienta

da e educação. 

Por ter ·v-ivencialo esta experiêncj a na Secre 

taria ,Je Estaio da Saúde, na implantação e desenv-olvimento , 

dos Programas d.e saúde e da atividaie de nutrição - supleme!!. 

taç9.o alimentar - às crianças, gestantes e nutrizes; pela 

magni tule do trabalho desenvolvido em termos de r;ohertura p~ 

pulac!onal atingila pela Suplementação Alimentar, ·v-olume de 

suplementos distribuÍlos e recursos d:i.spendidos, no período 

de 1977 - 19,91, julga-ue q-:.;e a análi.se e a : ·istema tização de 

alguns aspectos desta exper1ência poderiam ser úteis e OPO!: 

tunas como contribuição ao estudo desta comp1exa discussão. 

sobre S.A. no setor saúde. 

Sendo assim, considerando o exposto justifL 

ca-se o deeenvo1~mento do presente traba1ho. 



2. OBJETIVOS 



• Anali:::!ar m:;pecto~-: ope1:--:=tciona)s da ati,ridade fle 

suplementação aJ imentar nos Prograillí:::ts de Anci~ 

tênc:LH. à CI':iança e à Ge~;ta:n te desenvolv:Ldos p~ 

la Secreta:r·ia da SaÚde Jo 8r~tai'lo de sã.o P8.t.üo, 

para o perÍodo de 1977 a l9B1 .. 

• Oferecer subBÍd i os pax--a um melhor r1 e~;;env ol v-.i--

mento da atividade de suplementação alimentar 

tante na Secretrrria da SatÍde do :~·~stado de São 

Pa.u1o • 

• o-ferecer sUbsÍdios para o estudo e a di scu::csão 

da suplementação alimentar como ativirJade de 

Nut;riç?io nct> Program:'l.s de SaÚde. 

17 • 



3. DES8NVOLVIN~EN'J'O 



3. DESENVOLVIl\'l:ENTO 

3.1 - A'J'IVIDADES DE NUTRIÇítO NA S'ECRETARIA DA SAúDE E SUA 

EVOLUQÃO 

3.1.1 - Período de 1944 a 1969 

Julgou-se necessário fazer um retrospecto na 

evolução das atividades de nutrição desenvolvidas pela Secre

taria da Saúde, para o perÍodo da 1944 a l~Jg. Apesar da insu 

f'iciência de dados encontrou-se que: 

nJá em 1935 se alertava, através de mensagem 

governamental, para os Índices de m.ortalidaJe infantil compa

ráveis à Africa e à Ásia·• ( 47 ) • 

Em 1938, pelo decreto nR 9.446 foi· criada no 

Estado de São Paulo, a seção de Higiene da Criança, como Órgão 

central e técnico do nepartamento de Saúde, da Secretaria de 

Educação e Saúde,oom ingerência sobre todos os serviços reali 

zados com a infância e a :maternidade que então existiam anexa 

das aos Centros de SaÚde,(C.S.) da Capital e do T~terior. 

A criação do Departamento Nacional em 1940 e 

do Departamento Estadual da Criança (DEC) em 1944 (decreto-lei 

n2 14.221), viriam inaugu.rar nos 5.Y:;:.1.tos federe.J. e estadual uma 

nova política de assistência À. maternidade e à infância, "e!!. 

carada desde então, como un1 proble~ social, em lugar de mera 

questão d.e saúde pÚbl.ica" ( 47 ). 

O DEC coordenou em todo Es·tado ;;. assistência 

Matemo-infantil no perÍodo de 1944 a 1969, diretamente subor 

Jinado à Secretaria da SaÚde e da Assis l;ênc~ia Social permiti!!_ 
do(47): 

" - assistência médica direta, regular, espe

cializada às geatanten e or;.f!i~nge.s o.e gX"ande y~;~rte da. popuJ.~ 

ção do estado. 
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mentosa. em cará-"ve>1.' f:ii2J'lllltivo, a geata.ntec e crianças, ampa:cç. 

do larga faixa da po~tülação sem recursos. 

- estimular a prática de vacinação contra 

moléstias infecto-contagiosas passíveis Je prevenção· 

- promover a educação sanitária no campo da 

puericultura, serv·indo como arma de combate à l_e'Si<iratação e 

deenu triçeo, di vuJ.ga.!ldo nc"rme.e de alimentação inf'a.nt11 e prev.,! 

nindo vermino~vs. 

através dos serviços de higiene pré-natal, 

contribuir eficazment~ no amparo'a gestante e à par~iente, 

atuando decisivamente na redução õ,e mortalidade materna e in

fantil e afastando a atuação ie parteiras curiosas". 

Para o período de 19A4 a 1966 não foram encon 

trados registros de dados referentes a Suplementação Alimentar 

nem sobre desen,rolvimento de ou.tras a ti 'Tidades de Nutrição. 

Para os ancs de 1967, 1968 e 1969 MONETTI ( 48 ) 

faz referência à i_~stribu.ição de lei te, on le para o perÍodo f~ 

ram distribuÍdas 5.639.722 la~as d~ leite em pÓ e realizadas 

10.549.460 consultas r..:.édicas ao grupo infantil. Para estes mes 

mos anos, em Hi6lo:;:~" Pré- r;?.ts . .:_ :foram rea::;.u:':adas 1.190.620 con 

sultas médicaR. 

3.1.2 - Perioclo ie 1970 a 1974 

Com n Refonm Alr:t:i .. '1istrativa da Secretaria dt) 
(63) 

Estalo dq SaÚle os Cenl;:cos de Sa"t1.de passara.':l a ser unida-

des poli valentes de preste.çEZo de ser,r:i.t)OH. 

>\.s 1.uü 1'3.1cs , specíficas Je atendimento for3.m 

extintas assim corc.o o DEC, ar.lbula tórios :i e tuberculose e han-
, 

sen2ase, dan :o lugar a 1u:J.Et no,--a estrutura Je atendi121ento e de 

prestação de serviços. 

Como Ó:rg:lo coordenador ele --~·....,dos os Ce::J.tros de 

~~)au'·-1 e "'.o r .. !"',ta_·lo d.,. ca~o p.-",1- ar----- --e na • ~ \I -·- U 1.) d..A '.J! c r.Jr.r_·~l. :catruturc. ,.., Secre-



taria do Estado de Sãó Paulo, a Coordenadoria de Saúde da CQ 

munidade( c.s.c.). 
Uma das diretrizes da Re~orma Administr;! 

tiva,em 1969, foi a descentralização executiva,atrav~s da 

regio~ização,sendo que a CSC foi dividida em um Departa 

mento Regional para a Grande São Paulo( DRS-1), _su.bdi vidido 

em qua-tro Regionais de Saúde ( RJ.-1, Rl-2, RJ.-3 e Rl.-4) e o 

interior do estado foi subdividido em 11 Divisões Regionais 

( DRSs). 
Estas subdivididas em Distritos Sanitáriosl 

(D.S.s) e estes em Centros de Saúde(C.S.s),que variavam deB 

tro de uma classificação de I a V conforme os diferentes 

graus de complexidade,em função da prestação de serviços. 

Para melhor ilustrar elaborou-se um esquema ilustrativo si, 

tuando a Coordenadoria e os seus diferentes níveis na Se 

cretaria da Saúde. 
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As áreas técnicas - supervisori.as à nível 

central e Inspetorias à nível de Divisão Regional ficaram 

Ji.retamente subordinadas ao Coordena lor e Diretores respec 

tivamente. 

Vale ressaltar que esta estrutura sofreu mo 

Ji:ficação em 1981, salienta.nclo-se a passagem Jas Regionais 

de Saúde para o nível de Departamento, a extinção Jo Depar

tamento da Grande São Paulo c9m a criação Je cinco Departa

mentos nesta área e, ainda, a reclassifi.cR.ção dos Centros de 

Saúde para apenas 3 níveis ( *) 

No período de 1970 a 1974 a área materno-~ 

f'anti 1 •la esc passou a ser coordenada, respectivamente pela 

Supervisaria 'le área técnica à nível central e Inspetorias à 

nível regional. Nestes anos, ainda, não havia o Nutricionis

ta como Supervisor e/ou Inspetor de Área Técnica de Nutrição, 

não se encontrando, portanto, ativLiades de nutrição sendo de 

senvolvidas pela área especÍfica. 

Foram localizadas algumas rotinas para distri 

buição de leite elaboradas pela área Materno-In:fantil.Em. 1970 

e 1971 a rotina para distribuição le leite pelas unidades op!:_ 
. . :;) .... c . , . . l (77) rac1ona1s ua c ... )~ Ja cons1 erava : 

" A distribuição de leite como uma emergência 

social, regida por normas e técnicas do serviço social, deven 

do ser evita lo o caráter paternalista que pode estimular o de 

sinteresse pelo trabalho, da luta pela vida, ou abandono do 

aleitamento natural. Deveria ser aproveitada a ocasião para 

e<tucação san.i tária em Nutrição ". 

Eram a ~iquiri los 3 tipos le lei te nas seguin

tes proporçoes: integral: 85'}t:) semi-desnata.lo: 14~ e aciJifi 

calo: 1%. 

Os critérios para listribuiçÃ:o baseavam-se na 

ma-tricu.la no 1actário (nº f'ixo de 100 crtanças), com exigênci.a 
·-------·· -----------------------
( *) D~~:;crt~to n () 16.545 de 26/01/1981 -· 

:~e c :r( i a C!.~ Estado da Saúde d.e São Paulo. 



Je documentos, prescrição do leite por médico, frequência 

adequada e quinzenal, controle de peso, vacinação de acor

do com o esquema e triagem sÓcio-econÔmjca tendo como cri

térios preferenciais: 

·mãe solteira sem amparo 

·famÍlia numerosa em má situação financeira 

·prematuro ou gemelar 

A quantirlade de latas por criança era varia 

vel e em média: 

o 4 . 5 latas I .... 
a meses -. mes 

4 7 . 4 latas I .... 
a meses -. mes 

8 a 12 meses-: ~ latas I ... 
-' mes 

Em 1972,com a entrada de um grupo de nutri

cionistas para a esc, foi elaborado um Programa de Nutri 
- (73) çao , tendo-se por base os objetivos da carta de Pun 

ta del Este em 1961 que previam: Programas de educação em 

nutrição e Programas de Aststência Alimentar à gestantes,n~ 

trizes e pré-escolares, com a definição de critérios e de 

educação <73 ) 

Este Programa elaborado e proposto pelo gru 

po de nutrição, não foi colocaio em execução devido a saída 

deste grupo da Coordenadoria. 

Neste mesmo ano, de 1972, nova circular( 66 ) 

revogou as anteriores relativas ao fornecimento de leite em 

pÓ e deu novas instruções, modificanrlo as faixas etári~s e 

as quantidades de leite a serem fornecidas: 

o - 3 meses -:6 latas I ... 
mes 

4 - 7 meses -:4 latas I .... mes 

8 -12 meses -:3 latas I .... mes 

Em 1974 nova circular ( 76 ) 80bre a Hotina de 

Distrjhuiçilo :le leite revorsou s. anterior 8 trouxe como fina 

l_ i_ J ;~. ~ ? • 
. . , 

·.;. -r~:--"l1 r 0 ma or numero 



se social de baixo poder aquisitivo para frequência ao ser 

viço, aproveitando para: orientação alimentar, vigilância 

imunitária e promoção da saÚde. Esta nova rotina tjnha como 

objetivo: 

de de 

assegurar as crianças um crescimento e desenvo1v! 

mento razóavel dentro dos mínimos nutrientes exi 

gidos para assegu.rar uma boa nutrição ( 76 ) • 

Houve nova Et.lteração no tocante a qua.ntid!!_ 

lata~: 

o -: 3 meses -: 5 latas 

4 -: 7 meses -: 4 latas 

·8 -:12 meses -: 3 latas 

Nesta circular foi reforçada a necessidáde, 

entre os requisitos,de se confirmar a ausência do Leite Ma 

terno. 

Com relação a produção e latas de leite dis 
... (48) 

tribuÍdas para este perÍodo, encontraram-se alguns dados : 

ANOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

Total: 

Consulta médica de 
Pediatria(0-14 anos} 

2o964.036 

3.050.595 

3.474.469 

9.489.100 

Latas de leite 
distribuídas 

3.485.490 

4.371.480 

3.971.254 

11.828.224 

3.lo3- PerÍodo de 1975 a 1977. Política de Govern~, 

: sistematização , e implantação d.a ativi 

dade de Nutrição - Suplementação Alimentar 

na Secretaria tle Estaà.o da SaÚde de São Pau 

lo o 
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Em 1975 em cumprJ.mento a estratégia de goveE_ 

no considerou-se SaÚde e Saneamento, áreas de intervenção 

absolutamente prioritárias face à contínua queda d.os níveis 

de saÚJe da população. 

, (62) 
Uma das estrategias ~ie governo para a 

Secretaria de Esta~J.o da SmiJe de São Paulo para o quadriênio 

(75 a 78) foi a aloção da elaboração e execução prioritária 

de um programa contínuo de suplementação alimentar à gesta~ 

te, nutriz e pré-escolar. 

Este programa foi desenvolvi·lo sob a coorde 

nação da Secretaria de E€onomia e Planejamento com a par·~ 

cipação das Secretarias de Educação, Promoção Social, Agr,j. 

cultura e Sa1Íde. 

A Secretaria da SaÚde foi inc~~bida dos es 

tu:ios e implantação do programa de suplementação alimentar 

'a ::estantes, nutrizes e ampliação de Programa dessa natu.r~ 

za, destinado a crianças até 18 meses d.e vida. 

. , . 
Tendo por base os prlnclplos e objetivos co~ 

t · d f d Sau'd e ( 63 ) d 1 os na Re orma a Secretaria da _ destac:::m o-se OR 

de cent~lização normativa, de descentralizaç~o executiva e 

o de integração de atividades, em 1976 o Programa integral de 

atendimento à gestante, à nutriz, ao lactente (crianças ele 

O- 12 meses) e pré-eeoolar (crianças de 1 a 7 anos) passou 

a ser resultante de um trabalho intersectorial no sentido de 

dinamização, reforço e a!:lpliação de ativi.iades regu.lare.s de 

atendimento na área matemo-infantil. 

Fara a Secretaria da SaÚ:ie, a Coordenaloria 

de SaÚle da Comunidade (74) sistematizou em função dos gry 

-pos vulneráveis, criança, gestante e nutriz~ dois programas 

ba,P,l·co~ .. · ·p 1 A . t" . 'C . (P A C) (7 l) _ _ . :rograma (e ss1s enc.1.a a .r1.ança • • • e 

Programa de Assistência à Gestante (P.A.G.) (7?). 

Tendo em vista que a prest:',.ção d.e serviços 

co '1 I''l" (~?)' 1 -em -~·au.. e :Utt 1ca a popu açao materna e da criHn';'a tem 
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a maior importância, devendo receber um enfoque especial em 

termos nutricionais, estabeleceu-se, já por política de go

verno, a atividade de nutrição nestes dois programas. 

Em se falanJo de ativiJades de nutrição,co~ 

pondo programas de saúde, como já foi anteriormente aborda

do, mas compondo principalmente programas matemo-infantis, 

são extremamente carentes as experiências a respeito, pois 

em Última análise o rendimento, instrumento e a prÓprta efi 

cácia d.a atividade de nutrição estão intimamente relaciona

das com o desenvolvimento das ações do Programa Matemo-In

fantil ( 45 ). 

Assim a execução e avaliação das atividades 

de rotina previstas no Programa- Matemo-Infantil, se de fa 

to desempenhadas1 permitem o adequado desenvolvimento das 

atividades de Nutrição. 

Para o Programa J,!aterno-Infantil, foram pr~ 

vistos cronogranas·· de atendimen·to. de rotina, -'ie forma pre

coce, periÓdica e contínua ( 42, 71, 72)' variáveis segundo 

o grupo vulnerável, a faixa etária, o mês de gestação e os 

riscos de adoecer, tanto para exames de saÚde e açoes de 

proteção especÍfica como para acompanhamento da evolução da 
, . (71, 72) 

doença. Tambem, foram previstos atendimentos eventua~s 

por intermé .. 'iio do atendimento da demanda de indivÍduos 

manifestamente doentes, ou em estado de doença manifesta.Ba 

sicamente, centrado no diagnóstico e tratamento, sendo que 

seriam tanto mais eficientes quanto mais precocemente esta

belecidos. 

" A prestação de serviços passou a ser pre

viamente programada e os Centros de SaÚde reorganizados téc 

nico-adm:inistrati vamente para tal" ( 57 ). 

J~evan.Jo-se em conta as nece1:=;sidader~, a loca 

11zaqão P o gra.u de complexj dad e dos recurnos 
. . /' . 

dlSpODlVf>18 

,i r·: n i .1 
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dema.ie atividades necessárias ·à operacionalização dos Pro 

gramas de SaÚde -para a Coordenadoria ~le SaÚde da Comunidade 

(c.s.c.). 

Para os Programas de Assistência À. Criança· 

e à Gestante :foram previstas a execução de "atividades",que 

seriam um conjunto de ações a serem realizadas em sucessão 

cronolÓgica para atingir os objetivos <74 ). Entre estas ati 

vidades, pode-se citar a consulta médica, a consulta odon::bo 

lÓgica, a vacinação e como atividade de nutrição foi caracte 

rizada a S.A. passando~se a denominá-la nos Programas: 

Atividade de SuplementaÇão .Alimentar .••. 
, 

vendo ser considerada atividade isolada, apresenta, porem , 

características especiais que obrigam a sua identificação e 

sistematização ••• será executada em toda pÓs-consulta e 

atendimento de enfermagem de rotina" <74). 

Para a sistematização e implantação da Supl~ 

mentação Alimentar foi necessário compor um diagnóstico dos 

aspectos técnico-administrativos mais relevantes. 

3.1.3.1. Sistematização da Suplementação Alimentar 

no P.A.C. 

Para a sistematização e implantação da Sup2~ 

mentação.Alimentar no Programa de Assistência à Criança to.r 

nou-se necessár.io compor, como já :foi di to, um dã.agn.Óstico , 

em 1976, com relação aos aspectos - técnico-administrativos 

adotados até então, tais como: 

- Inexistência de polÍtica sistematizada de intervenção nu 

tricional às crianças de o - 12 meses, na esc. 
A distribuição de leite nem sempre vinculada às ações do 

Programa Matemo-Infantil. 

- Inexistência de padronização em termos de orj entação em 

nutrição para o lQ ano de vida, sendo que cada C.S. adota 
~ 

va um tipo de orientação. 
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- Constatação de diferentes tipos de tabelas de peso e alt~ 

rapara crianças nos CS(s), ou em alguns locais até mesmo 

a inexistência de parâmetros para a~aliação. 

-Distribuições orçamentárias às Divisões Regionais de; 

Saúde( DRSs) , nem sempre a tendendo as necessidades reais 

dos CS(s). 

A aquisição de leite era procedida, por concorrência pi, 

blica, através da Comissão Central de Compras do Estado 

(CCCE), para cada Regional. Esta sistemática por vezes 

ocasionava falta de leite por inexistência de cotação da 

CCCZ às Regionais mais distantes, e/ou morosidade no pr~ 

cessamento, deviio aos entraves burocráticos. Desde o inÍ 

cio do processo até o recebimento do lei te pelo CS. havia 

uma demora de 4 a 5 meses. 

Inexistência de um mecanismo à nível central que obtivesse 

informações periÓdicas e efetivas sobre as compras à nível 

regional. 

- A aquisição, pelas DivisÕes, de diferentes tipos de leite, 

ocasionava, quase sempre vencimento do 1~ite, sendo que 

em 1976 detectou-se grande quantidade de leite tipo "modi 

ficado". com prazo .ie validade vendido nos CS(s). 

- Inexistência le instrumen::;os que quantificassem por unida 

de local: consumo de leite, remanejamentos e posição fÍsi 

ca dos estoques com ,lefinição de periodiciuale de recebi 

mento, faixa etária dos beneficiários, bem como instrume~ 

tos para quantificar metas, objetivos e indicalores parh 

avaliação la Suplementação Alimentar com leite em pÓ. 

- Elaboração pelas Regionais da d.i stribuição Je lei te ao:~ 

CS(s) através de grades fixas, J.e acordo com um unúmero 

fixo" de crianças a serem matriculadas no chamaJo "lactá 

rio" Jo c.s. 



Cada. Hegional adotava. diferent;e critério para quantificar 

o n2 de latas a ser distribUÍdo aos bene:ficiários,varia!! 

do de 2 a 8 la.tas,por mes, por criança e por Hegional. 

Exigência de documentos da criança tais como:certidão de 

nascimento original para ser carimbada no Lactário ou do 

cum.entos comprobat6rios de rendimentos e endereço. 

~ristência de diferentes critérios sócio-econômicos pelos 

CS( s) para triagem das crü:mças ::.'!. serer:: beneficiadas com 

leite em pó. 

Carência de NutricionirJtas-Ins_petores na maioria das Re , 
gionais do estado,como também,nos demais níveis, distri 

tal e local, com consequente prejuízo do procE:::;so de pl~ 

nejaruento, execução e avaliação das atividades de nutrição~ 

princi_palmen te da Suyle.:nentação AliriLentar. 

Assim, definiu-se na C. ~3 .C. wna política sistematiZ.§! 

da de intervenção nutricional às crianças ern função do dia.g 

n6stico e do retrospecto destes aspectos técnico-administra 

tivos.Fora.m definidos os objetivos da S.A.no .P.A.C. (ri_Q) : 

11Promover a S.A. aos lactentes (após o desmame)como uma das 

medidas para a melhoria do estado nutricional de8te grupo 

vulnerável" e "Promover e incentivar a prática d.o aleitame_g 

to natural e a S.A .. às nutrizes para a melhoria do estado 

nutricionalu. 

1?arnbém foram definidas as "Instruções sobre Suple 

menta~;ão Alimentar às CriançaB" ( 67 ), bem como todos os cri 

térios referentes: à inscrição, indicação, duração, cont;ro 

le e avaliação, requisitos nece~3sários 1 ar;·endamen \';o e r"3 

gistro, fornecimento e orientas;ão e quantidade a ser cli:s 

tribuída. ( Aimxo I) 

}'oram elaboradas iru:::rtrur;ões e t;omadas alguDJ.!:iS me 

didas com relação a cada um dos pontos de estrangulamento 

apont::-tdos no retros t1BC ~ , ·~. li n e oco: 



- Hotei.ro Alimentar Infantil padronizado p~ 

ra o 12 ano de vida( 75 ). 

Não c;e contrapondo ' as escolas pediátr±cas 

poic foi elaborado por uma equipe multiprofissional e multi 

setorial, este Roteiro teve a :finalidade de uniformizar con 

dutas e informações a serem transmitidas às mães nos CS(s)~ 

sobre aleitamento materno; introdução de novos alimentoF 
' 

finalidade e forma de preparo da mamadeira: diluição e cui

dados de higiene. 

Através do Roteiro Alimentar aboliram-se os 

diferentes tipos de leite e padronizou-se um único tipo de 

leite a ser distribuído às crianças - leite em pÓ tipo int~ 

gral, com orientação especÍfica, para diluição, de acordo 

com a faixa etária \1a criança. 

- Material de Consulta para pessoal auxi 

liar (70). 

I~ste "lTaterial" foi elaborado baseando-se no 

Roteiro Alimentar Infantil para utilização -pelo pessoal auxi 
- ' - , liar com os esclarecimentos, par~ orientaçqo a mae am pos co~ 

~::mlta e/ou atendimento de enfermagem, o mais deta1hadamente 
, 

pOSSlVel. 

- Volantes sobre Nutrição 

Com base no "Roteiro Aljmentar" foram prep~ 

f 'l ' ~ , rados volantes explica ti vos a oert?m orne(~l os as m..<1es apos 

q, consulta médica. ou aterdimento de enfermagem. Foram os se 

guintes: Alejtamento r.~aterno, Altm"mtaç.§'.o da Criança 1e O 

a 4 me:.:,es, Je 4 - 8 meses e de 8 a 12 meses e Preparo d9. :Ma 

I'aironi7.ação ~lar~ tabelas :le peso e A-ltura 

a1otanrio-se as tJ.e 1'J'AnCOJ\'DES ( Lil). 

z~ utilizaç~o e fixação nos lo-



~o. 

As i.;ahelr-ts t·oram renro,lu..zidaa ( 7 9) D'3.r9. os 

sexos· masculino e feminino, para to los os CS ( s) como um instru. 

mento i~ ~:v:r:<1Jiação. 

Foram àa.fus instruções ~ locais de fixação,se!l 

do que as ;r:edi,tas de-..reriam ser tiradas e anota:das corretamen 

te pelo pessoal auxiliar no t)ntuEÍrio da Criança, de acordo 

com u ... m r.~anual de AntropQnetrf~ ~laborado pela Supervisaria de 

Nutrição com a finalidade de padronização da técnica e anota 

ção correta da medida efetuada .Na época cogitou-se sobre :: .. a 

introdução das curvas pondo-estaturais, mas devido ao grande 

vol~e de novas ações e rotinas a eerem desenvolvidas pelo 

pessoal auxiliar com a implantação dos Prograrnae, optou-se 

numa primeira fase somente pela adoçao das tabelas. 

- Introduçao ãos Boletins de Gonsu.mo dos Su 

plementos Alimentares, para os diferP.ntes níveis, com a fina 

lidade de fornecer a posição fÍsica dos estoques: (S.A. rece 

h:i.dos, remanejados-, in1Jtilizados, consumidos). Estes boletins 

eram preenchidos m~..:nsalmente pelos C.S. (s), consoliJados à 
n~vel dos D.S.(s) e encaminhados às DRS(s), que os encaminb~ 

' , 1 t ... ~ va a nJ v e cen ra...1., para a Su;:Jerviooria à e Nutríçao, onde eram 

consolidados para pos i.cionamento dos dados para o estaà o como 

um todo. 

A partir de 1979 foj. implantado o Sistema 

Informati~ro d.e Materiais e rtedi.caroentos (Silf':J,n) onde se intro 

duziram os sup1ementos- Leite e Gestal n:~.ra coni;:ro 

1e intP..gr8.do dos materiais o A consumo d.a esc. Este controle 

pas8ou a Rer computadorizado a n{vel. centra1, e os cl.ados após 

consolü'iaç8.o encaminhaà os aos ài.ferentes nl' veis •. 

- Introdução dos -:3o1etins de Produç8.o nos 

CS(s), senr1o CJ.U.e com estes dois boletins, tornou-se nossível 

qu8.!ltif'iear e aY8.1:iar mai.s e:fj r;azmente a S. A., -pare8.!ldo os 

estoques de todg,s as Divisões, como tam·bém pro:;>ondo rP.!manej!:!.:, 

ment0fl nF~cessários. 



/T'amhém forR.m ::oropoetos jndicadores que tri 

mestralmcnte e por DRS, p1:tde~sem re:fletir a sttu.a.ç~:ío da S.A. 

no Programa. Foram os sev1intes: 

nrDICADOHfi!S 

Nº de criqnças menores ~e 1 ano inscritas no período 
População estimada (le crianças menoree de 1 ano 

Nº de Consultas r.!édicas de Rotina à crianças menores de ~ ano 

Nº de crianças menores de 1 ano inscritas ~o ~er!odo 

Nº de Consultas Médicas J:..'ventuais a crianças menores de 1 ano 
~~~~~------------------~--~------------------------- xlOO NQ total de crianças menores de 1 ano 

NQ rre atendinentos rle rotina. a criFmças menores de 1 ano 

Nº de crianças menores de 1 ano inscritas no período 

N2 de crianças menores de la.+Nº de nutrizes que inic.S.A.xlOO 

Nº de crianças menores de 1 ano inscritas no período 

- Elaboração dos "Orçamp.ntos Programas" de 

forma orientada tendo em vista a necessária racionalização 

e distribuição uniforme dos recursos ~ara todas as Regionais. 

Uma adequada execução orçamentária pelas DRS(s) e um acomp~ 

nhamento desta execução. 

- Aquisição: 

'P.endo em vista as dificuldades operacionais 

de com-pra de leite pela CCC!~ O!)tou-se pela centrali.zação aa 
' , , con1pra a nl'Tel do Gabinete do Secretario, com os ot,jetivos 

de: Rgilizar o -oroce:,,~:o.o e evitar interrupção no fornecimento 

de leite às Divis'ões Begionairl. 

O in-í.ci.o do nrocPs::.~o dr.; aquisição paf:~r:~ou a 

~'~er reo.ltzado por "cart:_=t convite" à~:c ind1,~strias í'oTnece(1ornn, 

vt>~orando o p:eço rio ,:;on~:;e1ho Intermintsteri8.l z3e Preço::; 
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(Preço CIP), mas a operacionalização do processo continuou 

como atribuição da esc. 

SisteD1:'Íti..ca de Aquisição, Controle e dis 

tribuição r1os Suplementos Alimentares (?S) 

defirriil-::lo no âmbito da CSC, eJT~ n{vel cen 

tral e das unidades de despesa, os procedimentos técnico-ad 

ministrativos necessários, bem como dando atribuições ' as 

áreas técnicas e acl.ministratj vas -para o cumprimento efetivo 

da sistemática proposta. 

Cou-oe à Supervisaria de Nutrição à n{vel 

central participar em aspectos rei'erentes a aquisição 

suplementos, análise dos da<los e distribuição dos S.A. 

dos 

' as 

unidades de despesas, atravéP. dos 0rono~ramas (l e distribui 

ção. 

As regionais, através de seus Nutricionis 

tas-Inspetores, conhecendo com antecedência a quantidade e 

a periodicidade dos S.A. a serem recebidos, tiveram condições 

de meJJwr avaliar a atividade de S.A. e programar suas di.:2_ 

tribuições aos CS(r:), de forma. mais eficiente, diminuindo a 
demanda reprimida existente . 

- O nº de 4 latas / criançP / mês foi fixa<l.o 

1 d t t ' · ..::1 1 a··- 6-evan o-se em con a os recu.rsoc orçamen .a.r1.os u.e .. _,f_ e a p~ 

J.{ti.ca de go>rerno de amp 1 i -=tção dA. cobertura. Esta padroniz~ 

ção foi para todos os CS(s) do "3stado e em termos de neces 

sidaà es nntricjonais 3.S 4 l.q tas (de 500,o;) n:r·eencr!i_'lm em tor 

no de 50~ das necessi·'ia(l es nutricionais dq criança. 

"B'oram 8.bo1idas as exigências de :::t-present::_ 

çao rte doc1lr.lentos e os cri tértos socülis e econômicof1, com 

a ;iustii'icatbra •:'te flUe :r.ôr~~:;em evi tat':las maiores injustiças so 

cíais. 

recebor S.A." 

"toda criança inscrit:'l no P.A.C. terá direito a 
( 67) 
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- O S .A. passou a ser distribuÍdo após ,J. 0~. 

sulta Médica ou Atendimento de Enfermagem, juntamente com os 

medicamentos na far.mácia do c.s., e desta forma foi a.:>clido 

o "Iactárto". 

-0- Departamento da Grande São Paulo e t!)da:·,s 

a.s suas regionais foram lotados com Nutricionistas - In;~p!_ 

tores, sendo que no Interior ainda. havia. uma. grande de:f ici~ 

cia deste profissional. 

3.1.3.2. Sistemati!!&ão da SJ!:P.!MD:i!:S(ão A~igptar 

ao P.A,G. 

Para sistematização e implantação em 1977 

da atividade de S.A. no P.A.G. e da atividade de Suplement! 

ção Alimentar à nutriz fnram definidos os objetivo~ aos ~ 

pos ... gestantes e nutrizes: 

"Promover a S.A. como uma das medidas p~ 

ra. a melhoria do e~tado nutricional da gestante e redução do 

percentual de recém-nascidos de baixo peso" <57 ) 

O objetivo da S.A. à nutriz era o de--

"Promover e incen~ivar a prática do aleitamento natural e a 

S~Ao às nutrizes, para a melhoria do estado nutricional"( 57~ 

Para a sistematização e implantação da 

S.A. às gestantes e nutrizes foram estabelecidos, assim co 

mo para às crianças, alguns aspectos técnicos-administrati 

vos, tais como: 

-·Escolha do Suplemento: 

Técnicos da Secretaria. da SaÚde em cola.bo 

ração com um grupo de técnicos consult0res definiram as 

características do produto base e analisaram os seguintes a~ 

pectos: valor nutrivo, aceitação popular, facilidade de pr~ 

paração culinária, conservação e custo. De acordo com estas 

definições solicitou-se aolnsti t-u. to Teono1Ógico de Al.i&entos · 

Oampinae-Sã.o Pa\~lo- (r~rAL), f'o:rmul.a.aee o produto. ( 59). 
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Define-se,portanto, este produto idealizado 

por solicitação da Secretaria ao ITAL, denominado GESTAl,c~ 

mo um suplemento alimentar calÓrico, pulvéreo, adocicad9,de 

fácil preparo e dissolução em água fria (57)·. Destina-se,e~ 
pecificamente, à mulher que amamenta e. aquela que está esp~ 

rando bebê, tendo por finalidade suplementar a dieta habitual 

e não substituir parcial ou totalmente uma refeiÇão, e pr~ 

cipa.lmen te, evi ta..r a diluição intra-f'am.iliar • 

.. -Teste de Aceitação. 

Em 1976 foi testado na rede, por um grupo 

de Nutricionistas, em caráter experimental, em gestantes,um 

produto com caracter:isti.cas similares à do Gestal, onde se 

avaliou a aceitabilidade, sabores preferidos, subsidiando 

com os resultados a decisão sobre a implantação de.um prod~ 

to daquela natureza ( 65 ). 

-Composi2,ã.o q_o ,G;estal. 
,.l:f, 

Na composição i.n.icial do G·estal havia 50 

gramas (g) de açúcar e 5 g de amido modificado o que J~e con 

feria um sabor bastante adocicado. Solicitou .... se ao ITAL re 

dução no teor de açúcar sem alteração do Vb.lor calÓrico to 

tal do suplemento, pois para cada lOOg de G~etal deveria ha 

ver um fornecimento médio de 370 calorias (cal) e lOg de 

:proteína diária , chegou-se a formulação'. atual: 

In~rediente~ 

COMPOSIÇlO CEITESIMAL A~AL DO GESTAL 
. Gralii&.S 1 2.§;1.. ;erote!na ê!g~ Ggrduré, 

35 140 zero 3~4 zero 
, 

açucar 

farinha milho pregela 25 88 I 2.5 17o9 2.5 
linizada 

concentrado proteico de 5 17 2.2 1.9 2.2 
soja 

amido modificado(malt2 20 72 JO.O 79.5 1.0' 
.dextrina) 

"'i '+ Lel v e desnatado 15 53 5. ':l 7.4 5.,3 
~COT 100 370 11>. () 110.1 1J .• O 



35. 
Inicialmente, o Gestal foi produzido em 

cinco sabores: natural, baunilha, caramelo, côco e morango, 

sendo retirados posteriorm~ntb os sabore s natural e baunilha. 

O 12 pela pouca aceitabilidade e o 22 pela semelhança com o 

sabor caramelo. 

Atualmente, portanto, produzido em 3 sabores: 
..... coco, morango e caramelo • 

- Instruções sobre a Suplementação Alimentar 

às · Geatantes (ANElO 2) e às Nutrizes (ANE XO 3). 

Nestes ANEXOS encontram-se as instruções 

aos Centros de SaÚd e, no tocante à inscrição, indic~ 

çao, duração, controle e avaliação, requisitos necessários, 

agendamento e registro,fornecimento e orientação, quantid~ 

de a ser distribuÍda. 

Todos os Centros de SaÚde foram preparados 

para o recebimento do Gesta1, e orientados sobre as instru 

çoes ( 67) . 

A nutriz, definida como grupo a ser ben~ 

ficiado, teve em suas instruções a seguinte colocação: 

"Toda mãe que tiver seu filho inscrito no 

Programa de Assj_stência à criança e estiver aleitando-o ao 

seio , terá direito de receber suplementação alimentar Ges 

tal" e como incentivo ao Aleitamento Natural a seguinte ins 

trução: " Criança cuja mãe estava recebendo Gestal, deverá 

receber leite durante 12 meses, a partir do 12 mês em que 

a nutriz parar de aiDB.IILentar "(67) 

- Volantes sobre o Gestal: contendo orienta 

ção sobre a :finalidade, modo de preparo, periodicidade,para 

di.stribuição às gestantes e nu trizes em pÓs-consulta e/ou 

atendimento de enfermagem. 



~1Sistemá tica de Aq,,~is.:iç_ão, Controle e dis 

t ··b . "' ~ co s 11 tf (7E3) 
rJ. UlQ,ao. a_o~) ,~~ 

~Foi insti t;uÍda para o Gestal, assim como 
·~ ' para o leite, definindo procedimentos e dando atribuiçoes as 

áreas técnico-administrativa dos diferentes níveis da esc. 

- Aquisição é realizada atrav-és de "Con 

corrência PÚblica" pela c.c .. C.E. O ed.ital de concorrência 

é publicado em. Diário Oficial do Estado, +.razendo as esp~ 

cificações sobre a formulação, matérias primas, padrões mi 

crobiolÓgicos exigidos e características de embalagem. 

Para a seleção da indÚstria vencedora 

da Concorrência existem algtms critérios tais como: f>uperv_i 

são de equipe técnico-administrativ-a da Secretaria. da SaÚde 

para inspeção das instalações, aparelhamentos e condições g~ 

rais da fábrica para a produção do Gestal. 

Considerando-se as condições àa indÚs 

tria e o preço oferecido, a c.c.c.E. seleciona a firma ven 

cedora da concorrência. 

Para a l:iberação do produto, a Secret::!, 

ria da SaÚde, colocou como órgão controlador da qualidade do 

Gestal o Instituto TecnÓlogico de Alimentos (ITAL) -por se tra 

tar de um produto eE3pecÍfico às ges.tantes e nu trizes. O ITAIJ, 

realiza o controle de qu3.liclade, realizando uma visita à fá 

brica, seleciona aleatoriamente uma amostra e em seus l~bora 

tÓrios -procede a análise, ex-pedindo ao final o laudo ·t;écnico 

com o seu parecer. 

A indÚstrj_a vencendora da v~ concorrên 

cia p1Í:blica -propôs-se, sem ônus a S.S. e a título de colabo 

ração a elaborar o cartaz do Gestal a ser fixado em todos os 

CS(s) para uma maior motivação da população ben~:ficüiria. A 

:figura da mãe com a. criança do cartaz proàuzido pela indÚs 

t;rja foi txti1izl::- :la para a parte fron·taJ. da , niba lag~m do Ges 
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tal, com a mensagem de que era um produto especÍfico para a 

mulher grávida e à mulher que amamentava seu filho. Na parte 

posterior da embalagem vinham as instruções do preparo do 

Gestal. 

- Controle: 

O controle inicial dos estoques por C.S. 

foi :f e i to a nível central, com encaminhamento direto à as~ 

nível dos boletins de nível local. Inicialmente este 

controle era necessário para se poder estabelecer as quanti 

dades a serem adquiridas em função dos consumos e estoques 

observados nos CS(s). Gradativamente o controle retornou aos 

níveis competentes seguindo o fluxo normal para os boletins 

de estoque de S.A. 

- Cronograma de Distribuição: 

Assim. como para o leite, houve particip!!:, 

ção da Superv.isoria de Nutrição - NÍvel Central - nos aspe~ 

tos referentes a compra, análise dos dados e distribuição 
' (78) do Gestal as unidades de despesa • 

As regionais também, com a participação das 

Inspetorias de Nutrição, passaram a controlar mais adequad~ 

mente a distribuição do SUplemento, evitando através deste 

control.e a eventual! falta do Gestal ou o venciment.o do 

produto ( 78). 

Boletins de Produção e Estoque dos S.A. 

Com a introdução dos boletins de produção 

e consumo, foram propostos indicadores, que por DRS e trimes 

tralmente eram calculados para avaliação da atividade. Eram 

os seguintes os indicadores: 



:X. 1.00 

NQ d~_Conr·:J1 tr:u~ r8r'l iN'.':; ·:~·\fentua. is às Gestantes 

Nº tota1 ~P. G<:nr:~ulta:-~ 1'"8n:lcas à Gestantes 

~To ,., ~t :1 . . , ,., ~ l I) t . ' G t t 
H- 0.8 '1. .(:n, lffl':_~~~~rTI'...-'3.gem C e cO lDn_ SS eS 3.n eS 

Nº de Gestantef::' inseri. tas no PerÍodo 

Nº rle Consultas Médicas de Rotina às Gestantes 

Nº ne Gef1t:1.ntes inscr:ttar> no perÍodo 

Nº de Gestantes que inictaram a S.A. x 100 

Nº de Gestantes inscritas no PerÍodo 

O número de 6 pacotes de Gestal / Gestante/ 

Mês (doin de cada sabor) foi.. .f'ixado levan<1o-f;e em conta as 

necesstdaden cal(Sri.caf~ :'Up1emen tares à dieta na Gel:tan te em 

torno fte .100 c'al / d L-l'!) \ rJ•J.tri..z foi :fixarJo o mimero de q 

pr-tcotez. rl.e f:.es tal por mes ( tre~-:; de cada sabor) tendo( ti) 
em vista que sua~:-: necessid:1.rJes estão em tor·no o e 5'00 cs.l/(lirt 

·,1 ~ 1 . ' "' • ~ t ~ ~ d - J~g,o 11aV1Jl ex1.e;encH:t o e anresen· .8ç!lo ete ~O 

Cl.:U.Ilentn::; e nao foram adotados cri térior.> !'lOSiJ1Ü3 e er:o:nômtcon. 

A ori en ta0ão quanto :\ tn1) :ic~1ção fi c ou. afJf'i m e:xl)rer;::~~: ( 67 '68) 

" Toda gestante inscrita no P.A.G.,qualquer que seja o P!. 

ríodo de gestação terá. direito a receber Gestal", e para !!!! 

triZ:' "Toda mãe que tiver seu filho inscrito no P.A.C. e 
estiver aleitando-o ao seio, terá. direi to a receber Gestal.". 
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4. ANALISE 

4 • .1 - ANÁLISE DA Nt:IVillADE DE NUTRIÇÃO ~UP:JtE:MENTAÇIO 

ALIMENTAR COM LEITE EM PÓ NO P.A.C. DA SECRETARIA 

DE ,ESTADO DA SArtn~ DE S~f.-PERtODO DE 1977 a 19~l 

- Cobertura de crianças menores de um ano 

(VIDE TABELA 1) .. 

Para iniciar a análise da S.A. torna-se 

necessário conhecer o comportamento da cobertU2~a do P.A.C. 

para o perÍodo estudado uma vez que este indicador, referi 

do do Ítem 3.1.3.1 do presente trabalho,. foi adotado desde 

1977. Demonstraram os dados que durante o perÍodo observaào 

para uma. população de menores de 1 ano estimada no total 

de 2.983.440 crianças inscreveram-se no P.A.C., 1.831.760 ~ 

ças menores de um ano. 

Houve um decréscimo na proporção da pop~ 

lação estimada de crianças menores de um ano em relação às 
crianças que se inscreveram no P.A.C. Em 1977 a cobertura 

era de 72.6'}(, e em 1981 passou para 57.7%; portanto, 14.9%m!:_ 

nor. Para os anos de 1978s 1979, 1980 e 1981, as coberturas 

foram de respectivamente: 64.5%, 63.0%t 53.3% e 57.7%. 

Este nível de cobertura observado de crian 

ças menores de um ano no P.A.C. parece elevado quando se 

constata. que apesar do decl{nio ainda está se atendendo· no 

estado de São Paulo 57.7% das crianças em 1981, ou seja mais 

de 50% da população, leva~do-se em conta a multiinstitucion~ 

lidade do setor saÚde no estado. Entretax1to, pode estar ha 

vendo super estimativa do fndice devido a possíveis falhasde 

preenchimento dos boletins e sv,..·~stimativa dos dados de papE, 

lação ,que explicariam parcialmente esta expressiva cobertura. 

Em relação a queda de 11.9% poder-se-ía 

cons-:.derL'tr <mtre ctüras as hipqteses de: 
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-repressão da inscrição pelos prÓprios OS(s) em fUnção 

dos instrumentos disponíveis. 

- procura da população por outros recursos de saúde que 

não os CS( s) • 

TABE:LA 1: PROPORCIO DA POPULAÇIO ESTIMADA DE CRIANÇAS 

ANOS 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TOTAL 

A-TENORES DE UM ANO QUE SE INSCR3V'~R.A.M NO 

P .A.C. DA SECRETARIA DA SA11DE- PERtODO D$ 

1977 a 1981 

I . 
População estim~ Crianças < 1ano I Cobertura 
da de cria.n.ç as 
menores de 1 ano inseri tas no PAC '{c 

r 

i - I 
1 

503.587 365.634 I 72.6 

524.161 338.266 64.5 

537.117 338.582 63.0 

673.337 I 359.036 53.3 

745.238 I 
I 

430.152 57.7 
i 
I 
'· 

2.983.440 
1 

1.831.670 61.3 

FONT~: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da C~1nidade da Secretaria de ~atado da Sa~ 

de de S3.o :Paulo. 
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- Coo de criar2ças de 1 a 4 anos de idade 

no P.A.C .. (VIDE TAJJEl..\ 2) 

A estiv.atr..ra da população :foi para o perÍodo 

eutudaJ' de 11.5 63.2 33 crianças de l a 4 <.mos, sendo a co 

pois o total de crianças inscritas desta 

faix'=~. etária foi de 87 3 .,~>72. A cobertura come pode ser obseE 

vad 1 ,~;- tá decrescendo sendo que em 1977 era de 10.5% e em 

1981 de 6.3~. 

Por r5o e:::1tar previsto na P:::.~ogramação o aten 

dimr~:::1to de rotina p&.t'a erianças após os 18 meses, este gru -, 
po "'>rulr:.~.t:::::-avrü de 1 a ~ ;:;_nos fica descoberto em termos de 

assistêncü•, médica J,;; :.~0tina, explicando-se, por este :m.otivc; 

U1.ln das causas que pod•.::a. ser determinantes da baixa cobertu 

TABELA 2: PROPORÇÃO_ D~OPULAÇÃO EST!}~g>A DE CRIANÇAS DE 

J. a 4 ANOS J}::~ IDADB QU'"~ SJ'~ INSCREVERAM NO P .A. C 

PElUOllO DJLJ.-277 a 1981. 

ANOS I População esti~ Crianças 1 a 4anos CoberttL't'a 
: da de .crianças de . . t 

j :mscr1 .as 

I 
o PAC 

1 a 4 anos 

1977 2.197.824 230.869 ll.0.5 

1978 2.269.ó52 196.353 8.6 

1979 2.344.258 157.026 6.6 

1980 2.421.747 141.348 5.8 

1981 2.329.752 148.076 6.3 

---;;;;;~-;:--t lJ .563.23! .. -· 1 ~ 873.~2 
------J-~,- ~ - _________ __.,~ ___ _ 7.5 

PCJ':',:::: Gen tro de Inf,::>rmn.ções de Saúde e Coordenadoria de 

~)aÚde ·1. ComtlTlidade dt=t- Secl.·etari --le Estado da St:,.1: 

~.,;, São Paulo. 
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Cobertura de Nutrizes. (VIDE TABELAS 3 e 4) 

Ao se supor que toda criança inscrita no PAC 

deveria estar recebendo leite materno e a mãe o suplemento 

alimentar Gestal, têm-se uma meta estipulada em 100:~ para 

as nutrizes, ou seja toda mãe de criança inscrita deveria 

ser "uma nutriz iniciada na S.A.". O que se observou ('J!ab2_ 

la 3) foi que no total do perÍodo 1.8)1.670 crianças meno -
res de 1 ano se inRcrever::un e 366.944 nu"' ·izes iniciaram a 

S.A. ou seja, somente 20.0% de crianças estavam em aleitamen 

to materno, e para os anos de 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981 

as coberturas foram de respectivamente 25.6%, 20.8%, 18.9%, 

19.1% e 16.2%. 

Estes dados merecem a análise tendo em vista 

dois aspectos: 

- revelam um baixo nível de cobertura d.e nu 

trizes que iniciam a Suplementação Alimentar, ao se conside 

rar que por hipÓtese os 25. 6~· observados em 1977, revelassem 

o nível de mães que seriam nutrizes. 

tendência decrescente - Esta situação revel~ 

ria aspectos mais graves ce a tendência ao declÍnio observ! 

da estiver demonstrando uma diminuição real na prática 

Aleitamento Materno. Entretanto, é possível que estes 

elo 
, 

num e 

ros estejam influenciados :pelo grupo de nutrizes que não acei 

ta.m o Gestal ou negam a sua condição de nutriz, apesar de o 

ser, a 1im de poder receber o leite para seus filhos maiores~ 

Com a finalidade de se estimar o número pr~ 

vável de nutrizes que poderiam receber o Gestal em 1977, foi 

adotado como critério o percentual de 251 da população estl_ 

mada de gestanteso Estes dados (Tabela 4) estavam super e~ 

ttmados pois em }977 pensa~.ra-se atingir 163.321 nutrizes e 

no. realidade :iniciaram a S.A. 93.623 nutri.zes. (Tabela 3). 
A.o se tomar como 1::1ctn. ?5:~ das gestantes inncri tas no PAG 

.. ~ 

a pcrpuln.<;::-'o 
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estimada de nutrizes observa-se pelo::> percentuais a tendência 

ao declínio: 22.lf, em 1977 para 18.0~ em 1981 (Tabela 4) da 

mesma forrra que quando se compara esteo dados co.r.1 a tabela 3 

onde se tem para 1977 uma cobertura de 25.5~ e 1981 1~ perce~ 

tua1 de 

Ambas as tabelas ( 3 e 4) demonctram uma queda na 

cobertura de nutrizes iniciadas na S.A., sugerindo um declínio 

na prática do aleitamento materno. 

TAB~LA 3: PROPORÇltO DAS CRIANÇAS MBNORES DE UM ANO INS 

CRI TAS NO P .A.C. E NOTRIZES INICIADAS . 'NA. 

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR-PER!ODO DE l977-l.~8l 

ANOS Crianças c::: lano Nutrizes iniciadas Cobertura 

inscr. no PAC. na Supl.ementaçã.o % 
A.l.imentar 

1977 365 •. 634 93.623 25.6 

1978 338.266 10.662 20.8 

1979 338.582 64.150 18.9 

1980 359.036 68.785 19.1 

1981 430.152 69.724 16.2 

TOTAL 1.831.670 366.944 20.0 

FONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da Comunidade da Secretaria de Estado da Sa~ 

de de São Paulo. 
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TABEIA 4 : PROPORÇÃO DE NUTRIZES INICIADAS NA S. A. Erri FUNÇÃO 

DA POPULAÇ!O ESTIMADA DE GESTANTES E DAS GESTANTES 

INSCRITAS NO P.A.G. - PERiODO DE 1977 - 1981. 

População es Gestantes Nu trizes -
ANOS timada de inscritas Cobertura 

gestantes no P.A.G. População Bene:fi -
"' estimada ciadas 

1977 653.285 144.811 163.321 36.202 22.1 

1978 672.348 130.750 168.087 32.687 19.4 
1979 693.195 124.112 17 3.298 31.028 17.9 
1980 714.026 126.471 178.506 31.617 17.7 
1981 778.483 140.570 194.620 35.142 18.0 

TCYrAL 3. 511. 337· 666.714 877.832 166. 67& 18.9 
~ --, .. ·-·-· --~-· 

FONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de S~ 

de da Comunidade da Secretaria de Estado da Sa;6.de. 



- Cobertura na Suplementação Alimentar para 

crianças menore e de um ano (VIDE TABELAS 5 e 6 ) 

As crianças menores de um ano iniciadas na 

S.A. em relação às crianças menores de um ano inscritas 

no P.A.C. dão como resultado a cobertura esperada para a 

S.A • .Bstipulou-se como meta programática l.Oo% e a partir 

dos resultados apresentados,pode-ee observar que, para o 

período, a cobertura foi de 69.6~, uma vez que 1.8)1.670 

crianças se inscreveram a 1.274.851 iniciaram a aupleme,n 

tação.Para os anos foram obtidos os percentuais:62.3%, 

68.5%, 71,0%, 66.6~,e 77.8% respectivamente,para os anos 

de 1977 a. 1981. 
Em 1980 houve um decréscimo na cobertura,mas 

em 1981 se elevou novamente, sendo que para o período de 

1977a 1981 o acréscimo foi de 15.5%. 
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Apesar dos dados indicarem e8se acréscimo,ao 

se comparar com a cobertura de inscrição (Tabela_l) e 

com as iniciadas em Suplementação Alimentar ( Tabela 6) 

constata-se na realidade um decréscimo no percentual de 

crianças que se inscreveram no P.A.C. e das que inici~ 

a Suplementação Alimentar. 

Em 1977 iniciaram em Suplementação Alimentar 

conforme Tabela 6, 45.2% das crianças menores de um ano 

e 44.9'/0 em. 1981. Para o per!odo o percentual de cobertura 

foi menor que 50%, tendo-se como parâ~etro a população e~ 

timada de crianças menores de um ano. 



TAruLA 5: PROPORÇÃO DAS CRIANÇAS MENORES ~ UM ANO INS 

CRI TAS NO P .A.C. E QUE INICIARAM A ATIVIDADE 

DE SUPLEMENTAÇÃO ALI1~TAR-PER!ODO 1977-1981 

ANOS Crianças c::" 1ano Crianças c:: 1 ano Cobertura 
inscritas no PAC inicialas na S.A. "' ;· 

1977 365.634 227.986 62.3 

1978 338.266 231.795 68.5 

1979 338.582 240.643 71.0 

1980 359.036 239.417 66.6 

1981 430.152 335.010 77.8 

TOTAL 1.331.670 1.274.851 69.6 

FONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da Comunidàde da Secretaria de Estado de Sa~ 

de de São Paul.o. 
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TABELA 6: PROPORÇÃO DA POPTJLACXO ESTIMADA DE CRIANÇAS MENO 

RES DE UM ANO E CRIANÇAS QUE INICIARAM NA ATIVI 

DADE DE SUPLEMENTACIO ALIMENTAR: PER!ODO 1977-1981 

ANOS Pop. estima. da Crianças c::: lano' Cobertura 

crianças < l ano iniciadas na S.A. r1 

1977 503.587 227.986 45.? 

1978 524.161 231.795 44.2 

1979 537.117 240.643 44.8 

1980 673.337 239 • .:.17 35.5 

1981 745.238 335.010 44.9 

TOTAL 2.983.440 1.274.851 42.7 

FON~: Centro de Info:n E de Saúde e Coordenadoria de 
# 

cretaria da Estaco de Saú 
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Cobertura de crianças de l a 4 anos (VIDE T! 

BET.l-t\.S 7 e 8). 

As crianças desta faixa etária que se insere 

ve:ram no P.A.C. totalizaram 873.672. Para o cálculo da oo 

berturu utilizou~se o total de iniciadas para o perÍodo e 

se verificou-se que a cobertura para o perÍodo foi de 4.7%, 
tendo um pequeno acréscimo nos anos de 77 a 81 de 5 .1% para 

7.7;!, sendo que para 78, 79, 80 as coberturas foram deres -
pectivamente: 3.3%, 3.57{, 3.9~ (Tabela 7). 

A cobertura para este grupo vulnerável aprese~ 

ta-se muito baixa, pois para o perÍodo de 1977 a 1981 a P2 
pulação estimada foi de 11.563.233 crianças e somente se 

inscreveram no P.A.c. 873.672 ou seja 7.5%, (Tabela 2) sen 

do que iniciaram a S.A. por indicação médica apenas 4.7%das 

crianças inscritas no P.A.C. 

Esta cobertura decresce para 0.3% ao se anali 

sarem termos de estimativa populacional (Tabela 8), com 

uma variação de 0.5% em 1977 para 0.4% em 1981. 

C . , 2 omo Ja foi comentado na Tab:,la. ' , por não 

existir o agendamento de rotina, ocasionando baixa cobert_E 

ra, no P.A.C. as crianças de 1 a 4 anos que j_niciam a s.A., 
provavelmente são as desnutridas que permanecem recebendo 

S.A. por indicação médica, até os 4 anos de idade. 

A instrução ele que após o aleitamento ma.terno, 

a mãe que parasse de amamentar, receberia o lei.te por . 12 

meses, parece não estar sendo cumprida. A cobertura para es 

·te grupo etário pe1~ece baixa e pouco significativa em ter 

mos de 3.A. 

As crianças até os 12 meses de certa forma., (T~ 

hela. ~i) eGtão comparecendo ao c.s .. para receber o atendimen 

to de saÚde (6J 3%) e a S.A. (69.6~1) enquan .:J que para o 

mesn:o per-Íodo têm-:::e <:l. frtixa de ... 1 a 4 ':'l.no;; totalmen ••· desco 



Ao se associar as altas mortalidades no grupo de 

1 a 4 an.os de idade com a desnutrição presente como causa bá 

sica ou associada em 47.9~ dos Óbitos (39) questiona-se a bai 

xa cobertura apresentada. 

O controle em termos de saúde, o acompanhamento 

e a avaliação da evolução do estado nutricional· leste grupo 

etário não vem sendo realizado de rotina no c.s., daÍ não se 

ter dados que possam quantificar os desnutridos por faixa etá 

ria e por graus de desnutrição, mesmo por que supõe-se que e!! 

te percentual de 4.7% represente o grupo das crianças desnutri 

das, sabendo-se no entretru~to, que este percentual deve ser 

muito ma:ls elevado. 

TABELA 7: PROPORÇÃO ng CRIANÇAS DE 1 a 4 ANOS INSCRITAS 

NO P .A.C. E ÇUE INICJ;ARAM A ATIVIDADE DE SUPLE 

MENTACIO ALirt.J.!:NTAR-PElÚODO DE ~977 a ~98~ 

ANOS Crianças 1e 1 a Crianças le l a 4 Cobertura 

4 anos inscritas anos iniciadasJ. 
% 

no P.A.C. na S .,A. 

1977 230.8óg 11.824 5.1 

1978 196.353 l . 6. 652 3.3 

I 1979 157.026 5.593 3.5 . 

1980 141.348 5.598 3.9 

1981 148.076 11.516 7.7 

TOTAL 873 .. 672 41.183 4.7 

FONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

SaÚde da Comunidade da Seçretaria de Estad.o da Saú . 

• .:C' Paulo 
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TABELA. 8: PltOPOiÇIO DA POPULACXO .ESTIMADA DE CRIANÇAS DE 

1 a 4 ANOS E CRIANÇAS QUE INICIARAM A ATIVIDA 

DE De SUPLEMENTAOIO ALIMENTAR-PER!ODO 1917-1981 

ANOS Popu1ação esti~ Crianças inio,!. Cobertura 
da de crianças de adas na S.A. % 

1 a 4 anos 

1977 2.197.824 11.824 
( 

0.5 

1978 2.269.652 6.652 0.2 

1979 2.344.258 5'.593 0.2 

1980 2.421.747 5.598 0.2 

1981 2.329.752 11.516 0.4 

·--~-

TOTAL l 11.563.233 41.183 0.3 1 

I 

FONTE:Centro de Informações de S~de e Coordenadoria de 

Saúde da Comunidade da Secretaria de Estado da ~ 

de de São Pau.1o • 

Com relação as atividades do P.A.C., a Suplementação como 

atividade, está vinculada ao cumprimento de determinadas 

ações tais como: (Vide Anexo l) 

indicação médica: Na falta ou ausência do leite materno a in 

dicação do S.A. fica a critério médico, durante a 1• consulta 
da criança ( 67). 



5o 

Pesquisa realizada sm 62 CS(s) da Grande São 

Paulo, com levantamento de 6.187 prontuários de crianças me 

nores de 1 ano observou-se que: (SS) 82.6% J.os prontuários -

apresentavam indicação médica para inÍcio da S.A. e em 17.41: 

não houve indicação, sendo que neste percentual podem estar 

incluídas as crianças em aleitamento matern.o e as que não es 

tão recebendo S.A. 

cronograma de atendimento: Observou-se que em 72.1~~ dos Pro:!, 

tuários o cronograma não vem sendo obedecido, ou seja C.M.no 

12, 42, 82, e 122 mês de vida e nos demais meses A.E.R. Na 

maioria dos CS(s) devido a grande deman,ia de crianças e f'al 

ta de médico há um maior número de atendimentos de enferma 

gem. Outro fator que pode explicar o não cumprimento do cro 

nograma, se refere ao fato de que as C.M. ~ventuais estão 

sendo priori tári!\S às de rotina, devido à ff.il ta de pessoal 

médico, sendo que a grande demar.~.da de criança:J agendadas P!_ 

ra. Consulta Médica de Rotina passam a.pm1as pelo Atendimento 

de Enfermagem.< 58 ) 

- Atendimentos de Rotina: Consulta Médica de 

Rotina (CMR) e Atendimento de Enfermagem de Rotina(A.ER) 

às crianças menores de um ano atendidas na S.A. (VIDE 

TAB3LA 9). 

As crianças menores de 1 ano receberam de 

1977 a 1981 um total de 11.343 .. 909 atendimentos de rotir.a 

e 9.318.266 atendimentos em S.A.,repreaentando 82.1% emt 

relação aos atendimentos de rotina. 

Para os anos de 1977,1978,1980 e 1981 foraoc_ 

observados os seguintes percentuais: 85.9%, 8).~fo, 82. 

72 .. 3%, 86.9%, sendo que de 1977 para. 1981 houve t1!Jl ac::r(~~ 

ci.Ia(,' i:nsigrli:fica.rlte de 1.% e no ano de 1980 um de.créscin o 
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mais acentuado. 

As instruções sobre S.A. prevêem que para 

cada criança atendida com S .A. haja um atendimento de r.Q. 

tina,conforme o cronograma de atendimento e a faixa etári 

a,ou seja a proporção encontrada sugere que esteja existin. 

do distribuição de S.A. sem o atendimento de rotina neceA 

aário conforme preconizado no P.A.C.: 

C.M.R.:- 12,42,82 e 122 mês de vida e inte~ 

calados às consultas médicas nos meses intermediários os 

A.E.R.:- 22,32,52,72,92,102 e llR mês de ~da. 

TABELA 9: PROPORÇÃO DE CRIANÇAS MENORES D8 UM ANO ATENDI 

gAS E.M SUPLE1flENTACÃO ALif,'íENTAR EM RELAÇXO AO TO 

TAL DE ATENDIMENTOS DE ROTINA( C.MR ± AER } 

PEEf.ODO DE 1~17 a 1981. 

ANOS CMR + AER At~mdida.s na Proporçã o . 
% menor de 1 ano S.A. 

1977 1.755.906 1.509.890 85.9 

1978 2.231.316 1.853.958 83.0 

1979 2.278.046 1.868.339 82.0 

1980 2.249.766 1.626.605 72.3 

1981 2.828.875 2.459.474 86.9 

TOTAL 11.343.909 ! 9.318.266 82.1 

FONT3: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da Comun±da.ce da Secretaria de 3stado da. SaB, 

de de São Paulo .. 



Ainaa, cem relação as atividades do P.A.C., 

além da indicação médi~a e do cronograma de a$endimento, 

foram observados outroo aBpectos: 

tomada dos dados Pondo-Es~~turais: 
v -

registro l'l'msal de peso: ;J,e acordo com o ?.A.C., toda vez 

que a cria.nça coz;l.:;}r::.rc~a::- r·""·ra o at~dimento de ro·tina e P!;~ 

ra o rece·oimento c:') St:f'l~'--."J.ento, eln deve..c·r~. obriga.torJl.amente 

se r p es.J/it.. , 0 o sE>;. . evc 

outroF a car?ncic de peso fnl,ta de treinamento para a 

comprc.;r:srio ·,rl i:.-·~:o:-:-tGcüa d.t,3+;a ~:~,""13.::t.iação e à. elevada d~:: 

r:l8J1c1a de ~x"' _nças esta ;·· ~:d.O tanoi:.rc :·:tão é reali::;ada;. 

Dor1 6.187 pi."'ontuários em 87.9% havia a anota 

ção G.o peso e ~r:. .12 .1% n17.:;:, i1av:ta qualquer referência ( 58). 

tr :;.")én é obrigatória~ 

é sufi c i e:.:.d; e 1 ~ra a avaliação 

dos pron·~-:;:'Í.rios sobr~ n altura, e este 

fato se explica pele. f\Cl.lte.. de reçl:'·r:;~s humanos, falta de 

s·salas de tomada 

destes ê..ado9 e ff'.l te:. de c;)neci{ :ti ~r~ção do :p~ssoal para. a 

import~:1cia e r.ecc,, .. <si:J~::u.e da medi.iJ. (58) 

2~q_ue~~-Y:P~2-':;~9_â.:;:: p<:u:a que [\ cri:J.:nçg receba. o S .A. hÚ 

obrigator:~ .a.ie d.o CLNprilT.:nto G.o esquema de vacinação, ve 

rificad:; atr':lvés ,;le cf:.d2:.:~neta d ~ vac::L:::~ç5:o. 



Nos prontuários das crianças esta a.notã 

ção de vacinação nem sempre á realizada. E~ 44~ havia § 

notação do cumprimento, em 10,3~ havia anotação de não 

cumprimento e em 54.7% doe prontu~os observados não hJ! 
via nenhuma referência ( 5S). 

Para se verificar o cumprimento da S.A. 

com relação às vacinas obrigat6ria.s no lR ano de vida, 

observou-se as coberturas vaeinai e e a cobertura na S .A. 

para as cria.nças menores de um ano inscritas no P.A.O. 

( VIDE TABELA 10) • 

TABELA 10: COBERTURA NA S .A. E CO:a&RTUBA VAO:p!AL PARA 

CRIANÇAS MENORES DE UM ANO 

., -P.ER!ODO DE 1977 a 1981. 

ANOS COBERTURA COBERTURA VACINAIJ ( 1 ANO 
,, ~ % 

cria.ntae ( 1 ano TrÍplice Sa.bin Sarampo BCG-ID 

1977 62,3 73 85 77 20 

1978 68,5 ' 84 99 80 70 

1979 71,0 87 101 87 95 

1980 66,6 95 134 104 106 

1981 77,8 52* 42* 56* 60* 

FONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da Comunidade da Secretaria de Estado da Say 

de de São Paulo. 

(~) Dados referentea,aomente,até o mes da julho de 1981~ 



Em função da tabela 10 onde se compara cobe~· 

tura das vacinas obrigatÓrias no 12 ano de vida com cobertura 

em S.A. aos menores de 1 ano nos anos de 1977 a 1981, pode-se 

verificar que as coberturas vacinais estão bem mais altas que 

a cobertura de SeA. exceção feita a 77 com relação a BCG - ~ 

tradérmico, que estava sendo introduzido na vacinação de roti 

na. 

Com relação à trÍplice a cobertura para os 

anos de 1977 a 1980, fci crescente tendo variado de 73% a 95%. 

A cobertura vacinal para sarampo também foi 

crescente nestes anos sendo de 77% em 1977 e 104% em 1980. 

A vacina Sabin obteve cobertura de 85% em 1977 

e 134~ em 1980, e o BCG-ID tinha uma. cobertura de 20% em 1977 

e evoluiu para 106% em 1980. As altas coberturas vacinais per -
mitem sugerir que as crianças menores de 1 ano estão recebendo 

vacinase desta formacumprindo a obrigatoriedade com relação 

a S.A. Em trabalho com pré-escolares matriculados no P.N.S.em 
(30) ,. 

são Paulo observou-se que houve aumento nos índices de 

vacinação nos Postos de Puericultura ande os pré-escolares re -
cebiam Suplementação Alimentar. 

Roteiro Alimentar Infantil, Material Auxiliar e Volantes 

Dos Prontuários levantados em 63% havia regi~ 

tro sobre orientações dadas às mães e em 37% não se encontrou 

qualquer anotação (5S). 

11u.itas vezes as orientaçõ'es são efetuadas e 

não anotadas. Em outras, há apenas a simples distribuição 

dos volantes sem nenhuma orien~ação. Há casos, ainda, em que 

nem há orientação nem distribuição de volantes. O Material A~ 

xiliar parece não estar sendo muito utilizado, tendo em vista 

a finalidade ao que mesmo se propõs, ou;seja auxiliar na 
, 

PO!! 
consulta ou A.E. a equipe de saúde em orientações às mães. 
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Idade do Desmame: 

Este dado com relação ao desmame é totalmente 

desconhecido nos Centros de SaÚde, sendo quase impossível 

quantificar as causas do desmame e por qual perÍodo a cri~ 

ça recebeu o leite materno, sendo que já se ress~ltou ante 

riormente estar havendo um declínio na amamentação e que 50% 
das mulheres no municÍpio de são Paulo desmamam seus filhos 

no 12 mês. (B 3) 

Com relação à anotação no Prontuário sobre id~ 

de do desmame (SB), em 42.2% não havia o registro do dado e 

nos 57.8% dos restantes, divididos nas faixas etárias ou se -
ja 26.3% foram desmamados até o 12 mês de vida, 21.5% de 1 

a 4 aeses de idade, 9.6~ amamentadas por 4 meses e mais e 

0.4% nunca havia amamentado.< 58) 

Ao se comparar estes dados com as nutrizes ini -
ciadas em S.A. (Tabela 3) observa-se que 47.8% das mulheres 

amamentou até 4 meses de idade, ~ora os prontuários que não 

tem o registro;opasso que a cobertura em S.A. para nutrizes 

é de somente 20% para o perÍodo observado; 

As afiriiÍações de que a distribuição altamente 

facilitada do leite em pÓ nos CS(s) é uma das causas estimu 

lantes do desmame precoce (Sl) e que "não é possível traba 

lhar bem como os pacientes do c.s., sendo difÍcil mudar ro -
tinas já estabelecidas que favorecem o .aleitamento artificial 

tal como entrega de leite em pÓ" ( 23 ) merecem algumas cónsi 

derações: 

Devido a problemas econômicos e sociais a maio 

ria das ~1es nega que está amamentando seu filho, à fim de 

receber o leite em pó, o qual na realidade é destinado aos 

filhos de idade pré-escolar, faixa etária pouco assistida p~ 

los órgãos competentes. Entre as várias causas do desmame, a 

S.A. realizada nos CS{s), deve ser analisada conjuntamente a 

outras causas: 



- a atual condição de vida da mulher 

- trabalho dentro e fora da casa 

condições sociais e econômicas 

- "stress" emocional 

f 
A , 

- requencia ao pre-natal 

56. 

orientação às mães no Pré-natal, motivando-as pa -
ra a necessidade do lei te materno à criança. 

prescrição do leite artificial pelo médico sem 

procurar saber as razões pelas quais a mãe está 

solicitando leite, e desinteresse de sua parteem 

motivá-la para continuar amamentando seu filho. 

A ausência de registro com relação ao desmame se 

deve às diversas falhas já apontadas: insuficiência de pessoal 

e falta Ae· treinamento para a importância da coleta do dado. 

Embora o P.A.C. normatize que a criança receba 1e1 

te em pÓ durante um ano após o desmame, a falta do suplemento, 

algumas irregularidades de abastecimento das Unidades e princi -,-\1/,, 

palmente o descrédito dos funcionários dos CS(s) e mães quanto 

à garantia e efetividade do cumprimento desta medida fazem com 

que essa norma não seja cumprida na quase totalidade dos CS(s). 

Sabe-se que "a desnutrição materna não interfere 

no tempo mediano e na duração do aleitamento natural, e porta::. 

to, não seria esta a variável explicativa para a ocorrência do 

desmame precoce" (90). 

O S.A. destinado às nutrizes, que visa supl~mentar 

o déficit calÓrico, parece: estar interferindo pouco no probl2_ 

ma. 

- Crianças menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, e nutri 

zes atendidas em Suplementação Alimentar. (VIDE TABELA 11). 

Foram atendidas em S.A. para o período em questão 

9.318.266 crianças menores de 1 ano, 1.289.743 crianças de 1 a 

4 anos e 909.825 nu trizes •. Para as crianças menores de um ano 

a variação :foi d 1.509.890 para 2.459.474 atendimentos ou seja, 
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61% maior. Talvez haja uma superestimação dos números, prov~· 

ve1mente, devido a não limpeza dos fichários, com a manuten 

ção das anotações de crianças já desligadas da S.A. O mesmo 

ocorre com o grupo etário de 1 a 4 anos cujo percentual de 

aumento foi de 39.8%, isto é" de 145.858 cria.."lçaB em 1977 

e 365.848 em 1981. 

Para o grupo das nutrizes já as mesmas hipi 

teses não podem ser consideradas, uma vez que em 1977 inici~ 

ram 220.547 nutrizes e em 1981 passaram a 152.233, decresc~ 

do em 31%, mas demonstrando, nitidamente, a tendência à dimi 

nuição no número de atendidas em S.A. 

TABELA. 1.1.: CRI ANCAS MENORES DE UM ANO, DE 1 A 4 ANOS E 

BUTRIZES !.TENDIDAS EM S .A.. PARA. O PERtODO DE 

1.977 a 1.981.. 

ANOS 4TENDIDAS EM SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 

Crianças c:: 1 a.no· Crianças de 1 a 4 Nutrizee 

anos 
--

1977 1.509.890 145.858 220.547 

1978 1.853.958 263.956 207.404 

1979 1.868.339 274.722 160.629 

1980 1.626.605 239.359 169.012 
J 

1981 2.459.474 365.848 152.233 

TOTAL 9.318.266 1.289.743 909.825 
~ 

PONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da Comunidade da Secret~a de.Estado da 

Saúde. 

-

-· 
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- Proporção de crianças menores de um ano(V! 

DÉ TABELA. 12) iniciadas na S.A. e as nutrizes que iniciaram 

a s.A. em relação ao número de crianças menores de um ano 

inscritas no P~C_. é outro indicador utilizado, ou seja,mede 

quantas crianças menores de 1 ano estão em aleitamento ma 

ter.no e aleitamento artificial em relação à todas as crianças 

inscritas. 

Demonstra que. do total observado 89.6% das 

crianças inscritas estão recebendo algwm tipo de leite (mate~ 

no ou artificial), só que separadamente pela Tabela 5 sabe-se 

que para o mesmo perÍodo 69.6% das crianças menores de 1 ano 

iniciaram s.A. e pela Tabela 3 que ·20~ das nutrizes foram in! 

ciadaa na S .A., o que aproximadamente daria o observado na T!, 

bela 12. 

Ainda, com relação à tabela 12 houve um aum.S!!, 

to não muito ~ificativo de 6~1~ ou seja de 87 .9?'·'em 1977 P! 
ra 94% em 1981. 

Mas os dados separadamente dão uma melhor v! 

sualização dos dois grupos, permitindo separar inclusive,cri~ 

ças e nutrizes para os difer~tes e necessários enfoques técni 

c~administrativos e para avaliação do cumprimento das ações 

propostas. 

- Quantidade de leite distribuÍda (VIDE TABE -
LA 13). 

Para o perÍodo estudado foram distribuÍdas 

aos Centros ie SaÚde um total de 42.573.881 latas de leite 
, . 

em po, sendo que a.s quantidades variavam de 454 ,soo e lOOOg, 

correspondendo aproximadamente a 2~oneladas para o perÍodo 

de 1977 a 1981, tendo havido um acréscimo de 58%, ressaltan -
do-se o decréscimo no ano de 1980. 

Ao tentar se constatar se a quantidade de 

latas preconizadas vem sendo mantida:., relacionou-se nQ de 

latas di~tribuÍdas com as crianças de O a 4 anos atendidas 
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em S.A. (Tabela 11). Observcu~se que para o perÍodo total a 

relação foi de 4 .o demonst:ra.ndo ou fazendo .supor que as qua::, 

tidades vem se mantendo, tendo havido um ligeiro decrésc~o 

de 1977 para 1981 ou seja de 4.0 para 3.7. 

As embalageJ.s também variaram tendo sido 

algumas vezes, neste perÍodo, adquirido leite em-saco pl~ 
tico, tendo trazido várias problemas tais como: prazo de 

"f'B.lidade menor, inutilização dp produto por rompimento da 

embalagem (fragilidade ~ principa1mente ataque de vetores 

tipo rato). 

TABEI.A l.2: PROPOBCIO DE CIU&N~!\S ~NQ.RE~ ~ JlM .tiO I 

litJWZES QUE INIOJ_:'~~Ui :lJ!f_#Et.SSNTJ.QlO ALI 

lt~lfTAB BJI! .. RE~C .!Q ~~O DE CRIJ.BCAS 

MENORES 11& ID·f ü'Q !!:§.QJ!I !~S N1J P .,A. ,O • l!f2 
PEBtQDQ DB 1977 a l$,81_:. 

Iniciadas na S.A. 
ANOS 

Crianças <.lano Nutrizee 

1977 227 ~986 93.623 

1978 231.795 70.662 

1979 240.643 64.150 I 
1980 239.417 • 785 . 

69.7241 1981 335.010 
!--···--·-

Tot~l 

Criançc.s < 
1 ano ins 
c:::-1 tas n; 

p •. li. .c. 

r-::~4 321.609~ 

' 302.4571 338.266 

304.1931 
' 

338.582 

' 308.2021 359.036 

404.734, 430.152 

90.(1 

94.0t 

TOTAL 1.274.851 365.g ~ .64] .• 795 1 .831.670 ' 89.6 

PORTE: Centro de Informe.~ 3 3a,1de e Co.Jrd·~n~doria da Sai 
de da CoDIUJl.idade d9. Secrets.r~~.a de Estado da Saú.de. 
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Em 1980 distribuiu-se menor número de la -
tas de leite o que parece coerente com os declínios observa -
dos de cobertura (Tabela 5), de atendimentos de rotina (Tabe -
la 9). Com relação aos recursos dispendidos (Tabela 14) a 

quantidade de latas de leite distribuÍda ano a ano em geral 

foi inferior ao percentual de acréscimo dos recursos financei 

ros, ou seja o nQ de latas de leite aumentou 1,58 vezes rela -
cionando-se 1981 com 1977 enquanto que os recursos 3,58 vezes 

(moeda constante). 

TABELA 13: BELAQIO DO m!MERO DE LATAS DE LEITE DISTRIBU1 

DAS AOS CS( s} E CRIANÇAS DE O a 4 ANOS DE IDA 

DE ATENDIDAS EM SUPLEMENTAOIO ALIMENTAR-PERtO 

DO DE 1977 a 1981. 

ANOS Latas de leite Atendidas Relação de 

distribuÍdas de O a 4 anos (1) Com (2) 

(1) (2) 

1977 6.625.754 1.655.748 4.0 

1978 8.642.394 2.117.914 4.0 

1979 9.193.509 2.143.061 4.2 

1980 7.643.112 1.865.964 4.0 

1981 10.469.112 2.825.322 3.7 

TOTAL 42.573.881 10.608.009 4.0 

PONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

d S~
, 

Saúde da Comunidade da Secretaria de Estado a 

de. 
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- Recursos dispendidos com Lei te( VIDE TA 

BELA 14). 

A tranaformaç~o doe recursos de moeda coE 

rente para moeda constante, permite ter uma id-'ia mais Ol.§ 

ra e objetiva ,pois as despeaas devem ser consideradas 1,!! 

·'V&Udo-se em conta os índi.oee 1nfl.aoion!rios. Para tanto J! 

ti~isou-se o seguinte coeficiente: OJm!{maio 1982) f 

ORB(desembro anos) 
..... ·.-t·. 

:. 

pois as ORTJI ( Obrip.gõee Beajuet,veie do ~eaouro Racional.) 

sendo o índice oficial f deT8Dl aoom;panhar o índice inf'l.ao1.2 

D4rio.Etetuando-ee a transformaqão o total doa recurso• 

passou para at 8.0l.6.275.105,00(moeda oonataate) sendo que 

desta :to%'31& oa recureoa c.reeceram cerca de 3.5 vezes. 

Entretu.ta .. DaliS&iD4o-ee aelhor os dados r~. 

pode-se oOD.OJ.uir que 08 reour_.oe f orara deoreacentea no P!.. 

r.!odo pois coao pode ser observado Da Tabel.a l.4 os val.orcut 

para 1979 e 1980 são praticamente igga:ls aos de 1.978.:1,&.1 

aia o awaento de 74.~ obsenado ea l.98l. ni.o repõe as pe.t 
~ ' 

daa anteriores,incl.uaive por que 08 !ndioes de ·inf'l.&9ão (•) 

( Oúoulos baseados nos Ind1.ce8 Gerais. de Pre<;oa-IGP) , ~ 

para 1980 o val.or de l.l.O,a' e para os demais anos estudados 

os sesu;tntes valoreei 1977, 38 .~ ; 1978, 40.8" ; · ·1979; 77. ~ 

• 1981, 95.~. 

Considerando-se o período oom.o um "t.Odo •.! 

•• aumento de 3.5 veae.s 4 inferior ao aumento do va.J.or ~ 
! \ 

m4dio da inflação observado para o per!od~.,que foi de 10,2 

vezes.Este valor :foi obtido através da relação entre os 
I.G.P. da l98I em relação a 1977.Esta deficiência de recuE 

sós .teve in:fl.uência. na Suplementação AJ.imentar' podendo-se : 
' I 

~observar· a queda na quantidade de 1a·tas de lei te dietrib:g"'' 

!das em 1980( tabelai::_lJ) e a queda na cobertura de crianças · 
. . 

iniciadas na S.A. conforme tabe1as 5 e 6 • .. 
# 

(•) · Dados for.naoidos pela l'u.ndação Esta<htal de Aná1iae de 

Dados -SEAD:B- São Pau1o. 



Por outro lado, o custo do leite no perí2 

do foi em geral inferior aos índices inflácionários ou a~ 

ja para 1978,1979,1980 e 1981 foi de ll,o%, 44.o%, 99.o%, 

e 116~ sendo que apenas em 1981 o percentual de aumento 

foi superior ao da inflação. 

TABELA 14: llliCURSOS DISPENDIOOS COM LEITE NA SECRETARIA DA 

SA11DE NO PER:!ODO DE 1.977 a 1.981. 

ANOS NIOEDA CORREl\TTE MOEDA CONSTANTE % 

(Cit ) ( Cr$ ) Aumento 

1977 101.]72.078,00 770.427. 793,00 -
1978 258.139.725,00 1.440.419.666,00 87,00 

1979 383.478.707 ,oo 1.453.384.300,00 1,00 

1980 633.856.923,00 1.590.980. 877,00: 9,00 

1981 2.157.080.063,00 2.761.062.481,00 74,00 

TOTAL 3.533.927.496,00 8.016.275.117,00 

~ 

FONTE: Dados moeda corrente fornecidos pela Assessoria 

li'inanceira do Ga.bi.nete do Secretário da Sáú.de e 

Coordenadoria de Saúde da Comunidade,da Secretaria 

de Estado da Sa~de. 



4. 2- ~1LISE DA ATIVIDADE DE NUTRIÇlO - SUPLEMENTAÇXO ALD!E!, 

TAR COM GESTAL NO P.A.G. DA SECRETARIA DE ESTADO DE SA~ 

DE DE S.P. - PER10DO DE 1977 a 1981. 

- Cobertura de Gestantes (VIDE TABELA 15 ) 

A partir de 1977 foi adotad'o no P.A.G. o 

indicador de cobertura já referido no Ítem 3.1.3.2 deste tr;! 

balho sendo que para se analisar a S.A. é necessário conhecer· 
• 

. o comportamento deste ix1dicador para o período estudado. 1 

Calculou-se este indicador em função da 

população estimada de gestantes para o estado de são Paulo e 

das gestantes inscritas no P.A.C. A população estimada foi p~ 

ra o perÍodo de 1977 a 1981 de 3.511.337 gestantes sendo que 

destas,66S.714 inscreveram-se no P.A.G, ou seja 18.9%. 

Observou-se que a cobertura vem decaindo 

neste perÍodo,ou seja 22.1%, 19.4%, 18.0%, 17.5%, e 1.8% sen 

do que de 1977 para 1981 decresceu 4.1% e para o perÍodo co 

mo um todo a cobertura foi de 18.8%. As hipÓteses para expl.i 

car esta proporção que é bastante inferior quando comparada 

ao P.A.C., podem ser, entre outras, as seguintes: 

- as gestantes do Estado devem estar procurando outras 

agências de saÚde para o pré-natal. 

- repressão da inscrição no P.A.G. pelo prÓprio c.s. 
por falta de instrumentos disponÍveis. 

- dificuldade de aceseo da gestante ao c.s. 

- desinformação da gestentes quanto à importância ao 

. acompanhamento da sua evolução gestacional através 

do P:fe-Na tal. 

- falta de entrosamento entre a s.saúde e a Previdên -
cia Social tanto em relação ao atendimento médico 

hospitalar como €m relação aos benefÍcios sociais 

ligados à gestação e ab parto, sendo que parece nf~o 
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haver, na prática, um reconhecimento da Previdê~ 

cia no tocante ao Pré-Natal realizado pelo c.s., 
em função desta não integração de serviços. 

TABELA 15: PROPORÇÃO DA POrtJLAÇÃO ESTIW..ADA GESTANTES QUE 

SE INSCREVERt\.M NO P.A.G. - PERfODO DE 1977 a 

1981 

ANOS 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TOTAL 

FONTE: 

Pop. estima.Ja Gestantes inscr. Cobertura 

gestantes no P.A.G. 

653.285 144.811 22.1 

672.348 130.750 19.4 

693.195 124.112 18.0 

714.026 ~25.471 17.5 

778.483 140.570 18.0 

3.511.337 665.714 18.6 

Centro de Informaçõer3 de SaÚde e Coordenadoria 

SaÚde da Oomunidade da Secretaria de Estado da 

de. 

'/o 

de 
, 

sa~ 



- Cobertura na S.A. (Tabelas 16 e 17) 

Ao se adotar o parâmetro das gestantes inicia -
das em S.A. com relação às estimadas observou-se no total 

uma cobertura de 14.6% sendo que de 1977 para 1981 vem de 

crescendo, ou seja 20.1%, 15.6%, 13.8%, 12.8% e 11.7%, por -
tanto 8.4~ menor ao se relacionar 1981 e 1977. (Tabela 16) 

A cobertura também vem decaindo quando se uti -
lizar como parâmetro as gestantes iniciadas em s.A. e as 

gestantes inscritas no P.A.C. (Tabela 17), sendo que em 

1977 era de 90.9% e em 1981 passou para 65.1%, constatand2 

se um declínio de 25.8% e para o período a cobertura foi de 

77.5% (Tabela 17). 

Tendo em vista os problemas sociais existente~ 

principalmente, baixa renda, provocando uma eventual necess! 

dade de reposição calÓrica na então deficiente dieta da ge~ 

tante e suas implicações epidemiolÓgicas como baixo peso ao 

nascer e a mortalidade infantil, esperava-se ocorrência e ma 

nutanção de elevados percentuais de cobertura. Observa-se,no 

entanto, pelos dados que isso não vem ocorrendo, sugerindo 

que a elevada cobertura de 90.9% atingida em 1977 (Tabela 17) 

deveu-se a "novidade" do produto, a propaganda realizada e a 

consequente motivação das gestantes e da equipe de saÚde em 

função do impacto que foi desencadeado com a implantação do 

P.A.G. e do Gestal, "inédito" como suplementação alimentar 

ao grupo das gestantes e nutrizes. 

A partir de 1978 começa a haver um declínio na 

cobertura, possivelmente explicado por algumas causas: 

- não aceitação e intolerância do produto pela 

gestante. Parece que o volume e a periodici -
dade preconizados não foram, de forma geral, 

bem recebidos pelas gestantes. 



TABELA 16: PROPORCÃQ T~:.2:':PULAQÃO ·;~STIMADA :qB GES~P.._NT.ES RQ 

ESTADO DE ~XQ PAULO E GESTANTES QUE INICIARAM 
NA ATIVIDADE D.r~ SUPLEMENTAÇÃO .A.LIMENTAR-PER!ODQ 

DE .1977 a 1281. 

ANOS População eatim~ Gestantes inioia', Cobertura -· d.a de gestantes das em S.A. <ft -
1977 653.285 131.75:.' 20.1 

1978 672.348 

I 
104.890 l..J;,;6 

1979 693.195 :::5 .. 716 13.8 
' 

1980 714 .. 026 92 J)84 r2.8 

1981 778.483 -550 t=_~·7 
----~·---·-----·-·---·· -·~ 

I 

TOTAL 3.511.337 I !;li) Q03 114~ 6 ..,#" -.........., "!; J _.,..•\ 

i 
·~ ... ~-t._...._ ..... - __ , __ ...J.._,,,,. 

""'~""" 

.·~· 
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Saúde da Comu.nidl!"l.de "re taria de E atado da Sa'~.®.. 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TOTAL. 

131.758 90.9 

124.112 

104.8SQ 180.2 

95.716 177.1 

I 92.084 t73.3 

140.570 __ j_··-·-· -~l-55_o_·--·-r-j6_5_._1 __ 

665.71.4 ,_ . ....~l:-_... __ :::_·1_5_·~-9-98 ___ _...1~7-7~5 ___ .... --

130.750 

125.4 7J. 

FONTE: CentTo de l'ri~or ... ,:?.çl.,.3o SaÚ.d·C' e Cocr<le:n.aC.oria df) 
3"".Úà.E <~a Com.u:uidr.dc da Secretari.a de Estado da 
'i e 



- desconhecimento do Gestal nos aspectos 

te6ricos sobre sua importância e seus objetivos por falta 

de treinamento e reciclagens à equipe de saúde. 

67. 

- não prescrição médica do Gestal,seja por 

contra indicação clínica, desconhecimento, desinteresse ou 

por não aceitação deste tipo de suplementação,daí sua não 

indicação às gestantes. 

- desmotivação da equipe de saúde em ~ 

çã.o de aspectos técnicos-operacionais tai~5 como: 

• questionamentos sobre a própria e:ficá. 

cia do Gestal em função dos objetivos pretendidos,ou seja 

diminuição no percentual da recém-nascidos de baixo peso 

e melhoria do estado nutricional da gestante. 

Parece não haver dúvidas no tocante à 

inter-relação entre o baixo peso, o estado nutricional

social e econômico da mulher em um ciclo onde o concepto 

de baixo peso possui maior I'isco de morrer,conforme já se 

abordou no ítem 1~1.2. 

Para interv2r neste ciclo o Gestal :foi 

introduzido visando o baixo peso e o estado nutricional, 

mas é bastante difícil isolar somente a Suplementação Ali 
mentar como causa única dos efeitos esperados,mesmo porque 

outras variáveis devem ser consideradas,concomitantementeJ 

tais como: idade,p.a~5Du7• paridade,morbidade e outras. 

As gestantes que :frequentam. os CS(s) pe 

lo que já foi descrito ,são provavelmente as de baixa. ren 

da,e conseq~entamente com uma dieta insuficiente em te~ 

mos cal6ricos, sendo necessário suplementar sua dieta. O 

Gestal é essencialmente calÓrico possuindo apenas,em l.OO 

gramas de p6, 11% de proteína e fornecendo Qma m~dia de 

370 cal.orias.Ingerindo-se duas vezes ao dia ·ter-se-!a o 

total calÓrico recomendado para e.cr~scimo à dieta da ges 

tante,ou seja 600 calorias diárias~ 
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o que se questiona é essa prec~ 

riedade atribUÍda à dieta da gestante em termos cal6rioos 

ficando a dÚvida sobre a deficiência de nutrientes tais c~. 

mo ferro, \ti ta.minas .• Como se desconhece a composi_ 

ção média da dieta das gestantes que frequentam o prá-~ 

tal ,bem como o nível de adequação dos diferentes nutriea 

tes na dieta,torna-se difícil inferir ao Gestal,isoladame8 

te, a propriedade de melhoria do estado nutricional da ge~ 

tante,sem análise do conjunto de causas que contribuem para 

este ef'ei to .. 

Inicialmente, tinha-se como referencial 

para se atingir o decréscimo o percentual de 1~, mas em e~ 

tudos realizados para. o município de São Paulo encontrou-se 

um percentual de recé~naecidos de baixo peso no valor de 

9.69% (50). Pelas taxas de baixo peso de outros países e~ 

ta não é das mais altas, daí o questionamento da 

eficácia do Gestal para melhoria desta taxa e o valor da 

própria medida,como necessidade de intervenção nutrici~ 

nal para melhoria deste percentual uma vez que ele não á 

tão alto quanto se esperava • 

• demora no processo de aquisição:- d~ 

vido aos entraves burocráticos a aquisição do Gestal,para 

o período estudado , demorou em mádia 4 a 5 meses,acarr~ 

tando por várias vezes falta do Gestal nos CS(s). 

A descontinuidade no recebimento do 

S .A. ~ uma. das causas que levam à. desm.ot:iva.ção, ao aband.Q. 

no dos Programas de Suplementação Alimentar e à não confi~ 

bilidade dos serviços. 

Aleuns estudos realizados em,l977, em São ~aulc, 

como por exemplo o da Divisi() Regional. de São José dos c~, 

pos( 40}·, sobre distribuição e aceitação do Gestal demon.§. 

tram. os segtlintes reS"...l.l tad::H:" 
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Em ~3 dos seus OS(a) foram realizadas 319 

entrevistaa,sendo 2~2 gestantes e 107 nutrizes com a fi~ 

lidada de verificar a distribuição e aceitação do Gestal. 

Das entrevistadas 77.42% estavam recebendo Geatal,sendo 

qu,e 22.5% não recebiam por várias causas entre e~as: o m,! 
dico não receitou( 18,~ ) ,desmame (~2,5%) e não gostou 

(12,5· %) • 
Em abril de 1980 na Divisão Regional de 

Bauru.< 85 ) foi realizada u.ma pesquisa para. se verificar a. 

acei tat;ão do Geata.J. em 80 gestan·tes do .C. S .I de Bauru. O 

índice de aceitação do Gesta! observado foi de 65~,sendo 

que 85~ se referiram ao sabor agradável., mas 57,5% deao.Q. 

nheciam. a importância do Ge e tal. 

Inicia1mente,em teste realizado,oomo já 

descrito no ítem 3.1.3.2 ,o sabor mais aceito,pe1a sua 

neutralidade e ausência de aromatizantes foi o natural, 

sendo que,poeteriormente,foi o que se revel.ou mais intol~ 

rável devido à monotonia do sabor. Estes aspectos de tO~.! 

rância a um suplemento alimentar devem ser bem estudados 

e durante um período de tempo m.aior,em. função doa resul.t.i!_ 

doa constatados através do comportamento das gestantes em 

relação ao sabor natural. 

Quanto a proposição de se fornecer às ge~ 

tantes e nutrizes um produto específico para estes grupos 

evitando-se a diluição do suplemento na família~ o que vem 

se observando a este respeito é que rea~ente a gestante 

e a nutriz diluem o Gesta~,principalmente,com oe filhos. 

Mesmo no "Federal Supp~emental Food Pr2 

ram for Women,Infan.ts an.d Children" ( WIC PROQBA.J[ ) cerca. 

de 8~% doe participantes deste Programa nos Estados Unidos 

diluem o a al.im.entoe na. :família ( 3) • 

Para o interior do Estado de São Paulo am 

São José dos Campos ,em estudo já citado ( 40)obaervou~ae 



que das 3~9 entrevistadas, 28~ di~u:ía entre as crianças 

e 4~ entre aa demais pessoas da f'a.m!J.ia.Em Bauru. ( 85) das 
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80 entrevistadas, 2~ dei:xaYam de tomar e davam aos filhos. 

Em ~979 ,na Gra.nã.e São Paulo, no Distrito Sani · 

tário da Lapa ( 64 ) , um estudo com 40 gestantes demonstr:U 

que 97 ,5" das gestantes e 75,CJI, das nutrizes utilizavam o 

GestaJ. para os fil.hos. 

- Proporção de gestantes atendidas em S.A. em reJ.ação aos 

atendimentos de rotina (C .. M.R e A.E.R.) -(VIDE TABELA J.8) 

As instruções normatizam que para cada geataa 

te ' neceesário,para receber GestaJ., cumprir determinadas 

ações,devendo ser a s.A .. prescrita por indicação m4dioa e 

distribuÍda mensalmente,ou seja a cada atendimento de r~ 

tina(Anexo 2). 

As gestantes receberam para o per!odo de 1977 

a 1981 um total de 2 .• 584.790 atendi.mentos de rotina e 

1.393.839 atendimentos em S.A.,repreaentar~do 53.9% dos~ 

tendimentos : de rotina.Bm 1977 esta proporção era de 59.4% 

em 1978 de 61.7%, em 1979 de 59,0)~ e começou a decair em 

1980, com 53.4~ passando em 1981 a 38.9%,portanto, 20.5% 
menor em 1981 com relação a 1977. 

Relacionando estes dados com a cobertura em 

S.A. pode-se supor que estes percentuais estejam corre~ 

pendendo à própria queda da cobertura (tabela 17) e da 

permanência das ges·tantes na S .A. 



TABBLA 18: PHOPORQlO .DE GESTA.NTBS AT~N:UIDAS EM S.A. EM 

R:;LAÇÃO AOS A T~NDII't:ENTOS DE ROTINA( ChfR e ~R) 

DO P .A .G. NO P~IÚODO DE 1Q77a 198~. 

ANOS Atendimentos de Gestantes atendi 
Rotina às gest~ das em S.A. 

~ tes 

1977 486.91.~ 299.26:' 59.4 

1978 497.186 307.030 61.7 

1979 495.269 '"''9'". 9R3 c c:_. '-
59.0 

1980 514.033 ?74.788 53.4 

1981 590.384 ?29.776 38.9 

TOTAL ?.584.790 1.393.839 53.9 
_, -- .~ 
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FONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da Comunidade da Secretaria de ~atado da 

Saúde. 

- Quantidade de Gestal distribUÍdo (VIDE 1.'AJ3;~LA 19) 

Para os anos de 1977 a 1981 foram distribuÍdos nos 
Centros de Saúde um total de 16.220.643 pacotes de 500 g 

correspondendo a aproximadamente~oneladas de Geatal.De 

1977 para 1981 houve um acréscimo de 27% no número de pa 

cotes distribUÍdoa,quando também declinou o número da ge~ 

tantes e nutrizes atendidas e iniciadas em S.A.,assim c~ 

mo a própria cobertura de gestantes no P.A.G.(tabela 15). 

O Geatal teve mui ta procura por part,e de anti 

dades que faziam atendimento à gestante e nutriz e através 
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TABELA 19: RELAQXO DO Nt1n·:illRO DE PACOTES DE GESTAL DISTRI 

BUtDOS E GESTAN1'ES E liDTRIZES ATENDIDAS NO PE 

RtODO D3 2977 a 2281. 

ANOS Pacotes de Gestal Relação 
~estantes e Nut~ 

distribu{Jos zes atendidas (1) com (2) 

(1) { 2) 

1977 3.488.930 509.809 6.8 

1978 3.462.630 514.434 6.7 

1979 3-594.754 4-53.612 7.9 

1980 3.1)6.829 443.800 1.0 

1981 2.537.500 }82.009 5.5 

TOTAIJ 16.220.643 2.303.664 7.0 

FONTE: Centro de Informações de Saúde e Coordenadoria de 

Saúde da Comunidade da Secretaria de Estado da S~ 

de. 

de Convênios entre a Secretaria da Saúde e as entidades, 

estas também passaram a receber Gesta1 para atendimento 

às suas beneficiárias. 

Ao se relacionar o número de pacotes de GeA 

tal para o período observou-se que a relação foi de 7,0 

decaindo no período de 6.8 em 1977 para 6.6 em 1981. 

Considerando as normas existentes( 6 pacotes 

por mes para gestante e 3 pacotes por mes para nutriz,re~ 

pectivamente 3 K e 4.5 1: ) ,parece esta.r havendo distribui 
ção prÓxima à média por ate~dimentc. 

Znt.retauto.o ,;:;tal de pacotes distribuÍdos 
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e os atendimentos registrados fazem supor que a permanêB 

cia das gestantes na S.A. está baixa. 

Para se verificar esta suposição foram feitos 

alguns cál.culos em função das gestantes inseri tas por tz:!: 

mestre de gestação para o período, os atendimentos QUe a 

gestante deveria receber e o número de pacotes de Gestal 

esperados. 

DUrante o período estudado inBcreveram-ae no 

P.A.G. um total de 665.714 gestantes sendo 264.393 geat~ 

tes no 12 trimestre de gestação, 276.119 no 22 trimestre 

e 125.202 no 32 trimeatre,respectivamente 39.7~, 41.4% e 

18.8%. 
Tomando-se como n2 de meses de permanência do 

P.A.G. : 6 meses para as inscritas no 12 trimestre, 5 meses 

para os no 22 trimestre e 2 meses para as no 3~ trimestre, 

ter-se-ía um total de ).217.357 atendimentos, assim~· 

tribuídoa 1.58&.358 no 12 trimestre, 1.380 595 no 21 t~ 

mestre e 250.404 no 32 trimestre. 

Como as gestantes devem receber a cada aten~ 

mento seis pacotes de Gestal daria um total de 19.304.142 
pacotes a serem distribuídos. 

Relacionando-se estes dados com os da Tabela 

19 daria um percentua1 de 19% a mais no número de pacotes 

efetivamente distribuÍdos.Vale ressaltar que no nR de pac~ 

tes estão computados os distribUÍdos às gestantes e às ~ 

trizes, sendo que esta forma de computação conjunta não pe~ 
mite avaliar melhor o dado,dificuJ.tando a análise individ.J! 

al das gestantes. 

Considerando-se os dados sobre gestantes in~ 

critae e o período geetacional daria um total de ).217.357 

atendimentos com concentração média de 4.8 por gestante. 

Relacionando-se estes dados com os da tabela 18 vê-se que 

ocorreramS.% ••~atendimentos e a concentxação .média de 
J 

a tendit.'1en f: . ..: :foi de 3.8 ,. 
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- Recursos dispendidos com Gestal (VIDE TABELA 20) 

• Para o Gestal foram adotados os mesmos parâ 

metros que para o leite,ou seja transformou-se a moeda co~ 

rente em moeda constante atingindo o montante de 

Qt 1.3SO.l02.347,00 sendo que os recursos, relacionando-se 

1981 e 1977, cresceram 1.2 vezes para o período. 

Ao se observar o comportament(': dos % de aume_!! 

to durante os anos( tabela 20) constata-se que foram muito 

baixos, chamando atenção o ano de 19791 onde houve com rel~ 

ção a 1978 uma diminuição dos recursos da ordem de 44.o%. 

Da mesma forma que o leite o aumento de 60.0% am 1981 não 
repõe as perdas dos anos anteriores.Esta defasagem fica 

maia evidente quando se compara os recursos com o :Índice 

inflacio~o do período que foi,como já se analisou para 

o leite, de 924%. Esta deficiência de recursos está relã 

cionada com o declínio de cobertura e dos pacotes distri. 

buídoe, mas como já foi analisado, outros fatores técnioo

operacionaie estão também contribuindo nesse qu.adro .. 

Orçamento da Secretaria da Saúde e os recursos diapen~ 

dos com os S.A.(leite e Gestal.) - VII1E~.TABELA 2J. 

O orçamento da Secretaria da Saúde teve como 

dotação realizada o montante de C~ 47.209o965.000,00(moeda 

corrente) para os anos de lgr{7 a l9Bl .. Ao se tra.naf'ormar 

estes valores para moeda constante a dotação realizada em 

termos de orçamento da Secretaria da SaÚde,passou pára 

~$ 122.6)4.059.850,00 e os recursos dispendidos com os S.A. 

se elevaram para D$ 9.296.377.464 .Observa-se pela Tabela 

21. que a dotação de l977 a teve t::.m avm.ento de 15%, 
13m 1979 4.o%, em 1980 em 19 1? ...- ........ ' 

sendo que de 

--977 para 1981 aumer::"" r; c; _, "~ 'f inferior ao 



índice infl.acionário para o mesmo período. 

Relacionando-se os recursos dispendidos OODt. 

leite e Gestal para o período{moeda constante) e o oro~ 

mento da Secretaria em termos de dotação realizada para o 

mesmo período, observou-se uma participação da ordem de 

7.6~ para os doie uuplementos, sendo 6.53% par& o leite 

e 1.07% para o Geatal., nesse orçamento. Pela tabela 21 

percebe-se que a p~icipação foi crescente ou seja de 

5.3'~ em 1977 para 10.2% em 1981. 

TABELA 20: RECURSOS DI SPENDIDOS COM GESTAL NA SECRETARIA 

DA SAt1DE PARA O PER!ODO DE 1277 a 198J;. 

ANOS r.~OEDA CORRENTE r.!OEDA CONSTANTE 
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( Cr$ ) ( Cri ) aumento 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TOTAL 

FONTE: 

34.937.418,00 265.524.377,00 -
53.291.288,00 297.365.387,00 12.0 

44.336.491,00 168.035.30l,OO (-)44.0 

84.302.189,00 211.598.494,00 26.0 

263.733.428,00 337 .. 578.788,00 6o.o 

480.600.814,00 1.280.102.347,00 -

Dados moeda corrente fornecidos pela Assessoria Fl, 

nanct:ira do Gabinetr~ do Secretário d.a SaÚ.d e e Coor._ 

d.enadoria él e 3aÚde da Comunidade, à a 8t~cretaria de 

ta,~ o 1a SaÚde. 



TABELA:21 ORÇAI.:ENTC DA SECRETARIA DA SAOO"~ '·~:: ~~n.1s DE DO~AÇ~O REALIZADA E OS PJ~C'L"'R§O~ Dl§. 

A.:·;cs 

__ ..,. __ 
1• n,,.., 
" j I { 

-·~--.,.---"·"""-

] ' 2 
·-

-, 070 
...!..._. .:; 

"'!: l'' 
_; _ _, ..J 

1CR1 
--......~ .... 

TOTAL -
"J·Ol\;T:S: 

FZNDIDCS co;,; TEIT:s E G:SSTAL (T.~OZDA CONSTAl\TE)PARA O PERiODO DZ 1977 a 1981. 

ORÇA!.s~r::o (Dotação Realizada) R3CURSOS DISPEN 
fo - 1o 

DIDOS CO!: n~ITE 
... O'"'DA t:a~ .<-·~ ·~ ....... ;.~03DA CONSTANTE 

A'Ji.3}:-TC 3 G.SSTAI AU1.':3NTO 

( CR~ ) 

~.sso.o46.ooc,oc l9.456o349,50C,OO - 1.035.952.170,00 5.3 

4.020.320.000,00 22.433.385.600,00 15,0 1.737.785~053,00 7.7 

6.193.608.000,00 23.473.774.320,00 4,0 1.621.419.601,00 6.9 

10.725.595.000,00 26o921, 0 43,450,00 14,0 1.8o2.5l9.3l~,oo 6,$ 

23.710.395.ooc,oo 30.349.306.880,00 12,0 3.098.641.269,00 10.2 

47.209.965.000,00 122.634.059.850,00 - g.z~6.37~.464,oo 7.6 
. 

Dados moeda corrente fornecidos pela Assessoria Financeira do Gabinete do Secretário 

da SaÚde e Coordenadoria de SaÚde da Com1midade, da Secretaria de Estado da SaÚde. 

H:l 
1-J 
Ul 
• 
-..J 
0\ 
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5. OOJrOI.USOIS 

5.1~,A cobertura de ori&Dqas menores de ua ano,no P.A.O •. 

~oi al.ta para o período estudado, de 61.~tapreaentaa 

do,no entanto, um deol!nio de 14.9~. 
5.2- Oo.aeiderando o aapeoto mul.tiinatituoio:aal. do sen::t.;o 

a.. aeeie-t&uia ~ cri&'D.9&. no estado 4e São Paul.o, a .dS 

fioianoia quantitativa de centros de ea44e,eobretu4o 

na Grade Slo Pau1o,as ooberturae encontradas poderl.o 

. estar sa.pereetim•dae. 

5.~ .l cobertura de oria.:À9ae na faixa etúi.a de l. a 4 uo.e 
apresenta-se baixa no P • .&..C.,para o ;per!oc1.o,tendo si_ 

do 4~ 7 .5f. e ooa tbdlncia ciecresoente de 10.5 para 
6.~. 
' 

5.4- A cobertura de oriqas aenor.Gus de ·lDl. &DO na s.A. foi 

4e 69 •• ooa nJ.ag&o JA.a cria.uçae it.aoree de um ano in.!. 

· · ori tas DO P • .L,. O. e embora apreeentau4.o uma tendl:raoia 

· ,ao aumento •• J.antá alaa:lxo da meta propos:ta de 1~. 

5.5- lleasalta-se ter ha'ri.do Um& queda de, ~~r~'!o:-i de 5.~ u. 
cQbertura ea S..l. de cri&nçaa •noree de ua &DO no;·.l , 

' . . ~ . 
no de 1980. 

5.6- A cobertura doe menores de um ano quando,-rel.aoionada 

" popul.f19&o · esümada e in.iciada na S ..._.apreaeatou-84t 

em 42.~,sendo este 'c0J11Portamento Ui~ ou mexioe COJJ..l 
. . ' I ' 

tante. 

5.7• A Suplem.ent&9ão A.l.imentar no P • .&..o. ao gru.po de :i a 4 
anos,por indicação m4dioa, apresentou uma_ cobertura 

de 4.~ e quando utilizado o parâmetro populacional 
esta cobertura decresceu para o.~. 

5 ~ 8- 'lão h4 condi9õ•a pa;ra se . conol.uir se este percentual. 

4e 4. ~ representa as crianc;as desnutridas desta ~a.l 

·X& et~a no P.A.O .. 
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5.9- Este percentual parece ser inferior ao esperado para 

or.fa119ú.~dtllll11tridaa nesta f'aixa atl.ria, oonsideraa 

do-se a epidem:l.ol.ogia da deanutriçlo ·e . a. cllentel.a 

dos OS(a). 
5.10-Isto pode supor def1o1êno1a de 41&SD6et1oo, om de pre• 

crição de S .A.. para esta f"aiu. etÚ"i& de oria:D.Ç&a coa 

deBD.Utriçlo de II e III. ~. 

5.ll-Jlão na sendo ut1.11R4o• 4e ~orma adeq,U.da e coao !lia 
trwnento de tah.lho o :Roteiro Al1•.atar pa4ronisa4o 

; para o 11 aDO 4e T.ida., o Katerial ,pa:ra pea.aal. auJrtl 
J.iar e oa TOla.atea pertiDe:atea à or.t.•tavlo ea zaat'rl 

·vão. 
5 .12-J. co'bertura Da s .A.. das nutr.t.sea_2paz'a o per;!oclo foi 

de 20 .0'/t, apr.aentan4o tena.boia à 'i•'JmliQI,o de 25.6 · 

para 16.~. 

5.13-De acordo ooa o intioador do P.A..o • .-n. aftl..iar, oJi. 
&D.9&e menores de ua ano intoi&elaa ea S..&.. aoreao14o 

~ . . 

.das nutrisea tallhla inioia<laa e rel.ao.iua-.e u orJ., 

&D.Çaa aenoree 4e ua ano ineorit.a.a.,a oobertura a.preeea 
• 

tac1a f"oi al.ta,de 89.~ o.oa ten4ênoia. ao a.or4eoilao( t.e 
87 para 94.~) p&ra. o pertodo. 

5 .14-Entretanto,neate JÚ:yel. e1.-.4c:~·~ no aeu apnsoj,Jao pz:! 

domina a S.A. à ori&D.Qa ea detr.imeat~ ao al.eit&Unw 
materno. 

5.15-Havendo o objeün de se dar S • .A.. a 1cio,C das OriaD.fU 

aenores de um ano,inol.uindo as iniciadas ap6s o d'e8DPA'· 

ae este indicador pode Dão· atender ao proposto 1~ 

cialm.ente. 
! 

5.~1&-0a atendill8ntos de rotina previstos DO P.A.O.,~untJl 

mente aos atendi.raentoa em s.A.. parecea estar sendo 

ouapr:ldoa em fa.nçi.o da. proporção encontrada. 



5.17- Parece Dão eatar havendo cnmpriaento 4ae avõea neoa,a 

s4r.iaa para o recebiaento da s • .a.. ta:l.a como: in4iOA 

c;ão Jild1ca,t011ada doa 4adoa antropeÚtrioo• • or:l.ea 

t&Qão ea DUtr.lc;ão • . 
5.18- .a. cobertura 'ftOi:aal para unorea 4e ua &DO apreaea . . 

tou-" aa.perior quando o.OJQ&ra.da l oober-h.ra ela S...&.. 

podendo aacer:l.:r que •• ~ -~ relaolo entre a • 
oiDac;lo • a S..l.. 

5.11- JPoraa 41attlbd4u 2JLQtoael adaa 4e l.ei-.. • 8 :pa:n.. 
' ' . 

o per:ío4o -t;edo haT.I.do 1Dl ~·ot.. t.e 58" u mi•m 
de lataa.B:a:t;zoetaA1;~, hoUve :re4as14o ~-ia -. 

1978 e 1979 e. 4eolú1o de 1.,C • 1179 oa re1a9t.. a 
1980. 

5.20- J. nJ.&Qlo 4o a• de l.a1;aa tiatr.l...,.U • ae oriuqu 

/de O a· 4 uoa atu.414aa f'oi de 4.~,,.mitiado o0110111ir 

que a n.oru. a4ota4a pela Seo~a na een4o ~-~ 

5.21- 'De~·· quastiOD&r • ftl.14a4e deata aoxwa q•• at~ 
. . 

Da quantida4e mno• para .. ti~ereat•• f'aizae . ·~ 
ae oonaequenteaente 41:ter8D:tes :a.eoeatd.clad•• Jmtr.l.o1 

ona::La. 

5. 22- Os r&C)UrSos f'i,nanoeiros diaporúni• "ota1a :tona ~ ' 

ter.lorea ao ÍDdioe ~iOD.ab-io do perlodo texulo-ae 

JIUUl.tido pratic-ante aem al.tarac;io da· 1978 a l.980,o 

que poderia ez;pli.oar a ãim'Jmrlçio .obeervad& na quq::: 
' 

tidade de 1ataa de leite distr.llnÚ~. 
I 

5.23- Estes aspeotoa finanoeiroa podea eer conaiderad~a o~ 

mo wa dos fatores reapons4nia pel.a queda da cobe~ ··. 

ra de crianc;ae inseri taa DO P .A. C • e 4o Dio &l.oaDCe 

da aeta estabelecida para a S.A.. no S1"Q.:PO de O a l. 

ano. 
5.24- .A. cobertura de geatanteiJ 110 P .A.G. pe::'a o pe1"\t(o4o 

estudado foi bai:m, de 18.~, apresentando 

· oia ao daol!nio. 
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5.25- Considerando o aspecto multiinstitucianal de serviços 

de atendimento às gestantes no estado de São Paulo e, 

principalmente, a retaguarda do parto hos -
pitalar o~ereciia par estes outros serviços, estas c~ 

bertu:ras poderão estar refletindo as causa~ pela · n!o · 

procura dos Centros de Saúde, 

5.26- A cobertura das gestantes na S.A. quando relacionada à 

poptuação estimada e às iniciadas foi de 14,6~ apr~ 

sentando tend&ncia ao declínio de 20,1 para 11, 7~. 

5.27- Os dados sugerem ainda que, além do declínio na inseri -
ção, está ~vendo uma baixa permanência das gestaates 

na S.A. 

5.28- .Ao se analisar a cobertura na S.A. utilizando-se ges.. -
tantes inscritas no P.A.G. relacionadas às iniciadas a 

cobertura ~oi da 77,5~, com tendência a um decréscimo 

de 90,9 para 65,1%. A cobertura apresentada para o 
.. f, 

pe· -
.trÍodo, ainda está distante da meta de 100%., 

5.29- A baixa cobertura apresentada pa.r.ece estar relacionada 
• 

a não aceitação e não motivação com relação ao produto· 

tanto pa.(Ca. gestante e nutriz como p&~- equipe de 

saÚde. 

5.3o- Há indicações de que as gestantes e nutrizes diluem o 

Gestal com oe elementos da fa.mília,pri:p.cipal.m.ente com 

os :filhos. 

5.31- Os atendimentos em s.A. junto aos atendimentos de'ro -
tina previstos estão sendo superiores às atendidas em 

S.A.,sugerindo ser decorrência da pzQpria queda de c~ 

bertura da S.A. nas gestantes. 

5.32- Há necessidade de revisão da S.A. às gestantes e nu -
trizes no tocante à prÓpria :filosofia da suplemente. -
ção, ao suplemento alimentar adotado e suas prováveis: 

implicações no baixo peso e estado nutricional. 
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5.33- Foram distribuíaas um total de ~ toneladas de 

Gestal para o perÍodo,sendo que de 1977 para 1981 

houve um acrésc~o de 28~ com relação aos pacotes di~ 

tribuÍdos. 

5.34- A relação média de pacotes distribuÍdos por atand~~+o 

às gestantes e nutrizes foi de 7.0 sugerindo estar 

próxima ! média precani~da por àtend~ento. 

5.35- Os recursos financeiros dispendidos com Gestal foram 

da ordem de Crt 480.600.814,00 (moeda corrente) e em 

moeda constante CrS 1 .. 280-~'02..347.,1)0 apresentando um 

aumento percentual de 2:7 .<>% ao se re1acionar os anos 

de 1981 e 1977. 

5.36- Apesar do aumento nos reouraos estar abaixo do índi -
ce inflacionário para o perÍodo,não é esta ·a; causa ;·: · 

wnica do declínio de cobertura observada,estando ±m -
plicadãe. outros aspectos técnico-operacionais. 

5.37- o orçamen-to . .-~~·-s.saúd•-~,..oa amoi: .. ,4tL:.77 a 81 
de CRI 122.634.059.850,00 C•oeda Constante) e 

1977 para 1981 o aumento foi 55~ tnferior ao 
' 

dice inflacionário para o perÍodo • 
. . 

:to i 

de 

:!n -
5.38- Os recursos dispendidoe com leite repr~sentara.m P! 

ra o perÍodo 6.53~ do total do orçamento da s.saúde 

e com Gestal 1.07% totalizando 7.60%. 

5.39- Os recursos deetibados ao Setor SaÚde ,especificam~ 
I 

te ao atendimento em SoA. às crianças inscritas no 

P.A.~. parecem insuficientes tendo em vista os ÍDd! 
ces inflacionários apresentados para o perÍodo. 

5.40- O Programa Mlterno-~antil se desenvolvido de forma, 
, 

eficaz e tendo a S.A. como co~04ente, esta tera sua 

efetividade melhor .assegurada. 

5.41- A s.A. integrada aos Programas de SaÚde deoe atingir 

os g:rupos de maior risco social e nutricional, atu~ 

do em níveis de prevenção primária ou secundária at~ 

vés da doação de S.A. especÍficos aos grupos~ 
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6. RECOMENDAÇOES 

6.1- Revisão da atual polÍtica de saÚde com a finalidade de 

se avaliar as vantagens e implicações da execução da 

S.A. como integrante de um Programa de SaÚde, da nat}! 

reza do atualmente executado, para crianças} gestantes e 

nutrizes na s.s. 
6.2- A s.A. deve ser parte integrante do Pro~ Materno 

Infantil Dãs não se deve· deixar de avaliar periodiCBm9!!, 

te e com maior frequência a execução du S.A. tendo em 

vista todos os aspectos técniCC\'>-operacionais envoltidos. 

6.3- Ao ee definir a s.A. como forma de intervenção nutrici.2, 

nal aos grupos vulneráveis de alto ~0:0.,.. devem ser. àd.2, 

tados critérios para a normatização da S.A. como seleção 

dos grupos de maior risco nutricional. 

6.4- Revisão do P.A.C. e do P.A.G. no tocante à: objetivos, 

metas, indicadores de avaliação e ações compe.nentes dos 

Pro gramas • 
t'f. 

6.5- A S.A. deve completar o déficit existente na dieta 

grupo atendido e principalmente no caso de crianças 

nores de 1 ano, deve-se ~ornecer a quota necessária 

Suplemento Alilzlentar em sua totalidade •.... 

do 

me -
de 

6.6 .. Inclusão no P.A.c. das crianças da faixa etária de J.8: 

a 48 meses para atendimento de rotina. 

6.7- Controle de rotina do estado nutricional das crianças 

inscritas no P.A.C. e das gestantes no P.A.G., avalian 
I -

do-os periodicamente. 
6.8- Avaliar e reformular os instrumentos de trabalho: In!!, 

t~ções sobre S.A., Roteiro Alimentar Infantil, ~Bterial 

para pessoal auxiliar, volantes, Boletins de Produção e 

Consumo, dev~aer revisados e adequados às necessidades 

locais. 
6.9- Os boletins para análise de consumo e estoque devem tr;! 

, 
zer os grupos assistidos separadamente, por faixa et~ 

ria, mas de geêtação, bem como b tempo de permanência 

do cliente na S.A. 



6.10- Indicação de S.A. para crianças menores de 3 meses so 

mente a critério meáico, após comprovação de falta ou 

insuficiência do leite materno. 

6.11- Ao se adotar a s.A. como intervenção nutricional em um 

Programa de SaÚde deve-se definir claramente os supl~ 

mentes a serem utilizados e aqueles de preferência do 

hábito de. população a ser beneficiada. 

6.~2- Realização de estudos aprofundados para conhecimento 

da dieta e hábitos alimentares dos grupos a serem as -
sistidos com S.A. visando melhor adequação do suplemen -
to às necessidades e hábitos alimentares da população. 

6.13- Para implantação de Programa.s de s.A. devem ser reali -
zados estudos sobre a eficácia, aceitação, tolerância 

do produto e aspectos operacionais q,Janto à sua produ -
ção e distribuição~ 

6.14- Revisão na e.istemática de compra para os Suplementos 

Alimentares •'procurando-se mecanismos capazes de agili -
zar a compra e distribuição para as unidades locais. 

6.15- Para garantir a eficácia e a efetividade da Supleme~ 

tação Alimentar intensificar os treinamentos e as re 

ciclagens à equipe de saÚde, motivando-os para o de 

senvolvimento da atividade de Suplementação Alimentar 

na Programação de SaÚde. 
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SECRETAR!!\ DE ESTADO DI\ SAúDE 

COORDENADORIA DE SAúDE DA COMUNIDADE 

SUPI..E1JEln:D N..TIAENI'l\P: Leite em pó inteGral {padronizado oe1o"Foteiro Alinentar 

padroniz~o pare o 19 ano de vida"). 

Th"SCPI('ÃO: 

INDICA<'AO: 

DUPAÇÃO: 

Tcda-criança de O a 12 meses j nscr1 ta no Proararna ce Assistência 

a Criança, terá direi to zt receber lei t.e. 

A suplementação alimentar para crianças estara su;eita ã indic~ -

çâo qu€-~ deverá ser feita rcr oc.asião da prtmeira con..•mltél médica. 

A não inõicação nédica inid.a1 poderá ooorrer, sc:rnE>.nte, nos casos 

an que houv'er justificativa clÍnica para a a::mtra-indic..:'1Ção da su 

p1ernent..ação, crue deverá ser anot<:!Ca no Prontuário ce Assistência 

r.írlico-Sani tária. 

A duracão do fornecilrent.o oo lei te ã cri ança CepE>.nderá da crian -

ç-a estar ou não sendo aleitada élO se :i o por ocasião da 

no Prograna. 

inscrição 

- Criança cuja mãe estava. recel:~Emdo Ç{'_•stal, deverá recr>..ber leite' 

durante 12 meses, a oartir do 19 mês e.ltl que a nutriz parar de 

éiTlanentar. (incentivo no aleitamento nctural) 

Em c.asos de crianç~as distróficas a duração oo fon1edn-ento oo lei 

te poderá ser f'rD]onaado a crit.ério Il'lédioo 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAúDE DA COMUNIDADE 

A-2 

Toda vez que a criança E:-2st:Lver ac;endada para atendimento de rotina 

ela deverá, oorigatóriarrK?nte, na pré--côfl..sulta, ser pesada e medida, 

sendo seu peso e alt:ura aocrt:ados no Prontuário de Assistência~ 

a:r-Sanité.ria, para avalieçã.o pondo-estatural. 

No at:end.i.mf::ni::e t1e enfe:tn1agem ou cx::Yn.C3-Ulta me( _ca de rotina devem 

ser obs~rvadas iSS 'tlaria~i5e...:; ~ peso das criança.c; canos dados da ta 
bela adotada. 

Por ocasião do ate~~ to de enf~ ao se constatar que s 

... o ~cro atual da cri<-'~.nça este~ aba:txo do peso da tabela adotada, 

.... a criança não 9an.'1ou ou pe.rdeu peso, em :relação ao peso "Verifica

do no ,-atend.iJueDto de r~s anterior, 

- apresentar queixa OJ stnal de anonnalidade, 

A criança deverá sP.r encaxrJnhada à oonsulta rrédica. 

A crlança deverá estar, ob;rlgatóriarnente,. en dia cem o esquema de 

vacinação, frequência ad.e:].'Uãda às consultas nédicas e ate:ndi.J.lentos' 

de enfennagern de rotina f segundo o: CI::'Olegrarn.::l de aten::l:1lnento. 

caso algum desses requi.sitos não esteja sendo CI.:IT1prioo, a criança ' 
deverá ser imediatarrente encaminhada para a realização dessas ativi 

dades, se possfvel no mesm:::> dia· ou agendadas o mais breve poss!vel. 

A mãe deverá ser orientada para que o fato não ocorra novamente, 

FOis desta fonna estará p~judicando ·gravenente seu fil..hd. Nestas' 

ocasiões a mãe deverá levar 50% do suplenento ficanà:> o res

tante para dep::>j_s do C'l.D:lprinento efetivo das atividades requeridas 

No rresrro dia em que a criança for agendada para consulta rrédiea cu 

atendim:mto de enfennagem de rotina, deverá. reo=ber o leite. 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAODE DA COMUNIDADE 
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cada entrega deverá ser registrada no Prontuário de Assistência 

M3d.ico-Sani tária e no Mapa de Trabalho Diário. 

O leite deverá ser fornecido mensalrrente, durante a pós-consulta 

ou aterdime:nto de enfennagem de rotina, acarpanhado, cbrigatória 

nente 1 de orientação à mãe de acôrdo can a idade da criança e o 

estado nutricicnal atual, seguinào o esquema alimentar do "lbtei 

ro Alinentar Infantil padronizado para o 19 ano de vida". 

Nestas ocasiões 1 a mãe deverá receber os folhetos explicativos ' 

de aoordo can a idade da criança. 

Estas quantidades de latas de leite em pó integral (500 gramas/ 
lata) 1 deverão ser rigorosatrente obsel:Vadas e mantidas: 

- Do 19 ao 129 mês - 4 latas 

-ApÓs o 129 mês nanter a nesrna quantidade ( 4 latas) 

Se as Unida:ldes receberam latas de leite em pó em embalagem de 1 

quilo, as clientes deverão receber a metade da quantidade reoo -

nendada ou seja: 

- Do 19 ao 129 nês- (2 lates) 

- Após o 129 mês manter a mesma quantidade ( 2 latas ) 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAúDE DA COMUNIDADE 

rnsTRUCÕES SOBRE SUPLEMEN'I'AÇÃO P.I.IMENTAF 1\ GES'_I'J.\N'r.E 

SUPI.Dfl.ITD ALIMENTAR : GESTAL 

INSCRI@ 

A--4 

Toda gestante inseri ta no Programa de Assistência à C-estante, crual

guer gue seja o oerlodo de gestaç8o terá àirei to a receber C'..estal. 

1NDICAÇID 

A suplerrentação alimentar para gestantes estará sujeita à indica -

ção cp.:e deverá ser feita pJr ocasião da prilreira oonsulta médica. 

A não irrlicação rrédica inicial para gestantes poderá ooorrer so 

nente nos cac;os em: que houver justificação clinica para a oontra -

indicação da suplementação, que deverá ser anotada no Prontuário 

de 1\ssistêr.cia ~ co-Sani tãria. 

DU?AçJ\0 

A gestante deverá receber Gestal durant.e todo perioõo g-estacional 

independent:enente da época de inscriÇão no Prograroa. 

Toda vez que a gestante estiver agendada -para atendinento de rotina, 

ela deverá, obrigatóriarrente, na pfe-oonsulta, ser pesada, sendo seu 

peso anotado no Prontuário de Assistênciél ~1éclico-Sani tária, para con 

ti:ole e evali ação do -peso. 

No atendimento de enfennagem ou oonsul ta médica de rotina devem ser 

cbservaàas as variaç.ões àe peso. 



SECRETARiA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAODE DA COMUNIDADE 

Por ocasião do atendimento de enfe:rnk"lgem ao se oonstatar que: 

- a qestante ga'l'lhou menos de 500 gramas em relação ao peso ve. 

ri ficado no atendimento do mês anterior i 

- a gestante ga!'.hou mais de 1500 gramas em relação ao peso ve _ 

rificado no atendtnento do rrês anterior; 

- apresentar queixas ou sinal de ano:rmalidade, 

A gestante deverá ser encaminhada à consulta rrédica. 

~sitos neoess~ios : 

A gestante deverá estar, obrigatóriamente, em dia c:x:m o esquema 

de vacinação {ant:it.etânica) 1 freguência adequada às consultas rré

dicas e atendirrent.os de enfe:rmagem de rotina, segundo o cronogra -

ma de atendi.Irento. 

Caso algum destes requisitos não esteja senclo cumprido 1 a gestan -

te deverá ser im=diatarnente t?I1Call'inhada para a realização dessas 

atividades, se possivel no mesrro dia ou agend;i(las o mais breve 

possivel. 

A gestante deverá ser orientad~ oara que o fato não ooorra nova

nente, pois desta fonna estará prejudicaneo o bebê que irá nascer. 

Nestas ocasiões a gestante deverá levar 50% do seu suplerrento fi

cando o restante para depois do currprimento efetivo das atividades · 

requeridas. 

AGE.:NI:lAMEN" E PEGISTro : 

No :mes:rro dia em que a gestante for aueJlda')a para consulta médica' 

ou atenélinento àe enfennagem de rotina, deverá receber o C--estal. 

Cadaentrega deverá ser registrada no Prontuário de .Assistência Mé

di co-Sanitária e no Mapa de Traac"'lho Di.3rio. 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAODE DA COMUN~DADE 

;\-Ó 

O Gest.al deverá ser fornecido rrensal.rrente, durante a PÓs-consul

ta ou atendi.nento de enfermagem de rotina, acx:mpanhado obrigató

riane:nte, de orientação às gestantes sobre o su:pleiD2I1to recebido 

e os cuidados oom a sua alirrentação. 

QtJllNI'IDADE 

A gestante deverá receber, mensalm=nte, três quilos de C'.,estal 

devendo tanar 100 gramas por dia. 
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lNSCRICÃO: 

SECRETI\HIA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAúDE DA COMUNIDADE 

A '1 
-J 

tooa mãe gue tiver seu __ ,_,_lr:o insqi to no Programa de Assistência 

à criança e estiver ale<_ tando-o ao seio, terá direi to de receber' 

Gestal. 

INDI~: 

A suplementação a1Íl110ntar para nutrizes estará ~ujei ta à i.ndica -

ção que deverá ser feita por ocasião da primeira consulta médtca. 

A não indicação tredica inicial poderá ocorrer, sanente, nos casos 

en que houver justificação clfnica. para a contra indicação da su

plementação, que deverá sEr a:::otada no Prontuário de A.c;sistência' 

r(édico-Sani tfu:·ia. 

A nutriz deverá receber Gestal durante o :período em que estiver ' 

aleitando ao seio. 

a:NrFOIE E AVALIPCÃO 

A avaliação e cx:mtroJe Sfc~rã feito através da criança. Toda vez 

que a criança estiver ê,g0:1dadz. para atendimento àe :rotina, ela de-

verá. <bbrigatóriamente, na. pré~·ccnsulta, ser pesada e rredida, sen

do seu peso e alturn ar.::r1:a:--1cs ro PrC'::-Itu3rio de Assistência .Médico 

S ..... :::-· ]" - ~ t 1 am 1..-CU.l.a, para ava .1.2.Ç<J.O ponc::r-es ~.:.ru ura . 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAúDE DA COMUNIDADE 

No atendimento de enfermagem ou o::msulta nédica de rotina devem ' 

ser observadas as variações de :peso das crianças canos dados da 

tabela adotada. 

Por ocasião cb atendi!rento de enfermagem ao se cx:mstatar que: 

- o peso atual da criança está abaixo do peso da tabela adota 

da. 

- a criança não ganhou ou perdeu -peso, em relação ao peso ve

rificado no atendirrento do mês anteri.or, 

- apresentar queixa ou sinal de anonnalidaõe 

A criança deverá ser encaminhada à consulta médica. 

I!êquisi tos neoessé.rios : 

A nutriz deverá estar can sua criança, obrigatóriarcente, em dia 

can o esquema de vacinação , frequência adequada às consultas mêd 

cas e atenc:1ine:ntos de enfennagen de rotina, segundo o cronograma' 
de atendimento. 

caso algum desses requisi tcs ,não esteja sendo ClliTlprido, a crian -

ça deverá ser imediatarrente encaminhada para a realização dessas 

atividades, se possivel no nesmo dia ou agendadas o mais breve -

possível. 

A nutriz deverá ser orientada para que o fato não ocorra novarcen

te, pois desta fonna estará. prejudicando gravenente seu filho. 

Nestas ocasiões a nutriz deverá levar 50% do seu suplemento fican 

do o :restante para depois do cumprimento efetlvo das atividades ' 

:requeridas. 

AGEND.AMENI'O E REGISTRO : 

NO mesmo dia em que a criança for agendada para oonsulta rréru.ca 

ou atendinento de enfennaqem, a nutriz deverá receber C-esté'l. 

A-3 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAúDE 

COORDENADORIA DE SAODE DA COMUNIDADE 

C2<é'i1 entrega deverá ser registrada no Prontuário de Assistência 

~€c:i co-Sanitária e no Mapa de Trabalho Diário. 

FORNECIM:,'NTO E Oro.:mTACÂO : 

A-') 

O Gestal deverá ser fornecido Irellsalrnente, durante a pós-oonsul

ta ou atendimento ce enfennagem de rotina da criança, ac:arpanha

do o:SrlgiJtÓrizrrente de orientação à nutriz sobre o suplerrento 

recel:iào. 

A nutriz deverá ser sempre incentivada a manter o aleitamento ' 

20 seio e orientada no sentido de que receberá o Gestal enquan

to estiver alei tancb. 

Ao se oonstater a insuficiência ou ausência do leite :rraterno, a 

suplc..i:2P.t.z-;ão aliiTr--...ntar passará ser fornecida à criança y::cr in

dicação rrédi.ca, durante 12 meses. 

A nutriz, ainda deverá ser OJ.-i.entada sobre a alimentação da' 

criança, de acrào ca.n .a idade da criança e c estado nutricional 

atual, seguindo o esgume. alirrentar do "Roteiro Alimenta.r Infan

t~_l : ·;;·d..':"'0,-,_1 z ::.J.o para o 19 2""'0 de vida " . Nestas ccasiões a 

nutriz c_ever5 rec,eber os folhetos explica ti vos de acordo oc:rn a 

idade d~-'- crirmça. 

QUJ'INriDll.l..::~ : 

A nutriz deverá rec±2r, mensallr.ent...e, quatro quilos e me1o 

G,~stal, dz•;CJ::.clo tomar 150 grama~ por d:i.a. 

Nos casos e:-:1 qu:~ o deS1nuT.e for iniciado, a nutriz passará a re:

cebc:r 50% cb C-estal e ç criança deverá receber 50% do lei te. A 

suplemerrt..~ç2'J d2\.'"erá ser registrada, nestas ocasiões, cx:no sen -

à:> fon:ecjda, scrrente, 2 nutriz. 




