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A amamentação deve ser promovida ativamente em toda a sociedade 
assim como por todo o sistema de atenção primária à saúde ( Assem
bléia Mundial de Saúde, Resolução WHA 49.15, 1996). 
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4- ESTUDO DE OBEDIÊNCIA DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL AO 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTITUTOS 
DO LEITE MATERNO E ÀS RELEVANTES RESOLUÇÕES SUBSEQUENTES 
DA ASSEMBLÉIA MUNDIAL DE SAÚDE 

Na sua proposta de medidas para a promoção de componente 

"Alimentação e Nutrição" para acelerar a instauração da saúde para todos os 

africanos no ano 2000, o Escritório Africano da OMS. recomendou para os 

programas nacionais de nutrição da região, entre outros objetivos operacionais, a 

" elaboração, aprovação e implementação de um código nacional de 

comercialização de substitutos do leite materno" (0MS,1990b). 

Angola é um dos Estados membros da OMS que não costuma hesitar em aderir 

às distintas estratégias da Assembléia Mundial de Saúde (AMS), já que as 

considera compatíveis com a sua política de desenvolvimento. No entanto, 

insuficiências têm sido identificadas no cumprimento das recomendações da OMS 

e do UNICEF. Apesar da sua participação na maior parte das sessões da AMS, 

desde 1976, Angola não se faz representar em muitas reuniões técnicas 

importantes como a de 1979. Nas reuniões em que participa, pode-se questionar 

a capacidade técnica da maior parte das suas delegações, posto que os seus 

integrantes nem sempre são selecionados em função da sua competência 

técnico-científica. 

O referido código "Aplica-se à comercialização e às práticas a ele relacionadas, 

dos seguintes produtos: substitutos do leite materno, incluindo preparados para 

lactentes; outros produtos, alimentos e bebidas à base de leite, incluindo 

alimentos complementares para alimentação por mamadeira, quando 

comercializados ou de outra forma representados como apropriados, com ou sem 
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modificação, para utilização como um substituto parc1al ou total do leite materno; 

mamadeiras e bicos. Aplica-se, também, à sua qualidade e disponibilidade e às 

informações relativas a seu uso" (OMS, 1981 ). 

Apesar de não ex1stir nenhum instrumento legal baseado no Código Internacional 

de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (CICSLM), algumas medidas 

têm sido tomadas, em Angola, geralmente no ãmbito das estratégias dos 

Cuidados Primários de Saúde. Dessa forma, afigura-se pertinente, avaliar o 

impacto do CICSLM e resoluções subsequentes no país, particularmente na 

cidade de Luanda. 

Através do monitoramento do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno (WHA 34.22,1981 ), pretende-se identificar eventuais 

violações nas instituições de saúde, nos distintos pontos de venda dos produtos 

abrangidos pelo CICSLM, nos rótulos dos referidos produtos e em todo tipo de 

material informativo e didático sobre alimentação infantil destinado às mães, ao 

público em geral e aos profissionais de saúde. 

De acordo com o artigo 11 do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno: 

* As organizações não-governamentais, grupos profissionais, instituições e 

individuas envolvidos, deverão ser responsáveis por chamar a atenção dos 

fabricantes ou dos distribuidores para atividades compatíveis com os princípios e o 

objetivo deste Código, de forma a que possam ser tomadas as medidas 

apropriadas. A autoridade governamental apropriada deve ser também informada. 
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* O Dírector-Geral da OMS deverá informar, nos anos pares, à Assembléia 

Mundial de Saúde a situação da implementação do Código ... 

4.1 - Aspectos metodológicos 

Para ating1r o objetivo, um questionário (Anexos IV) foi concebido 

facilitando assim a coleta de informações nas instituições de saúde e nos locais 

de venda dos produtos de interesse. Toda literatura inclusive cartazes, panfletos 

ou similares referentes à alimentação de crianças encontradas nas instituições e 

nos locais de venda foi objeto de leitura minuciosa. 

As perguntas incidem sobre as normas, a propaganda comercial, as doações, as 

atividades relacionadas à alimentação de crianças, as informações sobre os 

produtos de interesse. Os rótulos beneficiaram de uma atenção especiaL O 

Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno serviu 

de base para elaboração do questionário. 

No âmbito de atividades de campo, foram visitadas 23 unidades de saúde ( 14 

centros de saúde, 2 maternidades centrais, 6 maternidades periféricas que são na 

realidade casas de parto e um serviço hospitalar de pediatria), 4 farmácias e 4 

outros locais de venda (supermercados/lojas). Todos os centros de saúde 

existentes nas proximidades dos conglomerados envolvidos no estudo da prática 

de alimentação infantil foram visitados. Os locais de venda foram sorteados ao 

acaso. As feiras permanentes das áreas envolvidas na pesquisa foram visitadas, 

esporadicamente, para se fazer uma idéia geral sobre os produtos a venda e seus 

preços. 
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Uma busca de anúncios e artigos referentes aos alimentos infantis foi 

realizada nos periódicos de maior circulação (Jornal de Angola, Correio da 

Semana. Revista Comercro Externo, Jornal O Comercio. Revista T AAG Austral, 

Revista Novembro) e nas publicações especializadas (Revista Médica de Angola, 

Acta Médica Angolana). Os principais períodicos portugueses (Expresso, Público, 

Jornal de Notícias. Correio da Manhã, Sábado, O Jornal) e a revista 

moçambicana "O Tempo", foram também escolhidos devido ao seu frequente 

uso entre as elites do país. Qualquer publicação nacional ou estrangeira 

destinada ao público e aos profissionais de saúde e rótulos encontrados, em 

Luanda, durante o trabalho de campo e depois, foram motivo de consulta além 

dos períodicos selecionados. 

A inexistência de registros sobre alimentação infantil levou a coletar informações 

através dos depoimentos de algumas individualidades ligadas ao assunto nos 

últimos anos. Dessa forma, foi possível fazer uma primeira tentativa, resumindo a 

história recente das políticas de alimentação infantil. Espera-se maior 

sistematização nos trabalhos posteriores, mas até lá, acha-se oportuna uma 

descrição mesmo superficial. 

Na apresentação dos resultados, foram citados diferentes artigos do Código 

Internacional de Substitutos do Leite Materno e das relevantes resoluções 

subsequentes da Assembléia Mundial de Saúde (WHA), de acordo com a sua 

convenência. 
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4.2 - Resultados 

4.2.1 - Breve histórico da política angolana de alimentação infantil 

A hrstóna de penetração de substitutos do le1te matemo em 

Angola não for ainda obJeto de estudo, mas dos poucos relatos existentes em 

África, acredita-se que o seu início data da década de 50 É nessa década que se 

espalharam, em todos países afncanos, os centros de formação femrnina e os 

serviços de puericultura. A educação alimentar destinada às mulheres era um dos 

assuntos que interessavam os referidos centros e serviços. O aleitamento 

artificial, inclusive o uso da mamadeira e de fórmulas infantis, destacava-se numa 

época em que a maioria o considerava como símbolo da emacipação da mulher. 

Na década de 60, a propaganda de fórmulas infantis tomou-se agressiva, no 

continente africano onde o abastecimento de água e o saneamento básico ainda 

constituem graves problemas de saúde pública. Mais adiante, serão abordados 

alguns sinais que comprovam essa agressividade, em Angola. No entato, algumas 

personalidades como JELLIFFE (1970), nos países africanos de língua inglesa e 

SENEGAL (1968), nos de língua francesa, já denunciavam, os abusos da 

propaganda de substitutos do lerte matemo, promovendo o aleitamento artificial 

sem se preocupar com as péssimas condições econômicas e sanitárias das 

populações. 

Em Luanda, J. PENA (1970: 1966) e P. NUNES (1963) se destacaram na luta 

contra as inadequadas práticas de alimentação infantiL denunciando o uso de 

produtos inapropriados como mamadeira e leite condensado. Nos três últimos 

anos de colonialismo português. outros pesquisadores como TAVARES (1973) e 
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DE MORAIS ( 197 4) JUntaram-se aos pnme1ros. alertando a op1n1ão pública sobre 

o perigo de uso da mamadeira e do leite em pó, nas áreas rurais de Angola. 

Durante o período de transição para independência ( 1975-1979), com a 

progressiva paralisação da economia e a nacionalização de todos os meios de 

comun1cação sociaL a propaganda comercial ficou enfraquecida, no país Dois 

acontecimentos mereceram destaque nesse período: a adoção das estratégias 

dos Cuidados Primários de Saúde pela Assembléia Mundial de Saúde, em 1978, 

e a proclamação pelas Nações Unidas de 1979, ano internacional da criança. 

Esses acontecimentos tiveram grande repercussão em Angola, onde foram 

adotadas as referidas estratégias como parte integrante da política nacional de 

desenvolvimento sanitário. Angola não participou na reunião convocada pela 

OMS e pelo UNICEF sobre alimentação infantil, em 1979, mas participou naquela 

convocada pelo escritório africano da OMS para discutir as resoluções da reunião 

de Genebra. 

Apesar da adesão de Angola aos princípios dos Cuidados Primários de Saúde e 

da sua participação em muitas reuniões internacionais, onde já estavam a ser 

delineadas estratégias pró-amamentação, Angola não tinha tomado nenhum tipo 

de medidas para proteger essa prática natural, até Agosto de 1981. Ao contrário, 

assistiu-se no país, particularmente em Luanda, à uma distribuição indiscriminada 

de fórmulas infantis nos serviços de puericultura e nas maternidades com intuito 

de controlar a desnutrição e estimular as mães em levar os seus filhos aos 

serviços de saúde. 

As perturbações político-militares nunca impediram a representação da NESTLÉ 

de usar os meios que dispõe para promover os Substitutos do Leite Materno 
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(SLM) As Organ1zações ALPEGA. uma empresa privada Angolana criada nos 

finais da década de 70, ficou famosa durante toda a década de 80, vendendo 

substitutos do leite materno,destacando-se as fórmulas infantis de marcas 

NESTLÉ e DIESE (de Portugal) e a mamadeira e chupeta de marca CHICCO. As 

importações dessa firma angolana se faziam com a autorização do Ministério da 

Saúde que as considerava como uma atividade de apoio às suas ações. 

Em fevereiro de 1980, realizou-se no país, o primeiro seminário nacional de 

saúde materno-infantil, ao termo do qual foi, formalmente, criado o programa 

nacional com o mesmo nome. Fez parte da pauta do seminário, um debate sobre 

o aleitamento materno em Angola. Os resultados desse debate levaram o 

Ministério da Saúde a inserir no cartão de saúde infantil, instituído nesse ano 

uma mensagem de incentivo à amamentação que foi aperfeiçoada nas edições 

posteriores (Anexos 11). 

Artigo 11: Implementação e acompanhamento 

* Os governos devem tomar medidas para tornar efetivos os princípios e o objetivo do 

CICSLM. de maneira condizente com sua estrutura social e legislativa, incluindo a adoção de 

legislação, regulamentos ou outras medidas nacionais apropriadas. 

A promulgação da Lei Geral do Trabalho (LGT), em Agosto de 1981 é fruto 

da participação de Angola nas atividades da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). Mas é possível que a adoção do Código Internacional de 

Substituto do Leite Materno, em maio do mesmo ano, tinha estimulado a sua 

adoção. A LGT (Lei no 6/81 de 24 de Agosto) prescreve todos os critérios da OIT 

referentes à proteção da maternidade inclusive a amamentação, assegurando a 
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mulher. durante e após a grav1dez. entre outros d1re1tos (IMPRENSA NACIONAL. 

1982). 

* não desempenhar. sem redução do salário. trabalhos clinicamente 

desaconselháveis ao seu estado; 

* interromper diariamente o trabalho para amamentar o seu filho, em dois 

períodos de meia hora sem perda de salário, até ao máximo de 18 meses após o 

parto; 

* não ser despedida, salvo motivo disciplinar, durante a gravidez e até um ano 

pós-parto; 

* beneficiar, por altura do parto, de uma licença de noventa dias cujo um terço 

pode ser gozado total ou parcialmente, antes ou depois do parto, devendo os 

restantes dois terços ser gozados imediatamente após o parto, sem perda parcial 

ou total de salário; 

* solicitar, nas empresas sem creches, trinta dias de licença suplementar sem 

direito a salário, ao termíno do período regulamentar da licença-maternidade. 

A LGT é importante no incentivo ao aleitamento materno. No entanto, o Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno continuava, 

alguns anos após a sua adoção, quase desapercebida, em Angola. O fato da sua 

primeira versão que chegou ao país ter sido escrita em francês e inglês pode ter 

sido um fator limitante num país de língua portuguesa. Mas notou-se, também, na 

mesma época a existência no país de um regulamento dos industriais de fórmulas 

infantis, criando assim uma certa confusão. 

Nota-se que, apesar dos graves problemas sócio-financeiros que afetam a 

população já em péssímas condições de higiene e de saneamento ambiental 



(COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE. 1988). o uso de fórmulas rnfantrs. da 

mamadeira e da chupeta tende a se generalizar. A propaganda comercial, na 

década de 80. começou de forma discreta mas ativa. Esse fato levou os 

participantes ao pnme1ro sem1náno nac1onal sobre política al1mentar e nutricional 

convocada pela Comissão Nacional de Saúde ( 1986}, a recomendar a adoção e 

adaptação ao país do Código Internacional 

Essa recomendação ficou, no entanto, carta morta até há pouco. Mas ao levar ao 

conhecimento público, a falta de caracterização sistemática da situação alimentar 

e nutricional do país, dando ma1or ênfase à saúde infantil, o primeiro seminário 

nacional sobre política alimentar e nutricional despertou a atenção de alguns 

profissionais que, logo, começaram a estudar alimentação infantil no país. Dos 

diferentes levantamentos feitos. no período de 1987 a 1992, com a participação 

ativa do UNICEF, chegou-se a identificar o desmame precoce como problema de 

saúde pública no país. Em 1987. o setor nacional de educação em saúde, levou a 

cabo a única campanha de incentivo ao aleitamento materno, inspirando-se da 

experiência brasileira. Mas essa campanha quase que passou desapercebida. 

apesar da prontidão dos me1os de comunicação social. 

Apesar das inúmeras informações pró-amamentação que têm chegado em 

Angola, através das publicações de diferentes organizações interessadas como 

UNICEF, OMS e IBFAN, a preocupação com a implementação do Código só está 

se tornando notória, nesses últimos anos como resultado de maior engajamento 

da representação do UNICEF A ação de algumas Organizações Nacionais não 

Governamentais merece, também, destaque nessa luta. 
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Alguma amb1guidade pode amda ser constatada. A lei da Segurança Soc1al (Le1 

no 18/90 de 27 de Outubro), por exemplo, retoma na íntegra a LGT no que se 

refere à licença-maternidade. mas assegura que. ·'quando a mãe trabalhadora 

não possa aleitar naturalmente, o seu filho terá diretto a um subsídio de 

aleitamento que será pago pecuniariamente, ou em espécie, nos termos que 

v1erem a ser regulamentados" (IMPRESSA NACIONAL 1990). 

O regulamento específico desse direito ao subsídio do aleitamento materno não é 

do nosso conhecimento. Ao conceder esse direito, a Lei de Segurança Social 

parece contrariar os objetivos da Lei Geral do Trabalho que busca proteger a 

maternidade inclusive a amamentação. No entanto, é preciso que o regulamento 

especifique o que se entende por dificuldade no aleitamento natural. Do que se 

sabe, poucas mulheres apresentam dificuldades objetivas capazes de 

obstaculizar a amamentação (OMS, 1981b). Aos serviços de saúde, cabe criar 

condições para apoiar a amamentação, buscando resolver os problemas que as 

mães apresentam e que pode dificultar a manutenção de práticas alimentares 

inadequadas. 

A aplicação dessa lei, na sua formulação atual, exige que o pessoal de saúde que 

lida com as gestantes e as crianças tomasse conciência da importância real da 

amamentação. Aí é preciso, também, que a sua formação o capacita na resolução 

dos problemas identificados, o que pode ser considerado como uma limitação em 

Angola. 

Na prática, a amamentação tende ao declínio pelo menos nos estratos 

populacionais privilegiados. enquanto que a propaganda retomou nos últimos 
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anos a sua agress1vidade do passado. Esse declínio parece se manifestar de 

forma discreta. possivelmente. devido ao custo cada vez maior de Substitutos do 

Leite Materno. Os dados que constam das Tabelas 1 e 2 (Anexos 111) monstram 

que o custo do leito em pó e das farinhas lácteas não está ao alcance da maioria 

das famílias, pelo menos baseando-se no salário minímo da função pública. 

De resto, a política nacional de saúde envolve medidas compatíveis com as 

distintas recomendações da OMS e do UNICEF relativas à alimentação infantil. 

Em resumo, essa política prescreve as seguintes regras: 

*universalidade do aleitamento materno e sua manutenção até aos dois anos de 

idade; 

* manutenção do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 4-6 meses 

de vida; 

* prática do desmame gradativo; 

* manutenção de alimentação normal inclusive a amamentação durante os 

episódios de diarréia, desnutrição e outras doenças; 

* combate ao uso da mamadeira. 

Essas regras encontram-se inseridas nos diferentes manuais do programa 

nacional dos Cuidados Primários de Saúde, facilitando assim o seu conhecimento 

pelos profissionais de saúde. Dentre os manuais postos a disposição desses 
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profissionais podem se c1tar os de educação para saúde. puericultura. saúde 

materna e tratamento de doenças infantis correntes. 

Interessa, também. sublinhar que durante a década de 80, o dia 1 de junho, dia 

internacional da cnança, tornou-se uma oportunidade para mobilizar a mídia em 

torno de temas ligados à saúde infantil inclusive aspectos alimentares. Com o 

surgimento da semana mundial da amamentação, alusiva ao aniversário da 

adoção da Declaração do lnnocenti, celebrada em Angola nos últimos anos, a 

primeira semana do mês de Agosto de cada ano é mais uma oportunidade que as 

instituições governamentais e não governamentais que lidam com as crianças 

aproveitam para disseminar no país mensagens pró-amamentação. 

Em Agosto de 1994, o Ministro da Saúde, através de um despacho interno, 

aprovou a proposta do Diretor Nacional de Saúde Pública sobre normas 

baseadas nos Dez Passos para o Sucesso do aleitamento materno (Anexo 11). É 

preciso lembrar que essas normas enquadram-se nos esforços que têm sido 

fornecidos para tornar dinámico o programa angolano de Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança. 



4.2.2 - Propaganda de Substitutos do Leite Materno (SLM) 

4.2.2.1 - Nas décadas de 60 e 70 
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Os anúnc1os recortados nas revistas especializadas demonstram a 

notoriedade da propaganda comercial de SLM, no período de 1960 a 197 4. Dos 

sete anúncios selecionados, 5 contém ilustrações idealizando felicidade e/ou 

saúde da criança e da mãe. A mamadeira é presente em três anúncios. Com 

exceção de S-26/SMA, as marcas anunciadas são da firma NESTLÉ. 

As fórmulas são apresentadas como equivalentes ao leite materno. A qualidade 

bacteriológica é salientada como pode-se ler no anúncio referente ao PELARGON 

(Figura l/Anexos 111), apresentado como "leite de profilaxia" ou ao NESTOGENO 

(Figura 111/Anexos 111), definido como "bacteriologicamente puro". A qualidade 

nutricional e a ciência são evocadas, muitas vazes com destaque. Salienta-se a 

riqueza em determinantes nutrientes: "Nestogeno é reforçado com vitaminas e 

ferro orgânico nas quantidades consideradas fisiológica mente úteis . . . garante o 

desenvolvimento regular do lactente". As mensagens inseridas nos anúncios e 

nos rótulos buscam minar a amamentação. 

Mensagens confusas são incluidas nos anúncios como se pode ler na Figura 11 

(Anexos 111): "Uma % mesmo fraca de leite materno assegura ao lactente um 

crescimento e uma imunidade muito superiores. Disto resulta o valor do 
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Aleitamento m1sto. Para ·completar o leite materno, é necessário um le1te nco em 

proteínas e muito bem tolerado, como o é o ELEDON" 

As ilustrações de bebês e o uso de expressão ·'alimentação do lactente" 

(PELARGON", "para lactentes" (NAN) ou "para a alimentação normal dos 

lactentes nos primeiros meses" (NESTOGENO) dão a entender que as fórmulas 

são recomendadas "desde o nascimento". O anúncio recortado na revista 

Abstracts de Amsterdam, de 1971 e referente as fórmulas de marcas S-26/SMA 

(Figura VIl/Anexos 11) comporta a seguinte mensagem: "For the possible start in 

life" ( Para o melhor começo possível de vida). A farinha láctea de marca 

CERELAC é recomendada "para bebês desde os 3 meses" (Figura V/Anexos 111). 

O conteúdo dos anúncios recortados, na revista Médica de Angola, corresponde 

às mensagens inseridas nos rótulos dos respectivos produtos. É importante 

também assinalar que não foi encontrado nenhum tipo de anúncio de Substitutos 

do Leite Materno para o período de 1976 a 1979. Mas esse fato não significa que 

não houve propaganda já que outros artifícios poderiam ter sido usados, 

particularmente junto aos profissionais de saúde. 
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Artigo 5: O público em geral e as mães 

* Proibição de: 

- Qualquer dispositivo promocional para induzir vendas de produtos cobertos pelo Código. 

exposições especiais. cupões de desconto. prêmios. vendas especiais. brindes. amostras 

gratuitas. vendas a preço abaixo do custo sem prejuízo às políticas e práticas de preços visando 

venda de produtos a preços mais baixos a longo prazo 

- Contato entre agentes de propaganda e mães 

4.2.2.2 - Durante a década de 80 

Não foram encontrados anúncios relativos à década de 80. Um folheto 

da autoria da firma portuguesa DIESE, promovendo a farinha láctea PROTIDINE 

foi identificado. Observa-se na Figura (Figura XVII/Anexos 111), uma criança forte e 

sorridente. A farinha láctea PROTIDINE é recomendada às crianças de 3-4 

meses. Esse folheto é único do material propagandista encontrado, em Luanda, 

que contem a menção: "A papa deve ser sempre dada à colher e não pelo biberão 

(mamadeira)". 

O rótulo de marca LACTOGEN (Figura XVI/Anexos 111), de 1982/1983, exibe com 

destaque uma mensagem referente à superioridade da amamentação. No 

entanto. nota-se que a mensagem põe em dúvida a capacidade materna de 

amamentar: ·' mas quando não pode continuar a fazê-lo ... ". O rótulo não 

comporta nenhuma menção relativa à uma orientação de um profissional 
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habllttado Também são destacadas as segutntes frases EnnqueCJdo com ferro e 

vttammas · e 'Aitmento em pó para lactentes'. Esse rótulo promove também a 

farinha láctea CERELAC (NESTLÉ) e prescreve suco de fruta .. a part1r do segundo 

mês' 

4.2.2.3 - Nos últimos anos 

a) Através dos meios de comunicação social 

Quatro anúncios chamam a atenção na tmprensa escrita O Jornal de 

Angola. na sua edtção do dia 1 de Maio de 1994, publicou um anúncio de uma 

variedade de produtos inclutndo mamadeira ("biberons') e chupetas postos a 

venda, "a ótimos preços". para comemoração do dta internacional da criança 

(Figura IX/Anexos 111). O mesmo jornal inseriu na sua edição de 22 de março do 

mesmo ano, um anúncio promovendo entre outros produtos, mamadeiras, leites 

infantis infantis e papas numa farmácia da cidade (Figura VIII/Anexos 111). 

O semanal Correto da Semana lançou, na sua edição de 20 de março de 1994, 

uma propaganda favorável ao leite pasteunzado de marca nacional 

LACTIANGOL. O anúnc1o. reproduzido no Jornal de Angola dois dias ma1s tarde, 

inclui uma fotografta Idealizando uma família alegre com bebê no colo da mãe 

tomando o seu le1te através da mamadeira (Figuras X e Xl/Anexos 111). 

No dia 2 de Maio de 1995. a em1ssora da Rádio Luanda lançou no ar o seguinte 

slogan relativo ao le1te 1ntegral NIDO: "é o le1te mfantll completou Em Outubro do 

mesmo ano. o mesmo tipo de anúncio foi. novamente. lançado no ar. 
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O semanal Expresso de Lrsboa. um dos períodrcos português de 

maror crrculação no mero da elrte angolana. publrcou. recentemente. um anúncro 

da firma Jumbo rntrtulado "Preços bebés" promovendo uma variedade de produtos 

rnfant1s inclus1ve pap1nhas "a preços murto murto pequemnos". Como destaque do 

anúncio. observa-se do1s bebês parec1dos alimentando-se através da mamade1ra 

(Figura XII/ Anexos 111) 

Mas a JUStiça tem de ser feita, reconhecendo o esforço que os meios de 

comunicação social vêm desenvolvendo. buscando fornecer à população, quando 

bem orientados, Informações compatíveis com a saúde e a sobrevivência das 

crianças. Vários artigos e reportagens sobre saúde pública, em geral, e 

alimentação 1nfant1l. em particular, são muitas vezes publicados. 

O autor é um dos pnme1ros que colaboraram com a televisão angolana, durante 

toda primeira metade da década de 80, fazendo divulgação sobre a nutrição e 

saúde infantil. A partir dessa época, cresceu o interesse da televisão sobre temas 

de saúde pública. Problemas básicos de higiene e saneamento básico e a 

conc1entização da opin1ão pública sobre a importância da amamentação e a sua 

manutenção nos do1s pnme1ros anos de vida eram as pnncipa1s preocupações 

nesse período. A implementação do Código Internacional e a necessidade do 

aleitamento materno exclus1vo, tornaram-se preocupações, depois de 1986. 

Em 1995, três temas educativos entraram no ativo da comunicação social. O 

Jornal de Angola. na sua ed1ção de 24 de Fevere1ro, divulgou um artigo intitulado: 

"O perigo da amamentação artificial" (Figura VIII/Anexos 11) e um outro, no dia 28 

de Abril, intitulado "Um conselho às mamãs e futuras mamãs" (Figura VIl/Anexos 

11) É frequente. a emissora de Radio Nacional. lançar no ar, através do seu 
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programa educat1vo "Com a doutora N'gueve", mensagens apo1ando o 

aleitamento materno exclus1vo nos pnme1ros quatro meses de v1da e a 

manutenção da amamentação durante os episódios de diarréia. 

Em Agosto do mesmo ano, foi agradável receber de Luanda. um exemplar da 

ed1ção do dia 3 do mesmo mês, do Jornal Notícias de Maputo com uma página 

publicitária sobre amamentação alusiva à Semana Mundial do Aleitamento 

Materno (Figura IX/Anexos 11). 



Artigo 9: Rotulagem 

* .. Deve conter: 

- Texto em linguagem entendida pelas mães. 

-Os termos "Aviso Importante" ou seu equivalente. 

- Uma mensagem sobre a supenoridade da amamentaç~o. 

- Uma declaraç~o de que o produto deve ser usado somente por 
recomendaç~o do pessoal da área de saúde. quando há necessidade 
de seu uso e sobre o método apropriado de uso; 

- Instruções para a preparaç~o apropriada e uma advertência sobre os 

riscos para a saúde decorrentes do preparo inadequado 

- Composiç~olanálise do produto assim como a lista dos ingredientes 

usados; 

- As condições de estocagem exigidas. o número da remessa, o prazo 

de validade. tendo em conta as condições de estocagem do país. 

- Uma advertência indicando que o produto n~o modificado n~o deve 

ser a única fonte de alimentação de um lactente, se for o caso. 

• Não deve conter: 

- Ilustrações de lactentes ou qualquer outros tipos de ilustrações ou 

texto que possam insinuar como ideal o uso de preparados para 

lactentes. 

- Termos "humanizados". "matemizados" ou similar. 

- Instruções sobre como modificar um produto inapropriado para 

alimentaç~o de lactentes, que nem sequer pode ser usado como 

ingrediente principal de preparado de lactente. Exemplo: leite 

condensado. 

15.+ 
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b) Através dos rótulos e embalagens 

A Ta bela 41 apresenta os nomes das marcas dos rótulos ou das 

embalagens anal1sadas assinalando os t1pos de produtos com seus respectivos 

nomes das firmas e loca1s de procedência, isto é, país onde são fabricados. Doze 

diferentes rótulos e três embalagens de treze marcas são analisados. Das onze 

marcas de leites analisadas. seis são fórmulas infantis e cinco são leites em pó 

não modificados para alimentação dos lactentes. 

Os produtos representam dez firmas e foram fabricados em oito diferentes países. 

Do total dos países de procedência desses produtos, 5 são europeus (Belgíca, 

Dinamarca. França, Holanda, Portugal), um Latino-americano (Brasil) e dois 

africanos (África do Sul e Angola). Nota-se que dois desses países estrangeiros, 

são da Comunidade de Língua Portuguesa (Brasil e Portugal). 

Dos rótulos de marcas encontradas à venda três não foram analisados (Pelargon, 

S-26 e SMA) Não foi possível recuperar os referidos rótulos, mas na realidade 

não fazem falta. posto que o seu conteúdo não tem nada de diferente em relação 

aos que foram analisados. É possível encontrar outras marcas. visto que os 

pontos de venda de várias empresas, maioritariamente, estrangeiras não foram 

visitadas. 



Tabela 41 - Marcas de rótulos I embalagens de altmentos comercializa
dos avaliadas Luanda. 1996 

Nome da marca Ttpo de produto Nome da firma Procedêncta 

Bebelac Fórmula mfanttl LIJEMPF Holanda 
Bella Holandesa Lette 1ntegral /pó FRIESLAND Holanda 
Bridel Le1te tntegral /pó BBA França 
Cebelac Fórmula infantil BRITOL MICH-

em pó COMA Holanda 
Cerelac F annha láctea NESTLÉ Portugal 
Cerelac Farinha láctea NESTLÉ África do Sul 
Lacta I nstant Lette tntegral/pó BHAGI Belgíca 
Lact1angol Lette pasteur1-

zado LACTIANGOL Angola 
Lactogen Fórmula infantil 

em pó NESTLÉ Dinamarca 
Maizena Ámtdo de m1lho DURYEA Brasil 
Nan* Fórmula 1nfant1l 

em pó NESTLÉ Holanda 
Nan** Fórmula 1nfantll 

em pó NESTLÉ Holanda 
Nido Leite integral 

em pó NESTLÉ África do Sul 
Milupa 
Pre-Aptamtl Fórmula tnfantll ARINCO MAEL-

em pó KEVEJEN Dinamarca 
Prot1dine F annha láctea DIESE Portugal 

* Rótulo em inglês com tradução em três linguas nigerianas 
•• Rótulo em português 
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A Ta bela 42 mostra os critérios usados. a escala de valores atnbuidos a 

cada critério e as notas atribuídas a cada rótulo dos diferentes leites. Pode-se 

observar que os le1tes CEBELAC (Figura XIX/Anexoslll) e NAN (Figura 

XXI/Anexos 111 lideram o "rankmg" dos rótulos de lettes estudados. segUidos 

pelas marcas Bebelac e Ntdo. Os quatro t1pos de rótulo são classificados como 

aceitáveis havendo. portanto. necessidade de melhorar o seu conteúdo. 



Tabela 42-Avaliaçao das informaçoes contidas nos rótulos ou nas embalagens de algumas marcas de leites infantis e leites nao modificados baseada no 
espirito geral e no nono artigo do Código Internacional de Comercializaçao de Substitutos de leite Materno. Luanda, 1996. 

NOTAS ATRIBUI DAS AS DIFERENTES MARCAS 
ESCALA 

CRIT!:RIO DE LEITES MODIFICADOS LEITES INTEGRAIS 
VALORES 

BEBELAC NAN* NAN** LACTOGEN PRE-APTAMIL CEBELAC BEL LA BRIDEL LACTA NIDO 
ACIDIFIED HOLAN. INSTANT 

Informeçoes sobre o uso apropriado do pro-
duto sem, porém, desencorajar a amamentaçao 0-1 I I I 0,5 I I e 0 I I 

Mensagem clara, conspfcua, bem visfvel e 
Inteligível contendo os seguintes pontos: 

e) Expresseo:"Avlso lmportente", .. etençao .. 
ou equivalente 0-1 I 1 I 0 e I 0 0 0 0 

b) Alusao à superioridade da amamentaçao 0-1 I 1 1 0,5 1 1 0 0 0 0 

c) Alusao à necessidade de uma recomendaçao 
prevle de um proflsslonel de seúde heb I I I 
tado, para uso do produto para lactentes. 0-1 e 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

d) Instruçao para a preparaçao apropriada 0-1 1 1 1 I 1 1 1 0 0 1 

e) Advertência sobre os riscos para saúde 
decorrentes do prepero lnedequedo 0-1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cumprimento de prolblçeo: 

e) de lncluseo de I lustreçoes ou texto lnsl-
nuando como ideal o uso de preparados 
per e lectentes 0-1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

b) do uso de termos "humanizado", "met•rnl-
zado" ou similar 0-1 I 1 I 1 0 1 1 1 1 1 

Outras informaçoes: 
e) L I stl!l de Ingredientes usedos 0-1 1 1 1 I 0 0 1 1 1 1 

b} Composlçeo/enál I se do produto 0-1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 

c) destece e riqueza em ferro e/ou vltem.D 0-1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

d) Condlçoes de estocegem exlgldes 0-1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 

e} Número de remasse 0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f) Prezo de vel Idade 0-1 1 I 1 1 1*** 1 1 1 1 1 

ldede recomendede pere lntroduçeo do produto 
na ai imentaçao da criança: a partir de quatro 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 4 1 
meses 
Desencorajao uso da mamadeira 0-1 0 1 0 0 0 0 I 1 1 1 

Existência de mensagem promovendo outra marca 0-1 0 I 1 0 0 1 1 I 1 1 

Uso da 1 fngua portuguesa 0-9 9 0 9 9 9 9 9 0 0 9 

Uso de uma outra I fngua falada em Angola 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clesslflceçeo do rótulo: totel 13 I 10 I 7 5 7,3 5,7 5,7 7,3 6,7 3,2 5,3 7,0 

* Rótulagem concebida para populaçao nigeriana; **Rótulagem concebida para pafses africanos de lfngua portuguesa; 
***observou-se uma felslflcaçao do prezo de validade colocando uma etiqueta num luger lnaproprledo dando a entender que foi da responsebl I ldede do revendendor. 
#Interpretaçao:nota<7=reprovado;de 7a9=ac 't~vel; 10=excelente. 

....... 
v. 
-.l 
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Do total de rótulos em estudo, seis obtiveram uma nota final menor 

que sete, portanto, são reprovados e o seu conteúdo deve ser revisto para 

corresponder às exigências do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno. A embalagem da única marca local de leite, 

Lactiangol, não consta da Tabela 44 mas foi reprovada obtendo uma classificação 

de 6 valores. 

Nota-se que os rótulos com notas mais baixas, com exceção da embalagem do 

leite pasteurizado LACTIANGOL, não contém nenhuma tradução portuguesa das 

suas mensagens. É interessante observar que o leite NAN com nota cinco, é 

escrito em inglês com tradução em três principais línguas nacionais da Nigéria 

(Figura XX/Anexos 111). Para a população nigeriana, a nota seria, possivelmente, 

maior já que a escala de valores adotada atribui um grande peso a língua, fator 

básico de comunicação. 

A Tabela 43 refere-se à avaliação das farinhas. A embalagem de Maizena 

brasileira lidera o "ranking" das farinhas, seguido pelo CERELAC, fabricado em 

Portugal (Figura XXIII/Anexos 111). Os restantes dois tipos de farinhas são 

reprovados. 

As cláusulas do Código mais violadas através dos rótulos são as que se referem à 

advertência sobre os riscos para saúde decorrente do preparo inadequado dos 

produtos e à observância do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 

4-6 meses de vida. Existe uma tendência em recomendar a introdução de 

fórmulas em idade menor que quatro meses havendo marcas que enfatizam essa 

introdução logo ao nascer. 
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Tabela 43- Avaliaçao das informaçoes contidas nos rotulos ou nas embalagens de algumas marcas de 

farinhas usadas na alimentaçao para lactentes baseada no espírito geral e no nono artigo do Código 
Internacional de Comercial ízaçao de Substitutos de Leite Materno. Luanda.1996. 
------------------------------------------------- -~- -- i c-e-retc e r-e~---------~----------

IEsca llac llac IProtiiMaize 
CRITIÕRIO I I a I I Afr 1 ca I d i n e In a 

I I Portugal I do S~ I I 
------------------------------------------------ - -------------------- -----1---------1-----------

Informaçoes sobre uso apropriado do produto sea. 
poréa. desencorajar a ....enlaçao 

Mensa~ clara. conspícua. bem vis•-vel e intel i
gível contendo os seguintes pontos: 

a)Expressao:"aviso importante","atençao" ou equi 
valente 

b)Aiusao à superioridade da amamentaçao 

e-1 

0-1 

e-1 
• 
• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

c)Aiusao a necessidade de Ulll8 
de um profissional de saude 
do produto para lactentes 

recomendaçao prévíal I 
habi I itado.para uso I 1 

I Cl-1 e I 
I I 

d)Instruçao para a preparaçao apropriada I Cl-1 I 
I I 

e)Advertfncta sobre os riscos para saúde decorrenl I 
tes do preparo 1 nadequado I Cl-1 e I 

I I 
Cumprimento da proíbiçao: I I 

I I 
a)da inclusao de ilustraçoes ou texto insinuando I I 

como ideal o uso de preparados para lactentes I e-1 e I 
I I 

bldo uso de ter1110s .. h..-nizado","lll8ternizado" ou I e-1 I 

Outras informaçoes: 

a)Lista de ingredientes usados 

blComposiçao/análise do produto 

clRiqueza em ferro ou vitamina O destacada 

d)Condiçoes de estocagem exigidas 

e)N~ro da remessa 

flPrazo de vai idade 

Idade recomendada para introduçao do produto na 
alimentaçao da criança:>4 meses 

)esencoraja o uso da mamadeira 

>romoçao de outra marca 

lso da I íngua portuguesa 

I I 
I I 
I I 
I I 
I Cl-1 I 
I I 
I 0-1 I 
I I 
I e-1 I 
I I 
I 0-1 e I 
I I 
I Cl-1 I 
I I 
I Cl-1 I 
I I 
I I 
I 0-4 3 I 
I I 
I 0-1 I 
I I 
I e-1 I 
I I 
I 0-9 9 I 
I I 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

3 • 

• 9 

lso de uae língua angolana outra que portuguesa I e-1 e I 0 e 
I I I I I 

4 

---------------------------------------- --------l---------l--------l--------l---------1-----------
l I I I I 

:I ass í Ti caçao: Tota I /3 I 1 0 I 7. 3 I 4,e I b,3 I 
I I I I I 

[nterpretaçao:nota<7=reprovado;7a9=aceítável 

10=excelente 

8,3 
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É impressionante notar que as mesmas marcas oriundas de países 

diferentes comportam recomendações diferentes no que se refere à idade de sua 

introdução na alimentação da criança (Figuras XXII e XXIII/Anexos 111). A 

introdução da farinha láctea CERELAC de África do Sul é recomendada a partir 

dos seis meses de idade, enquanto que a mesma marca vindo do Portugal é 

recomendada a partir dos quatro meses. O termo humanizado, maternizado ou 

similar comum no passado, parece ter sido abandonado completamente existindo, 

no entanto, artifícios para a sua nova incorporação. 

Um dos artifícios mais usados é a utilização de uma frase que possa colocar a 

mãe em dúvida quanto à sua capacidade de amamentar. Esse fato está bem 

ilustrado no rótulo de PRE-APTAMIL (Figura XVIII/Anexos 111), ao conter uma 

mensagem com a expressão "quando não for possível ou suficiente": 

" O aleitamento materno é a alimentação ideal para o lactente. A utilização de um 

leite para lactentes, como substituto ou complemento do leite materno quando 

este não for possível ou suficiente deve ser orientada pelo Médico assistente " .. 

A superioridade do leite materno é frequentemente reconhecida sem destaque, 

como se pode observar nos rótulos de CEBELAC e PRE-APTAMIL (Figuras XVIII 

e XIX/Anexos 111). A comparação com o leite materno é feita muitas vezes para 

minar o aleitamento natural: " Pre-Aptamil aproxima-se do leite materno em todos 

os seus componentes segundo as noções científicas mais recentes " . 

O uso de produtos para lactentes é muitas vezes idealizado evocando a ciência, 

destacando a riqueza em determinados componentes nutricionais e utilizando 
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termos como " adaptado para lactentes " ou " Alimento em pó para Jactentes ". 

Mensagens que promovem outras marcas são inseridas em alguns rótulos 

colocados nos anexos 111 (Figuras XVI e XVIII). 

A falsificação do prazo de validade identificada no rótulo de PRE-APTAMIL é 

atribuída ao revendedor. Aparentemente, é um caso isolado mas não deixa de ser 

sinal da conveniência de respaldo mais abrangente que deve ser assegurado 

através de um dispositivo legal no âmbito da defesa do Consumidor, em geral e 

na sua permanente fiscalização. 



Artigo 4: Informações e educação 

* Os materiais informativos e didáticos devem incluir: 

a) beneficios e superioridade da amamentaçl1o; 

b) nutriçl1o materna e preparaçl1o para a manutençl1o da amamentação; 

c) efeito negativo sobre a amamentaçl1o da introdução da alimentaçl1o parcial 

por mamadeira; 

d) dificuldade de reverter a decisão de nl1o amamentar; 

e) quando necessário, uso adequado de preparados para lactentes, quer 

fabricados industrialmente ou de preparo caseiro; 

f) implicações sócio-financeiras do uso de preparados para lactentes, quando 

tais materiais contiverem informações acerca desse uso; 

g) prejuízos causados à saúde por alimentos ou métodos de alimentaçl1o 

inadequados, particularmente os prejuízos causados à saúde pelo uso 

desnecessário ou inadequado de preparados para lactentes e outros 

substitutos do leite materno. 

Os materiais informativos e didáticos não devem conter: 
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* qualquer ilustração ou texto que possam sugerir como ideal o uso de substitutos do leite materno. 

Restrições referentes aos materiais oferecidos pelos fabricantes I distribuidores 

* "As doações de equipamento ou materiais informativos ou didáticos pelos fabricantes ou 

distribuidores devem ser feitas apenas a pedido e com a aprovação por escrito da autoridade 

governamental apropriada ou dentro das diretrizes dadas pelos governos para esta finalidade. Tal 

equipamento ou materiais podem conter o nome ou o logotipo do fabricante do produto, mas nl!Jo 

devem fazer referência a um produto que esteja enquadrado no escopo deste Código e devem ser 

distribuídos somente por intermédio do sistema de assistência à saúde. " 
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4.2.3 - Material informativo e didático 

De uma forma geral, o material informativo e didático usado em 

diferentes unidades de saúde é fornecido pelos distintos programas da Direção 

Nacional de Saúde Pública (DNSP), particularmente do programa de educação 

em saúde e pelas Organizações internacionais que apoiam as políticas pro

amamentação. De 1984 a 1986, o programa de educação em saúde da Direção 

Nacional de Saúde Pública produziu dois cartazes intitulados " Dar o peito à 

criança " e " O leite da mãe é melhor", um panfleto sobre "A alimentação da 

criança " e um folheto com o título " Aleitamento materno " (ERICHS, 1990). 

Recentemente, dois cartazes foram produzidos dentro das atividades do 

Programa do Seguimento da criança: "O leite do peito é o melhor: bebé que 

mama=bebé com saúde" e " O copo e a colher são melhores: o biberão pode 

trazer ao teu filho doenças graves". 

Um número apreciável de material importado do Brasil e de Moçambique pelo 

UNICEF tem sido distribuído pelos diferentes Programas de Saúde. Tem-se 

também conhecimento da existência de alguns materiais em algumas 

Organizações não Governamentais recebidos do exterior graças aos contatos que 

têm sido estabelecidos com determinados grupos pro-amamentação como o 

IBFAN- Brasil, por exemplo. 

No entanto, os representantes e distribuidores de fórmulas infantis continuam a 

ser diretamente contatados por algumas unidades ou personalidades para obter 

esse tipo de material. Em dois pontos de venda de 8 visitados, os gerentes 

informaram que têm recebido informações e material informativo dos seus 
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fornecedores, em Portugal. Dos exemplares que se conseguiu, três merecem uma 

especial atenção: 

a) uma brochura intitulada "Conselhos de puericultura" de autoria da NESTLÉ foi 

encontrada num centro de saúde. A brochura não tem data da edição cuja 

referência é Pl. 2898 P (AO.-C-GL); mas é do conhecimento do autor que foi 

distribuída pela primeira vez, em Luanda, em 1982/1983. Comparando com outros 

documentos da NESTLÉ, essa brochura é um exemplo dos progressos que se 

registram na área da educação do pGolico com a participação dos fabricantes. Os 

progressos realizados graças a existência do código internacional resumem-se 

com a inserção de algumas mensagens estimuladoras de amamentação. Mas 

uma análise atenta descobre falhas importantes: 

* falta de uma menção explícita sobre a necessidade de um preparo durante a 

gestação para iniciação e manutenção da amamentação; 

* inclusão de uma lata de Cerelac numa das suas sete páginas promovendo, 

assim, o produto (Figura XIV/Anexos 111); 

* Numa das páginas, demonstra-se bem a importância da higiene da mamadeira 

mas não explícita as implicações sacio-financeiras de seu uso bem que seja feita 

alusão rápida na "Nota importante destinada às mães".inserida na última página 

(Figura XV/Anexos 111). 

Nota-se que no mesmo período em que foi divulgado essa brochura pela primeira 

vez, NESTLÉ distribuiu em Luanda um album de 5 páginas destinadas às "futuras 

mamães" em duas versões (portuguesa e francesa). As mães são aconselhadas 

de amamentar os seus bebês. Numa página é ilustrado como preparar a 
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mamadeira sem explicitar, no entanto, as implicações sócio-financeiras e o risco 

para saúde do uso inadequado de fórmulas infantis. 

b) foi oferecido ao coordenador do presente estudo, um exemplar do livro de M. 

ABECASIS ( 1991) intitulado "Um filho nas vossas mãos" editado pela primeira vez 

para o público português, em 1981 e pela segunda vez, para o público dos países 

africanos de língua portugusa, em 1991. Esse livro, para quem entende da 

verdadeira intenção do autor, é um esforço louvável. Mas a a11álise cuidadosa do 

livro com olho no CICSLM, identifica sérios problemas de conceitos contrariando 

o espírito geral do código. 

ABECASIS (1991) afirma: "Aceitamos que até ao ano a alimentação exclusiva ao 

peito é adequada e suficiente para a criança ... " Em outra afirmação, julga-se que o 

processo do desmame deveria iniciar aos oito ou nove meses com a introdução 

de algumas colheres de sumo de laranja ou de papa de outras frutas. No que se 

refere a água, o autor escreve: "É muito importante que ao seu filho ainda bebé, 

seja oferecida água algumas vezes por dia. Habitua-se a oferecer água ao seu 

filho e deixe-o beber toda a água que queira". 

c) O suplemento "Correio de Domingo" da revista portuguesa Correio de Manhã 

do dia 25 de Julho de 1993, publicou um artigo intitulado "Biberões e Papas" que 

uma mãe adolescente encontrada numa das maternidades de Luanda aceitou nos 

oferecer. Entre duas colunas do artigo foi colocada uma fotografia de uma mãe 

amamentando seu filho com a seguinte menção abaixo:"O aleitamento materno 

continua a ser altamente aconselhável. Para o resto o seu pediatra deve ter 

sempre uma palavra a dizer". Para qualquer defensor da amamentação natural, 
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essa afirmação só pode agradar. Mas, infelizmente, falando de farinhas, 

"decocções" (quando a água contém uma pequena quantidade de farinha) e 

papas, o artigo prescreve a introdução de "decocções" a partir do segundo mês 

de vida da criança "para o habituar às papas que terá de tomar ao terceiro mês, 

ou para o ajudar a melhor digerir se for aleitado com leite de vaca, ou ainda para 

satisfazer o seu apetite se este for muito voraz". O uso da mamadeira é evocado 

com naturalidade no artigo. 

d) "O Jornal" de Lisboa do dia 25 de Setembro de 1992 inseriu na página 34 junto 

a programação do canal 1 da televisão portuguesa uma fotografia tirada da 

telenovela brasileira "Barriga de aluguel". A fotografia mostra um bebê no colo 

com chupeta na boca (Figura Xlii/Anexos 111). Esse fato chamou atenção para 

quem olha no código lembrando-se que em Angola ou pelo menos em Luanda, as 

telenovelas, particularmente brasileiras, constituem um forte meio de 

comunicação social e unem famílias, amigos e até adversários políticos. 

A imitação de algumas cenas e nomes dos ídolos dessas telenovelas têm deixado 

as suas marcas na cidade. Isso levou a observar atentamente diferentes cenas 

das novelas no Brasil. Para entender o seu significado na vida real, optou-se para 

observar e ouvir atores através das entrevistas nos meios de comunicação social. 

O programa ''Vídeo Show" da TV Globo foi escolhido devido a sua dedicação a 

vida real dos atores. 

A observação tende a mostrar que o uso da chupeta nessas telenovelas é 

frequente como se observa na "História de amor", "Barriga de aluguel" e "Cara ou 

coroa". Na vida real, observou-se a atriz Luma de Oliveira, no dia 21 de Janeiro 

de 1996 e a atriz Malú Mader, no dia 14 de Dezebro de 1995 concedendo 
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entrevistas no programa "Vídeo Show" da TV Globo. Luma aparece com seu bebê 

exibindo chupeta na boca. Malú aparece amamentando o seu bebê, 

exemplificando o fato de que a artista brasileira também entende da 

amamentação que as fãs podem, de igual modo, imitar. 

A "História de amor", de Manoel Carlos, vai mais longe ao colocar fogo na 

discussão sobre a maternidade precoce. Vê-se Joyce, mãe adolescente, 

chorando por que não sabe mais como alimentar o filho depois do seu peito ter 

secado. Lu, com seu bebê no colo que tinha uma chupeta na boca, apareceu 

aconselhando a sua amiga Joyce o uso da mamadeira, sublinhando a 

necessidade de saber escolher o tipo de leite. Na vizinhança, o "peito da Joyce 

secou" virou tema de conversa, particularmente, entre mulheres. A revista 

brasileira Contigo inseriu na sua edição de 25 a 27 de Setembro de 1995, uma 

fotografia de atriz Anna Aguiar (Figura Xllla/Anexo 111) que jogou o papel da Lu na 

"História de amor'' e seu filho com chupeta na boca( cena da telenovela). 

Na Telenovela "Malhação" produzida sob a direção de Nelson Maia, Dores deixou 

o seu bebê de, aparentemente, 3 a 4 meses de idade sob cuidado da sua amiga 

Joana. Na ausência da Dores, para calmar o bebê que estava chorando, Joana 

ofereceu a esse último suco de laranja. A mamadeira foi usada para administrar o 

suco à criança. Uma cena muito frequente, na vida real, em Luanda. 



168 

Artigo 6: Sistema de assistência à saúde 

* São proibidos: 
- Promoção de substitutos do leite materno nas unidades de saúde. 
- Exposições de produtos cobertos pelo Código. 
- Amostras gratuitas ou brindes promovendo produtos cobertos pelo Código. 
- Posters publicitários 
- Contato entre agentes de propaganda e mães 
- Literatura destinada às mães promovendo substitutos do leite materno. 
* É permitida: 
- Literatura destinada aos profissionais de saúde restringindo-se a questões cientificas e factuais. 

Artigo 7: Pessoal da área de Saúde 

* Permitidas: 
- Informações cientificas e factuais. 
- Amostras de produto para pesquisa a nível institucional. 
*Proibidas: 
- Gratificação (financeira ou material) para promover produtos cobertos pelo Código. 
- Oferta de amostras de preparados para lactentes às mães ou a membros de suas famllias. 
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4.2.4 - Rotinas nos serviços de saúde e propaganda junto aos profissionais 
de saúde 

A Ta bela 44 descreve a situação encontrada nas duas maternidades 

centrais de Luanda. Nessas maternidades, o alojamento conjunto é uma rotina 

instalada após a independência do país. O bebê, logo após o parto, é 

encaminhado no berçário e entregue à mãe logo após os primeiros cuidados. 

Em casos de asfixia, prematuridade e parto distóxico, o bebê permanece no 

berçário até liberação médica, portanto, sem contato com a mãe que não tem 

acesso ao berçario. Na sala de parto, o bebê recebe duas vacinas: BCG e Palio 

O. No berçário, é regra submeter os bebês ao aleitamento artificial. No momento 

de alta, algumas mães "de famílias carentes" recebem algumas latas de leite 

infantil como oferta da maternidade. 

Tabela 44-Situação geral nas maternidades centrais visitadas. Luanda, 1994 

Item 

Partos realizados em 1993 
Tempo pós-parto de entregue 
dos bebês às mães 
Rotina de alojamento conjunto 
Tempo normal de permanência 
na maternidade 
Uso de fórmulas infantis ou outro 
leite não materno fornecido pela 
instituição 
Uso da mamadeira 
Sessões específicas de orienta
ção das mães sobre alimentação 
e saúde 
Rotina de imunização básica 

Maternidade 
Lucrecia Paim 

19.161 

Imediatamente 
Sim 

24 horas 
Sim 
Nido 

Sim 

Não 
Sim: BCG e Palio O 

Hospital Municipal 
Augusto N'Gangula 

8.112 

Imediatamente 
Sim 

24 horas 
Sim 

Pelargon e 
Nestogeno 

Sim 

Não 
Sim: BCG e Palio O 
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Nos dias da visita na Maternidade Lucrecia Paim, os bebês do 

berçário estavam tomando leite integral Nido. No Hospital Augusto N'gangula os 

bebês estavam recebendo leite Pelargon ou Nestogeno. Em ambas instituções, 

não foram registradas nenhum tipo de atividade específica de apoio e promoção 

da amamentação. Uma enfermeira da Maternidade Lucrecia Paim, treinada no 

Centro de Lactação de Santos (Brasil) do Hospital Guilherme Álvaro, não se 

encontra envolvida em qualquer programa ou projeto ligado à amamentação. 

A Tabela 45 apresenta os dados coletados nas seis maternidades periféricas 

visitadas. A inexistência de berçarios nessas instituições integradas nos Centros 

de Saúde facilita o alojamento conjunto. No entanto, como já observado nas 

maternidades centrais, não se observou nenhuma atividade sistematizada 

apoiando a amamentação. Nota-se que essas maternidades ou melhor essas 

casas de parto foram criadas nos últimos três anos tentando superar os 

problemas resultantes da insuficiente capacidade das duas maternidades centrais 

da cidade e aumentar a proporção de parto hospitalar. 

Ao contrário do que foi observado nas maternidades centrais, as maternidades 

periféricas não dispõem de provisões de preparados para lactentes ou outros 

produtos abrangidos pelo Código. 



Tabela45-Situaçao geral 

Item 

Partos realizados 
em 1993 

Tempo pós-parto de 
entregue dos bebts 

Rotina de alojamento 
conjunto 

Tempo normal de per
manfncia pós-parto 

Uso institucional de 
fórmulas infantis e 
da mamadeira 

Rotina de educaçao 
em saúde 

Rotina de imunizaçao 
básica 

Cazenga Popular 

3359 

ImedIatamente 

Sem berçaroo 

Algumas horas 

Na o 

Na o 

BCG e Polio 0 

nas maternidades periféricas.Luanda,1994 

Golfo 

138 (menos de um 
mas de funcionamento) 

Imediatamente 

Sem berçario 

Algumas horas 

Na o 

Na o 

BCG e Poli o 0 

kinanga 

12 (menos de I mês 
de funcionamento) 

Imediatamente 

Sem berçario 

Cerca de ó horas 

Na o 

Na o 

BCG e Pollo 0 

Pai anca Samb i zanga 

1307 548 

Imediatamente Imediatamente 

Sem berçaroo Sem berçario 

Algumas horas Algumas horas 

Na o Na o 

Na o Na o 

BCG e Pollo 0 BCG e Palio 0 

--.) 
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A Acta Médica Angolana, única publicação médica que surgiu 

após a independência, ainda não foi inundada de propagandas. Mas sabe-se que 

os representantes das firmas têm mantido contatos, normalmente, com os 

profissionais. No entato, sabe-se que o depósito provincial de medicamentos de 

Luanda e a representação da NESTLÉ distribuíam aos médicos fórmulas infantis 

para uso pessoal. A NESTLÉ mantinha, normalmente contato com médicos e 

serviços de saúde que procuravam os seus serviços de apoio. Era frequente essa 

firma oferecer material informativo e didático aos profissionais e serviços de 

saúde. A oferta de brindes (bebidas alcóolicas, agenda, cartão de natal) daquela 

representação aos médicos fazia-se naturalmente. 

É interessante sublinhar que por volta de 1982, a representação da NESTLÉ em 

Luanda começou a evocar o Código Internacional, recuando assim na distribuição 

de amostras gratuitas de leites infantis. Mais tarde, o número de médicos que 

beneficiava de presentes ficou reduzido. Soube-se que agenda e cartão de natal 

ainda são distribuídos mas em número também reduzido. 

Em 1994, foi encontrado num dos escritórios da Delegação Provincial de Saúde 

de Luanda calendários com logotipo da Milupa cujo nome corresponde ao da 

farinha láctea. Pode ser um sinal da existência de contato entre médicos e 

agentes da propagada da referida fabricante. 

Como foi anteriormente referido, os profissionais têm recorrido a utilização do 

material informativo e didático fornecido pelos fabricantes contatando os seus 

representantes ou distribuidores sem qualquer avaliação prévia do seu conteúdo 
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por desinformação e por falta de qualquer instrumento legal ou ético relacionado 

com a matéria. É frequente encontrar no material informativo e didático 

distribuído logotipo do fabricante e nome de produto. 

Uma das informações recebidas fazia alusão à uma exposição de fórmulas 

infantis montada numa unidade de saúde para agradar um dirigente. Nas duas 

principais maternidades da cidade, fomos informados que tem sido oferecido 

fórmulas infantis e mamadeiras às parturientes "carentes" e às mães de bebês 

gêmeos. Acredita-se que seja mais resultado de um preparo insuficiente dos 

profissionais sobre a questão do que uma propaganda comercial. 

Os produtos encontrados nessas duas instituições como nas outras são 

diretamente comprados pelas unidades ou pela Direção Nacional de Equipamento 

do Ministério da Saúde, a preço habitual. As unidades de saúde com um serviço 

de recuperação nutricional têm recebido ofertas em alimentos destinadas para 

esse tipo de serviço, das organizações internacionais e de algumas firmas não 

fabricantes ou distribuidores de fórmulas infantis como é o caso da empresa 

francesa petrolífera ELF-AQUITAINE. A venda ilegal desses produtos hiper

enriquecidos doados para apoiar a recuperação nutricional às famílias que os 

utilizam para "engordar'' os seus filhos normais é uma prática corrente. 



CAPÍTULO IV 

DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS, CONCLUSÕES 
E RECOMENDAÇÕES 

1 - Discussão 

1.1 - Considerações metodológicas 
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Cumpre discutir nesta seção aspectos metodológicos capazes de influenciar 

a interpretação dos resultados. Partindo do princípio que a amostragem com 

probabilidade proporcional ao tamanho de cada município na seleção de 

conglomerados proporcionou a cada criança de Luanda, exceto a que reside em 

área rural, a mesma probabilidade de ser envolvida na pesquisa, assume-se que 

a representatividade da amostra ficou garantida (BARROS & VICTORA, 1991 ). 

a) Vícios potenciais no estudo retrospectivo 

A exatidão dos resultados pode ser questionada devido a maior possibilidade 

de vício de memória inerente ao carácter retrospectivo dos dados. Assim, para 

minimizar esses vícios, dois tipos de estratégias foram adotados (KLENBAUM et 

ai, 1982): 

* Estratégias visando o aumento da precisão, evitando vícios devido ao acaso: 

treinamento e uso do manual de instrução para entrevistadores, uso de um 

questionário testado no estudo piloto, comprovação documental de determinados 

dados como a idade. 



175 

* Estratégias para melhorar a validade, evitando vícios sistemáticos: uso de 

variáveis para as quais as mulheres entrevistadas estão mais atentas evitando 

assim perguntas que podem levar a vícios conscientes, manutenção da 

privacidade durante a entrevista, uso de terminologia adaptada à linguagem local, 

caracterização minuciosa das àreas envolvidas na pesquisa, uso da estratificação 

e de médias móveis na análise. 

Essas medidas podem ou não ser suficientes para eliminar a ocorrência de erros. 

Vícios de seleção, de aferição e de classificação poderiam ter ocorrido. Mas 

acredita-se que no conjunto, as possibilidades desses erros foram minimizadas. A 

existência de idades preferênciais em torno de 6, 12, 18 e 24 meses - fato 

amplamente descrito na literatura (TRUSSEL et ai, 1992; LAUNER et ai, 1992; 

HAAG, 1988; SMITH, 1985) - pode ser reflexo de possíveis vícios de aferição. 

A ausência de algumas mães nos domicílios durante as visitas poderia ter gerado 

vício de seleção. Acredita-se que essa questão foi superada com a repetição das 

visitas duas vezes, caso a mãe não fosse encontrada no seu domicílio. Dessa 

forma, foi possível entrevistar a quase totalidade das mães cujas casas foram 

sorteadas. Algumas mães foram localizadas nos seus locais de trabalhos que 

ficam nas aproximidades das suas residências. 

Em 27 casos, foi necessário substituir os domicílios sorteados por outros. O 

domicílio substituto foi selecionado de forma que as suas características se 

aproximam das do domicílio perdido. Foi feita uma caracterização desse último 

graças a colaboração dos vizinhos. As informações obtidas para caracterizar o 

domicílio abandonado são: faixa etária quinquénal da mãe, trabalho materno (sim 
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ou não), escolaridade materna (alfabetizada ou não), grupo etníco materno, 

disponibilidade de canalização interna de àgua da rede pública e tipo de 

construção habitacional (definitivo ou provisório). 

O resgate da história recente de amamentação é um dado importante para um 

melhor entendimento da situação atual. A abordagem, dificilmente poderia ser 

diferente da adotada nesse estudo que parece a única alternativa viável. De 

qualquer forma, a informação resgatada, mesmo de forma grosseira, é útil no 

nosso meio que carece de dados para aprofundar os conhecimentos sobre um 

tema tão fundamental como a alimentação infantil. De qualquer forma, os 

resultados devem ser interpretados de forma cautelosa. 

b) Vícios potenciais no estudo transversal 

A possibilidade de ocorrerem vícios no estudo transversal existe 

mas a um grau menor que no estudo retrospectivo pelo menos no que se refere 

ao "recai/ bias". O método recordatório muito usado no estudo transversal, 

aproxima-se do estudo retrospectivo podendo gerar vício da memória, mesma que 

o tempo de lembrança seja de 24 horas. 

De acordo com PIWOZ et ai (1995), erros de classificação podem ocorrer usando 

o método recordatório das últimas 24 horas no estudo da prática de alimentação 

infantil. Esses pesquisadores, observaram, no Peru, uma superestimação da 

proporção de crianças exclusivamente amamentadas. O uso de informações 

sobre o estado atual da prática alimentar no momento da entrevista (current 

status), como anteriormente referenciado, proporciona resultados mais precisos. 

A principal limitação poderia ser a exatidão da idade das crianças. 
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Ao contrário do que se pensa, a fidedignidade da idade das crianças nas 

declarações maternas não constitui uma grande limitação, em Luanda. A 

comemoração de aniversários dos filhos menores tornou-se uma grande 

preocupação na cidade, o que facilita a lembrança materna. A quase totalidade 

das crianças estudadas apresentaram um documento que pode ser considerado 

idôneo. Algumas famílias, independentemente do registro civil, têm um registro 

próprio dos mais importantes eventos ocorridos na família (nascimento, óbito, 

casamento). No entato, no que se refere à idade dos adultos, o problema é sério. 

A opção para trabalhar com um número reduzido de determinantes deve-se a 

necessidade de evitar uma tese demasiadamente extensa sabendo que a 

consistência de muitas variáveis é de difícil validação. A dificuldade na 

interpretação levou a selecionar os determinantes de maior consistência razão 

para qual ficaram de foram da análise alguns determinantes importantes da 

amamentação como o trabalho materno fora do lar. 

Para um melhor entendimento do impacto do trabalho materno fora do lar mais do 

que uma entrevista por cada mulher seria necessária. Com efeito, sabe-se que 

poucas mulheres estão realmente sem atividade fora do lar mesmo que de forma 

ocasional mas suficiente para interferir no comportamento da amamentação. Uma 

viagem de negócio dentro ou fora do país pode ser suficiente para mãe decidir a 

retirada da amamentação ou duas a três horas de ausência no lar podem levar a 

um desmame precoce. 

Após independência, os angolanos, inclusive uma importante proporção de 

mulheres, passar a viajar muito dentro e fora do país a procura de mercadoria 
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para vender e o número de mães funcionárias aumentou substancialmente. 

Ultimamente, devido a deterioração do poder aquisitivo, algumas mulheres 

funcionárias exercem, fora do horário do trabalho outras atividades remuneradas, 

habitualmente, por conta própria. Outras abandonam o emprego para ingressar 

no mercado de negócio. A atividade comercial pode ser exercida no lar mas a 

mulher é levada a se ausentar algumas vezes para se abastecer. Essa ausência 

pode ser de algumas horas a alguns meses. Esses pormenores raramente são 

declarados numa entrevista e dificulta realmente a interpretação. 

c) Limitações no monitoramento do Código Internacional de Comercialização de 

Substitutos do Leite Materno (CICSLM) 

Nesse estudo, não se registrou grandes dificuldades de ordem operacional a 

não ser a identificação de estratégias de penetração das firmas nas instituições 

de saúde para efetuar a sua propaganda ou a forma como essas firmas utilizam 

os profissionais de saúde para promover os seus produtos. Isso deve-se a falta 

de uma preparação atenta dos entrevistadores. Esse fato foi percebido logo, 

razão pela qual, esse aspecto importante foi excluído na pesquisa. 

A falta de registro de dados de interesse e de motivação sobre o assunto 

dificultou o estabelecimento do histórico da penetração de Substitutos do Leite 

Materno (SLM) e da introdução do Código Internacional de Comercialização de 

SLM para as quais não houve sistematização suficiente. Esperando melhores 

condições para estudos posteriores, fez-se apenas uma primeira tentiva que se 

afigura importante nessa direção. 
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1.2 - Interpretação e discussão dos resultados 

1.2.1 -Tendência temporal da amamentação 

A análise da evolução da prática da amamentação, no período de 

1972 a 1991, sugere um declínio continuado até 1982. A partir deste ano, há 

indicação de uma estabilização desse declínio em patamar relativamente elevado. 

A interpretação dessa tendência é dificultada por escassez de estudos anteriores 

sobre a materia, em Luanda, no período de observação. No entanto, os poucos 

relatos existentes são concordantes com a tendência observada. Esse fato 

encontra respaldo nos relatos, das décadas de 60 e 70, de alguns autores, 

alertando a opinião pública sobre o risco do declínio da amamentação no país, 

particularmente em Luanda (PENA, 1970; TAVARES, 1973). 

O presente estudo não permite apreciar a tendência da prática de alimentação 

infantil antes de 1972. Mas a literatura indica que o declínio do aleitamento 

materno já era notório no princípio da década de 70, iniciando-se, provavelmente 

na década anterior como consequência de intenso processo de aculturação que 

vai se evidencindo gradativamente a partir dos anos 50, como aconteceu em toda 

região sub-saariana (JELLIFFE, 1972; DA SILVA FERREIRA & PENA, 1970; 

PENA, 1966; 1970; MALPIQUE, 1968, SENEGAL, 1968). 
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A ascenção da prevalência de desmame nos primeiros seis meses de vida, em 

Luanda, entre 1972 e 1982, pode ser atribuida a vários fatores destacando-se: 

* o intenso processo de aculturação pelo qual os angolanos, particularmente nas 

grandes cidades, foram submetidos durante o regime colonial que vigorou no país 

desde o século XV, terminando só em 1975; 

* a agressividade da propaganda de substitutos do leite materno, na última 

década do colonialismo e a ativa intervenção promocional mantida pelas 

representações de algumas firmas, fabricantes e distribuidores das fórmulas 

infantis; 

* a distribuição gratuita e indiscriminada das fórmulas infantis nas unidades de 

saúde, buscando controlar a desnutrição, observada nos primeiros anos de 

independência nacional; 

* a acessibilidade do preço de fórmulas infantis para a maioria dos trabalhadores 

nas lojas estatais, desde a independência até nos finais da década de 80; 

* a inclusão de leites infantis em pó na cesta básica distribuida aos trabalhadores 

por algumas empresas, após independência, buscando dessa forma compensar 

os baixos salários oferecidos; 

* as rotinas desestimuladoras da amamentação nos serviços de saúde. 

De igual modo, a estabilidade observada, de 1982 a 1991, deve-se a vários 

fatores destacando-se: 
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* a crise econômica que vai se agravando, em decorrência da progressiva 

instabilidade político-militar, no período de 1975 a 1991, reduzindo a capacidade 

do país em produzir e importar bens da primeira necessidade; 

* a progressiva tomada de consciência sobre a importância da amamentação e as 

intervenções pró-amamentação decorrentes da adoção de estratégias dos 

Cuidados Primários de Saúde. 

O uso da mamadeira, no período de observação, segue a mesma tendência, 

dando a entender, a primeira vista, que a mamadeira foi usada para substituir o 

seio. A proporção do uso da mamadeira de 47.2% (39.4 a 50.8%), em menores de 

6 meses, no período de 1972 a 1991 aproxima Luanda da cidade de Cebu das 

Filipinas, comparando com as cidades de Kinshasa (Zaire) e St. Kitts-Nevis 

(Caribe) que foram estudadas por J.D. GUSSLER & N. MOCK (1983). 

Em Kinshasa, cerca de 19% dos menores de 6 meses estavam sendo 

alimentados com mamadeira. Essa taxa foi de 80% na cidade de St. Kitts-Nevis. 

Das três amostras, apenas a de Kinshasa apresentou uma queda do uso do 

mamadeira no segundo semestre de vida. Nas restantes cidades, houve aumento 

do uso da mamadeira entre 10 e 12 meses de idade (GUSSLER & MOCK,1983). 

Em Luanda, o uso da mamadeira aumenta com a idade até 12 meses, depois da 

qual se observa uma diminuição gradativa. 

A duração mediana da prática atual da amamentação é de 16.4 meses 

(95%,1C:15.3-17.9 meses). Para o aleitamento materno completo, a mediana de 

duração é de 0.8 meses (95%,1C:0.3-1.4 mês). Do total da amostra de crianças, 
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41.4 % usam mamadeira. Esses resultados mostram que a situação de Luanda é 

típica dos padrões da prática da amamentação previstos para os países em 

desenvolvimento, particularmente para os de África (VanDERSLICE et ai, 1994; 

TRUSSEL, 1992; LUTTER, 1992; ARMSTRONG, 1995; BOERMA, 1991; 

FAO/OMS, 1992; ORWELL et ai, 1984). 

Os resultados obtidos, demostrando a incorporação no padrão tradicional de 

amamentação, hábitos novos com a utilização de fórmulas infantis e mamadeira, 

inviabilizam o uso da tipologia proposta pela OMS na compreensão da dinâmica 

da amamentação. Esses resultantes estão em concordância com os obtidos pelo 

LATHAM et ai (1986), na cidade de Naióbi e pelo GUSSLER & MOCK (1983), em 

áreas urbanas das Filipinas, do St. Kitts-Neves e do Zaire. 
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1.2.2 - Determinantes do comportamento da alimentação infantil 

O comportamento da prática da amamentação, no período de 1972 a 

1991 é caracterizado por sua relação negativa com a escolaridade materna. De 

igual modo, o parto hospitalar é associada positivamente ao declínio da 

amamentação. 

As Tabelas 46 e 47 resumem o comportamento da amamentação em função de 

diferentes marcadores. Verifica-se que a modernidade (menor idade materna, 

maior nível de escolaridade, mãe nativa de Luanda, Família nuclear e parto 

hosp1talar) é positivamente associada ao declínio do aleitamento materno. Com 

exceção da idade materna, todos marcadores testados sugerem maior 

prevalência do desmame precoce nos estratos populacionais que mais se 

identificam à preservação da tradição. 

Esse comportamento identifica a cidade com o conjunto das comunidades 

urbanas em desenvolvimento. É importante lembrar que nos países 

desenvolvidos, onde se vive desde a década de 70, um intenso mov1mento de 

retomada da prática da amamentação, observa-se uma relação positiva entre 

essa prática e as melhores condições sócio-econômicas (BAUTISTA, 1996; 

PEREZ-ESCAMILLA, 1995; MONTEIRO, 1988; OMS, 1981 ) .. 



Tabela 46 - Resumo da prevalência da prática atual aos doze meses de idade e 

duração mediana da amamentação segundo diferentes marcadores. Luanda 

1994. 

Variáveis Categorias Prevalência(%) Duração 

(meses) 

Idade materna < 20 anos 760 16 2 

20-29 anos 67 2 15.3 

> 29 anos 73.7 18.1 

Escolaridade materna < 3a Série 82.8 19.8 

3a- 6a Série 73.5 16.8 

> 6a Série 57.4 13.4 

Procedência materna Imigrante 78.2 17 2 

Nativa 64.9 15.1 

Tipo de familia Extensivo 81.5 18.4 

Nuclear 64.4 15.6 

Local de parto Extra-hospitalar 74.5 16.6 

Hospitalar 65.1 14.5 

Tabela 47 -Resumo da Prevalência aos trinta dias e duração mediana do 

aleitamento materno completo segundo diferentes marcadores. Luanda,1994 . 

Variáveis Categorias Prevalência Duração 

(meses) 

Idade materna < 30 anos 34.6 19.6 

>=30 anos 20.3 14 o 

Escolaridade materna < 6a Série 43.8 30.6 

>=6a Série 39.4 22.8 

Procedência materna Imigrante 41.3 290 

Nativa 34.8 25.2 

Tipo de familia Extensivo 39.7 24.5 

Nuclear 33.2 22.3 

Local de parto Extra-hospitalar 38.0 20.2 

Hospitalar 18.0 9.46 
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Ao contrário, todos os indicadores associados a maior 

preservação da tradição (maior idade materna, imigração materna, família 

extensiva e parto extra-hospitalar) são também associados à maior frequência e 

duração da amamentação. É importante ressaltar que a maioria dos imigrantes de 

Luanda, são de origem rural. O fato dos indicadores de contato com serviços de 

saúde apresentarem um risco para o desmame precoce pode ser indicativo de 

uma inadequação na formação dos profissionais de saúde. É interessante 

verificar que, exceto a idade materna, todos os indicadores da preserv-:;ção da 

tradição são também associados à maior frequência e duração do aleitamento 

materno. Esse fato é mais indicativo da maior vulnerabilidade da população em 

estudo à influência da industria alimentar e da modernidade. 

É necessário destacar o fato de que, em muitos países, onde os programas pró

amamentação ainda não são bem implantados, os serviços de saúde têm sido 

associados, negativamente, à incidência e duração da amamentação. Os 

profissionais de saúde são frequentemente acusados de incentivar o aleitamento 

artificial (FAO/OMS, 1992; HUFFMAN, 1984;TAVARES, 1973). 

1.2.3 - Violações do Código Internacional e das relevantes resoluções 

subsequentes da Assembléia Mundial de Saúde (AMS) 

A avaliação do material informativo e didático coletado mostra que 

as informações destinadas ao público continua não corresponder às normas 

nacionais e internacionais no que se refere à alimentação infantil. As violações 

são frequentes. Os fabricantes se aproveitam de falta de conhecimento para 

incorporar nesse material aspectos promocionais dos seus produtos. Autores de 
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boa vontade podem ou não se preocupar com a atualização das informações 

baseando-se nos recentes conhecimentos científicos e nas estratégias 

internacionalmente aceites para apoiar e proteger a amamentação. 

O material informativo e didático oferecido pela NESTLÉ e destinado às mães, ao 

incluir uma demonstração da alimentação por meio de preparados para lactentes, 

violou o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno 

(CICSLM). O artigo 6 do CICSLM é claro em sublinhar que " A alimentação por 

meio de preparados para lactentes, quer fabricados ou de preparo caseiro, deve 

ser demonstrado somente pelo pessoal da área de saúde, ou por outros 

trabalhadores comunitários, se necessário; e somente às mães ou aos membros 

da família que necessitarem usá-la; e as informações devem incluir uma 

explicação clara dos prejuízos do uso inadequado". 

As afirmações de ABECASIS (1991) são contrárias aos conceitos atuais e às 

recomendações da OMS e do UNICEF, ao aceitar um aleitamento materno 

exclusivo tão prolongado ("até um ano'') sabendo que a alimentação 

complementar na faixa etária de 6 a 9 meses é oportuna. Ainda, o livro em 

análise, ao prescrever o consumo de água aos bebês de qualquer idade, ignora 

uma das resoluções importantes da AMS segundo a qual "qualquer alimento ou 

bebida que se administra antes que a alimentação complementar seja necessária 

do ponto de vista nutricional, pode ser obstáculo para o início e a manutenção do 

aleitamento materno e portanto, não se deve promover nem incentivar sua 

utilização aos lactentes durante este período" (Resolução WHO 39.28, 1986). 
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Para um livro destinado aos pais com sérios problemas econômicos e do 

saneamento básico, é uma insuficiência grave tolerar o uso da mamadeira mesmo 

mencionando a importância da sua higiene. A importância de uma orientação 

médica só é citada na escolha do leite em pó e omitida ou pelo menos não 

explicitada no processo de desmame, em geral. Não parece menos grave a 

omissão de advertências referentes às implicações sócio-financeiras do 

aleitamento artificial, para comunidades pobres, e à dificuldade de reverter a 

decisão de não amamentar. 

De igual modo, ao submeter, de forma quase indiscriminada, os bebês ao 

aleitamento artificial e ao impedir o acesso ao berçário das mães, as 

maternidades centrais de Luanda não só violam o CICSLM (Art. 6) e a resolução 

WHA 39.28, 1986 mas também demonstram uma desatualização de suas rotinas. 

A Declaração de lnnocenti afirma: "Para otimizar a saúde e a nutrição materno

infantil, todas as mulheres devem estar capacitadas a praticar o aleitamento 

materno exclusivo e todas as crianças devem ser alimentadas exclusivamente 

com o leite materno, desde o nascimento até os primeiros 4 a 6 meses de vida" 

(UNICEF,1990b). De igual modo, o sexto passo para o sucesso do aleitamento 

materno recomenda: "Não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento ou 

bebida além do leite materno, a não ser que tal procedimento seja indicado pelo 

médico" (OMS, 1989). 
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O uso indiscriminado de provisões de preparados para lactentes e a sua 

distribuição aos bebês de famílias "carentes" observados, nas maternidades 

centrais de Luanda, são contrários ao Código, que, na sua versão original, 

sublinha que " tais provisões devem ser somente usadas ou distribuídas a 

lactentes que tenham que ser alimentados com substitutos do leite materno ... 

Quando as provisões doadas de preparados para lactentes ou outros produtos 

dentro do escopo deste Código forem distribuídos fora de umél instituição, a 

instituição ou organização deve tomar medidas para garantir que as provisões 

possam ter continuidade enquanto os lactentes em questão delas necessitarem " 

(Alíneas 6 e 7 do Artigo 6). 

É importante notar que as alíneas 6 e 7 do artigo 6 do Código foram concebidas 

para impedir a prática perniciosa de distribuir suprimentos de leites infantis 

gratuitos ou a baixo custo nos serviços de saúde. Mas verificou-se que essas 

cláusulas são usadas para continuar a abastecer diferentes unidades de saúde 

que necessitam pequenas quantidades de substitutos do leite materno para uma 

minoria de bebês, apesar da Assembléia Mundial de Saúde (AMS) ter aprovado, 

em 1986, uma resolução que conclamava os Estados Membros a assegurar que 

as pequenas quantidades desses substitutos não fossem obtidas através de 

suprimentos gratuitos ou a baixo custo (Resolução WHA 39.28, 1986; 

IBFAN, 1994). 

Em 1994, a Assembléia Mundial de Saúde decidiu acabar com a ambiguidade em 

torno dos suprimentos gratuitos conclamando os Estados Membros " a 

assegurarem que não haja doações de suprimentos gratuitos ou subsidiados de 
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substitutos do leite materno e outros produtos abrangidos pelo Código em 

qualquer parte do sistema de saúde" (Resolução WHA 47.5, 1994). 

Recentemente, a AMS voltou a exortar os Estados Membros a assegurar que os 

alimentos complementares não sejam comercializados ou utilizados de maneira 

que possam prejudicar o aleitamento materno, seja ele exclusivo ou não, 

solicitando que a amamentação seja promovida ativamente em toda a sociedade 

assim como por todo o sistema de atenção primária à saúde (Resolução WHA 

49.15, 1996). 

As informações levadas ao público através dos meios de comunicação social são 

contráditórias no que se refere à alimentação infantil por atender a uma grande 

diversidade de finalidades. As telenovelas que os luandenses seguem com muito 

atenção, sobretudo quando são brasileiras, têm deixado as suas marcas na 

cidade. A diversidade de cenas que contém não permite prever o que mais marca 

a população e muito menos a capacidade de captar o essencial da massagem de 

cada autor. Mas é bem verdade que a fotografia de Anna Aguiar e o filho na 

revista Contigo (Figura Xllla/Anexos 111), pela sua beleza, convida algumas mães 

jovens à imitação. Se a publicidade é arma de negócio como custuma-se ouvir, 

convém reconhecer que atrair é parte da vida dos artistas. 

O tempo, os procedimentos e a preparação dos monitores não foram suficientes 

para apreciar de forma segura as estratégias de marketing usadas para obter a 

colaboração dos profissionais de saúde na disseminação das fórmulas. Mas foi 

notada a possibilidade de existir contatos entre os representantes das 

companhias de leites infantis e os referidos profissionais. Num ambiente com 



190 

poucos meios que possam estímular profissionais com baixos salários, acredita

se que o terreno seja fértil a qualquer tipo de suborno. 

A busca de anúncios nos jornais e revistas para o público em geral demonstrou 

que de 1975 a 1993, a propaganda de alimentos, em geral, através desses meios 

de comunicação social foi de menor agressividade e, praticamente nula em 

relação à alimentação infantil. A falta de competitividade comercial nesse período, 

a monopolização do comercio e dos meios de comunicação social pelo Estado, 

fizeram com que a publicidade que inundava o mercado nacional no período 

anterior deixe de pertencer a cultura do empresariado angolano. 

Entretanto, com evoluir do tempo, vão surgindo nas distintas instituições setores 

de comunicãção social e imagem que tratam da publicidade. Ultimamente, a 

Televisão Popular de Angola (TPA) transformou o seu departamento de 

publicidade em uma empresa autónoma, no caso, a Televisão Comercial (TVC) 

buscando assim reduzir a sua dependência ao Orçamento Geral do Estado. A 

emissora da Rádio Luanda Antena Comercial (LAC) é uma criação dos últimos 

anos que dedica mais de 50% do seu espaço à publicidade. Na imprensa escrita, 

o espaço reservado à publicidade é cada vez maior. 

O crescimento da publicidade é um reflexo da mudança do sistema econômico no 

país a partir de 1991. Mas o país continua, pelo menos até na altura do trabalho 

de campo, sem lei sobre a atividade. Cada instituição trabalha a base do seu 

regulamento interno que, geralmente, proibe a publicidade que incentiva a 

violência, o uso de bebidas alcoólicas e do tabaco, a pornografia. 
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Analisando o conteúdo da rotulagem/embalagem de alimentos infantis 

comercializados, em Luanda, verificou-se que o CICSLM tem sido constantemente 

violado. Os meios de comunicação social têm sido usados para passar 

mensagens publicitárias referentes aos substitutos de leite materno. A literatura, 

de diferentes tipos e origens, contém às vezes por desinformação, mensagens 

contrárias ao espírito do CICSLM. Notou-se também que no princípio da década 

de 60, a propaganda comercial de substitutos do leite materno já era ativa nas de 

publicações especializadas. 

Resultados de monitoramento em outros países têm evidenciado também a 

existência de violações do CICSLM. Os resultados obtidos na Bolívia 

(AIS/IBFAN/UNICEF, 1995) e no Brasil (IBFAN, 1996), onde foram identificados 

vários tipos de violações, são exemplos que merecem destaque. 

Resgatando a história da propaganda de fórmulas infantis no Brasil, P. 

Goldemberg (1989) identificou anúncios com mensagens semelhantes ao 

conteúdo de anúncios e rótulos encontrados em Luanda, dando maior ênfase à 

questão da "facilidade do preparo dos leites em pó, à sua qualidade 

bacteriológica, à riqueza de nutrientes, e à sua utilização em todos os países na 

alimentação do lactente normal, com ótimos resultados". 

Como foi encontrado num anúncio de 1963, inserido na revista "Médica de 

Angola", a marca de leite infantil Pelargon, foi apresentado, na revista "Pediatria 

Prática" de São Paulo (Brasil) de 1944, como "preventivo dos distúrbios gastro

intestinais" e favorece "a profilaxia e o tratamento do raquitismo e das anemias 

alimentares do lactente" (GOLDENBERG, 1989). 
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Até uma data relativamente recente, o leite Pelargon foi usado como exemplo de 

propriedade antibacteriana do leite acidificado. Resultados dos estudos 

experimentais e clínicos de F. Rosaschino, na ltalia e de B.J. Schmidt, no Brasil, 

foram usados para reforçar a afirmação (MÜLLER et ai, 1978). Sem tirar o mérito 

nem desvalorizar a importância de trabalhos científicos na matéria, o uso dos 

resultados científicos para induzir vendas parece comum na propaganda 

comercial. 

A agressividade da propaganda de fórmulas infantis em África, foi objeto de vários 

depoimentos divulgados no princípio da década de 70. A médica holandês 

Catherine Van Der Meij destacou-se ao se apresentar como testemunha a favor 

do Grupo Terceiro Mundo no processo de difamação movido contra esse grupo 

pela NESTLÉ, em 197 4 na Suíça. No seu depoimento Catherine Van Der Meij 

declarou que foi confrontada pelas atividades da Nestlé em 1963 na Nigéria onde 

exercia as suas funções. " Ouvi uma musica numa emissora cantando em inglês e 

em língua local: Lactogen é bom para bebê" (BRISSET, 1980). 

DUPIN et ai (1973), alertando sobre o perigo da propaganda em África, 

escreveram sobre o impacto do lançamento no ar, na república de Côte d'lvoire, 

de mensagens radiofônicas dizendo, até três vezes ao dia: "Nescafé rend les 

hommes plus forts, les femmes plus joyeuses et les enfants plus intelligents" 

("Nescafé torna os homens fortes, as mulheres mais alegres e as crianças mais 

inteligentes"). Segundo os pesquidores, muitas mães acabaram oferecendo 

Nescafé aos seus bebês nesse país de África Ocidental. 
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Apesar de ter declarado, em fevereiro de 1979, que "renunciamos no 

conjunto dos países do terceiro-mundo à toda promoção de produtos na mídia" 

(BRISSET, 1980), Nestlé como outras companhias continuam utilizar as suas 

potencialidades tecnológicas e financeiras para manter uma propaganda cada vez 

mais astuciosa. RADFORD et ai (1994) analizaram os dados coletados pelo 

IBFAN para monitorar o Código Internacional, em 62 países envolvendo 38 

firmas, entre Agosto de 1993 e Julho de 1994. Do total dos países estudados, 12 

são africanos onde são ativas 31 das 38 firmas envolvidas. 

Conforme RADFORD et ai (1994), as fórmulas infantis ainda estão sendo 

promovidas na Europa e na América do Norte. Nos países africanos, asiáticos e 

latino-americanos foi registrado um declínio da propaganda direta ao público, mas 

observou-se que isso está sendo substituido pela promoção de Substitutos do 

Leite Materno (SLM) nos locais de venda. A promoção nas instituições de saúde 

continua imbatível e os produtores/distribuidores dos SLM estão cada vez mais 

agressivos em promover o desmame precoce. África do Sul, Côte d'lvoire, Ilha 

Maurício, Uganda, Zimbabwe e Gana são os países africanos ao sul do Saara, 

onde foi registrada maior agressividade da propaganda dos SLM. 

Em outros países, resultados semelhantes são semelhantes aos obtidos em 

Luanda, no que se refere ao conteúdo dos rótulos. As mensagens desses rótulos 

colocam as mães em dúvida quanto à sua capacidade de amamentar, minando 

assim o aleitamento materno. Na África do Sul e no Zimbabwe, foram encontrados 

rótulos com a seguinte mensagem: "Breastmilk is best for babies except where 

special medicai conditions exist in wich case lsomil may have - been recomended" 

(0 leite materno é melhor para bebês exceto caso em que existem condições 

médicas especiais para as quais lsomil é recomendado). Frases similares foram 
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encontradas em outros rótulos de SLM como nas marcas Similac, Gerber, 

Aptamil, AI 11 O, Chicco, na África do Sul e na Ilha Maurício (RADFORD et 

ai, 1994). 

Um anúncio inserido num manual de aconselhamento sobre aleitamento materno 

da multinacional ABBOTT -ROSS descreve a marca Similac como "parceiro do 

aleitamento materno" em seguintes termos: "Similac supports the breastfeeding 

mother'. 

Na Ilha Maurício, um slogan mina a amamentação ao afirmar: "Bebé se réjouit ... 

Bientôt Milupa vous présentera sa nouvelle ligne de laits: une nouvelle génération 

de produits encore mieux adaptés aux besoins des bebés qui ne peuvent pas être 

allaités" ("O bebê é alegre ... Dentro em breve Milupa lançará sua nova linha de 

leites: uma nova geração de produtos ainda mais adequados às necessidades 

dos bebês que não podem ser amamentados"). Na África do Sul, um anúncio 

atribuído a Nestlé disse: "Breast is best, formulas are fantastic" (RADFORD et ai, 

1994). 

Em muitos países as mensagens inseridas nos rótulos estão em linguagem não 

entendida pelas mães. A marca Bebelac da firma Lyempf encontrada em Luanda, 

foi identificada no Gana e Egito com rótulos em inglês, francês e árabe. Se no 

Egito a população beneficiou muito por falar duas línguas contempladas (inglês e 

árabe), no caso do Gana onde o inglês é falado, havendo predominância de 

línguas locais, muitas mães podem não entender as massagens do rótulo 

(RADFORD et ai, 1994). 
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Vários outros dispositivos promocionais foram identificados: amostras, 

brindes, cupons, descontos, bonificações, exposições especiais, etc. Na África do 

Sul e no Uganda, Posters e calendários com logotipo de Abbott-Ross e nomes de 

marcas Similac e lsomil foram encontrados nas unidades de saúde. Na maior 

parte dos países africanos cobertos pelo monitoramento do IBFAN, brindes e 

amostras são oferecidos às mães e aos profissionais de saúde. 

A propaganda de Substitutos do Leite Materno, ao prescrever o uso desses 

últimos nos primeiros meses de vida sem se preocupar com as suas implicação 

sócio-financeiras e a saúde das crianças, não só viola o espírito do Código 

Internacional de SLM mas sobretudo, coloca em perigo a vida de milhares de 

crianças. 

A situação identificada, em Luanda, é comum a maior parte dos países em 

desenvolvimento, exigindo assim, uma ação internacional. Em diferentes países, 

vários grupos têm atuado, mas é importante que sejam tomadas medidas em nível 

nacional para tornar realidade a proteção da amamentação. 

O custo atual de alimentos infantis comercializados, em Luanda, ultrapassa o 

poder aquisitivo de um trabalhador da função pública ganhando um salário 

minímo (Tabelas 1 e 2/Anexos 111). Sabe-se que, em Angola, estratégias de 

sobrevivência têm sido adotadas para não depender apenas do salário da função 

pública, mas os que dependem só desse salário não são também poucos. 

Situação semelhante foi encontrada em muitos países inclusive Etiópia, Birmania, 

Egito, Libéria, Nigeria, Malawi, Malásia, Pakistão, Sudão, Tanzania, Guatemala, 
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Filipinas, Indonésia, Turquia, Yemen (ALLAIN, 1989; OMS,1981; SOYSA,1981; 

BRISSET,1980; CAMERIN & HOFVANDER,1976, ). 

1.2.4 - Fatores responsáveis pelo desmame precoce 

Inúmeras evidências mostram que a alimentação complementar 

oportuna é um evento raro (ARMSTRONG, 1995). A maioria das famílias iniciam o 

processo de desmame logo ao nascer com a introdução de água e outros líquidos 

não medicamentosos. A alimentação complementar tardia é um evento raro. Aos 

30 dias, a maioria dos bebês já têm um tipo de alimento complementar. O uso da 

mamadeira é frequente e precoce. Os abusos dos fabricantes e distribuidores 

identificados através das informações contidas nos rótulos e nos anúncios são 

frequentes apesar da existência de uma intensa atividade de promoção pró

amamentação usando os meios de comunicação social existentes. 

Os fatores responsáveis para essa situação são inúmeros podendo-se destacar 

alguns deles. É possível enquadrar esses fatores dentro do modelo de 

causalidade adotado (Figura XIII). 

* Causas imediatas: a literatura e a experiência ensinam que o elenco de fatores 

que levam ao desmame precoce, como já foi referenciado, integra causas 

maternas e causas diretamente ligadas à criança. A recusa do seio pela criança e 

a experiência infantil de outros sabores podem ser destacadas, além das razões 

de saúde que afetam tanto a mãe como o filho. A insuficiente capacidade dos 

profissionais de saúde é um dos fatores favoráveis ao desmame precoce, 
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contribuindo no despreparo das mães e das famílias (VALEDÉS et ai, 

1993;VICTORA et ai, 1993; REA, 1988; CANDEIAS, 1983). 

* Causas subjacentes: a pesquisa mostra claramente o efeito negativo da 

modernidade inclusive o contato com serviço de saúde, no comportamento da 

amamentação destacando-se o desmame precoce; o despreparo da mãe diante 

de uma indiferença dos profissionais de saúde em relação à amamentação ou 

pior ainda, estimulando o aleitamento artificial e a falta de atividades 

programadas de apoio às mães com problemas da amamentação, fazem com 

que as famílias e as mães se sentam abandonadas, criando melhores 

oportunidades para atuação da propaganda comercial de fórmulas infantis, 

diminuindo assim os efeitos de promoção pró-amamentação registrada através 

da mídia (REA, 1990; GOLDENBERG, 1989, BURALLI, 1986; DUPIN & BRUN, 

1973). 

* Causas básicas: a legislação trabalhista colocaria Angola numa boa posição se 

não fosse uma medida isolada; o monitoramento do CICSLM evidenciou abusos 

nas informações fornecidas pelos fabricantes e distribuidores de substitutos do 

leite materno; apesar do Ministério da Saúde ter adotado uma política de 

alimentação infantil compatível com as recomendações da Assembléia Mundial de 

Saúde, as estruturas de base não parecem dispor de capacidade técnica para 

apoiar corretamente às mães; embora a pesquisa não ter conseguido evidenciar a 

existência de doações nos serviços de saúde, sabe-se que as condições de 

Luanda, são favoráveis a vários tipos de suborno; o consumidor angolano, e 

particularmente luandense, não parece beneficiar de uma boa proteção no que 

se refere à alimentação em geral e pior, quando se trata de alimentação infantil. 
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É importante esclarecer que os programas pró-amamentação desenvolvem várias 

atividades que podem ser divididas em três vertentes (REA, 1989): 

a) A primeira envolve o conjunto de atividades de apoio, que podem ser levadas 

adiante com facilidade. Pois, para serem executadas necessitam quase que 

apenas da conscientização e do conhecimento sobre o assunto. Estas atividades 

visam, basicamente, transmitir às mães informações acessíveis, resolver 

problemas correntes que as mães apresentam, prevenir e tratar as eventuais 

intercorrências da lactação. 

b) A segunda vertente refere-se às atividades de promoção pró-amamentação 

que buscam criar condições favoráveis nos indivíduos e nas comunidades para a 

prática da amamentação. Nesse sentido a promoção trabalha para retomada ou 

manutenção da popularidade da prática do aleitamento materno. 

c) A proteção da amamentação é a última vertente que se refere à tomada de 

medidas políticas, legislativas e estruturais dentro das grandes estratégias 

nacionais a favor de atitudes e práticas corretas de alimentação infantil. A esse 

nível, a alimentação infantil é objeto de atenção no contexto de políticas nacionais 

de desenvolvimento. 

Os dados coletados mostram, claramente, que a propaganda de substitutos do 

leite materno já era agressiva no princípio da década de 60. No período de 

transição, foi interrompida por instabilidade política. Durante esse período de 

interrupção, o governo promoveu, sem querer, os referidos substitutos, ao usar as 

fórmulas infantis para controlar a desnutrição. Simples coincidência ou não, a 

ascenção da prevalência de desmame nos primeiros meses de vida ocorreu 
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nesse período que corresponde ao do crescimento das importações alimentares. 

Sabe-se, no entanto, que a importação de leites em pó e de farinhas lácteas 

ocupava, nesse período, a segunda posição do volume total das importações 

alimentares (Figuras XXV a XXVIII/Anexos 111). 

Os resultados obtidos sugerem uma implicação dos serviços de saúde, 

particularmente as maternidades, favorecendo o desmame precoce. Esse fato 

ficou bem claro em todos estudos realizados. A signifir.ância da relação foi 

confirmada, quando foi usado como indicador de uso desses serviços, o local de 

parto. A ausência de associação entre pré-natal e desmame precoce pode 

resultar do fato de que os serviços médicos só começam a se preocupar com a 

alimentação da criança após o nascimento, não existindo em Luanda, nenhum 

programa hospitalar de promoção da amamentação. A não significância da 

associação com relação à imunização deve-se, possivelmente, ao fato de que a 

maioria das crianças são vacinadas em campanhas de imunização onde nem 

sobra tempo para outras intervenções. 
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2 - Possíveis implicações de práticas alimentares inadequadas 

As implicações na saúde e na sobrevivência infantil da interrupção 

precoce do aleitamento materno exclusivo, a partir da introdução de água, chá, 

quissangua e outros líquidos e do aleitamento materno completo, a partir da 

introdução de alimentos complementares e, a retirada definitiva da amamentação 

nos primeiros seis meses de vida, são amplamente documentadas 

(LUTIER, 1992; MARTINES, 1988; HABICHT et ai, 1986; FEACHEM & 

KOLBLINSKY, 1984). 

Ao demonstrar o efeito protetor da amamentação contra a morbi-mortalidade por 

doenças infecciosas, particularmente contra a diarréia, e por desnutrição, os 

resultados obtidos na Guiné Bissau (MOLBAK et ai, 1994), no Burkina-Faso 

(COUSENS et a1,1993;), na lambia (NG'ANDU et al,1990), nos Camarões (VAN 

DER POL, 1989), no Moçambique (MONREAL, 1987) apoiam os das pesquisas 

realizadas fora do continente africano. Baseando-se nesses resultados, acredita

se que a situação de Angola não seria diferente, apesar de não existir estudos 

epidemiológicos confiáveis, no país. 

Em Luanda, a mortalidade infantil foi estimada em 128 por mil nascidos vivos em 

1983. Em menores de dois anos, esse coeficiente foi de 169 por mil, variando de 

33 a 121 por mil nas áreas modernas; de 165 a 184 por mil nas áreas 

intermediárias e periféricas e de 179 a 225 por mil nas áreas com características 

marcadamente rurais (GOLAÇO, 1986). 

Conforme GOLAÇO (1986), a mortalidade em menores de dois anos teria 

aumentado de 20 %, de 1975 a 1980. Esse aumento foi maior nas áreas 
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modernas em relação às outras áreas. Para os demográfos, esse aumento se 

deve à "degradação brutal das condições de vida com maior incidência na 

população assalariada que vive na sua maioria nas áreas modernas em 

comparação com a população das zonas periféricas e da cintura verde que 

depende mais da economia de sobrevivência do que do salário" (AKOTO et 

ai, 1989). 

Na tendência da mortalidade infantil, em Luanda, durante a década de 80, 

observam-se três períodos bem distintos: um declínio continuado no período de 

1981 a 1984 e uma estabilização em torno de 100 por mil nascidos vivos, a partir 

de 1988 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1991; MINISTÉRIO DA SAÚDE/UNICEF, 

1990). Sabe-se, no entanto, que a situação agravou-se no período de 1992 a 

1994, com a generalização da guerra. 

Observa-se, portanto, uma tendência ascedente do declínio da amamentação nos 

períodos em que houve aumento da mortalidade na infância. A hipótese ganha 

força, quando se lembra que a implicação do desmame precoce e de uso de 

fórmulas infantis, na incidência das principais causas de morte na infância em 

Luanda, já foi objeto de inúmeras evidências em outros lugares de África e do 

mundo (MOLBAK et ai,1994;VAN DER POL,7989;VICTORA et 

ai, 1987;MONREAL, 1987). Esse aspecto ultrapassa os objetivos deste trabalho 

mas permite sugerir a realização de estudos epidemiológicos capazes de 

esclarecer a relação entre práticas inadequadas de alimentação infantil e morbi

mortalidade na infância .. 
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3 - Considerações finais 

Os resultados da presente pesquisa mostram um declínio da amamentação 

nos grupos de melhores condições sócioeconômicas, mantendo-se os outros 

grupos na fase tradicional. Essa constatação permitiria classificar o padrão da 

amamentação de Luanda no estágio 2 da evolução do aleitamento materno, de 

acordo com a dinâmica da amamentação concebida pela OMS (WHO, 1983), mas 

na realidade, tendo em conta a observação de Latharn (1986) sobre o conceito da 

dinámica da prática da amamentação em diferentes populações, nenhum grupo 

populacional preserva a tradição, posto que a introdução precoce de alimentos 

complementares inclusive fórmulas infantis administradas através da mamadeira é 

um fato. 

Os relatos existentes e os dados do presente estudo estão concordantes e 

apontam para um quadro péssimo. As condições sanitárias e sócio-econômicas 

não estão a favor da sobrevivência das crianças, em Luanda. Entretanto, a 

universalidade do aleitamento materno prolongado coexiste, infelizmente com 

inadequadas práticas de alimentação na infância. As inadequações como o 

desmame precoce, o uso da mamadeira e, em menor grau, o desmame tardio 

constituem-se em verdadeiros fatores de potenciação das péssimas condições de 

higiene e do saneamento do meio. 

Problemas de fundo podem ser evocados começando pelos de natureza 

estrutural. A Comissão Nacional de Saúde criada (1986) no princípio da passada 

década para trabalhar e monitorar a política nacional de saúde dentro de uma 

abordagem interdisciplinar não deu continuidade aos debates iniciados em 1986, 

sobre a política alimentar e nutricional. É preciso lembrar que, nesse ano, os 
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participantes ao primeiro seminário nacional sobre política alimentar e nutricional 

reconheceram a importância de um instrumento legal baseado no Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno .. 

Os Programas Nacionais de Nutrição e do Seguimento à Criança do Ministério da 

Saúde, a quem é confiada a tarefa de conceber e propôr ações pertinentes de 

caracter estratégico no que se refere à alimentação e nutrição e ao 

desenvolvimento infantil, deparam-se ainda com problemas da sua organiz~ção 

interna e limitam-se a algumas atividades pontuais ou de emergência. 

O Instituto Nacional da Criança e a Coordenação Obstétrica de Luanda são objeto 

de pouco aproveitamento na materia em estudo. O ensino de alimentação, em 

geral, e do aleitamento materno, em particular, limita-se ao nível do setor saúde e 

depara-se com um reduzido número de profissionais capacitados. 

A política nacional na àrea de alimentação, se existe, nunca se baseou num 

diagnóstico profundo. Aí surge a questão da política de investigação científica que 

nunca foi debatida a fundo e nem os profissionais são estimulados para se 

dedicar à pesquisa. Consequentemente, não existe base científica a partir da qual 

se pode tomar medidas de intervenção. A vontade política tem sido exprimida mas 

falta um trabalho que pode transformar essa vontade numa realidade política. Isso 

deverá levar a aplicar os passos lógicos do planejamento para que sejam 

alcançados os objetivos da atenção primária à saúde. 

Assim sendo, os problemas básicos só podem proporcionar um péssimo quadro 

processual cujo resultado é uma insatisfação que se manifesta, no caso, por um 

desmame precoce. O desmame precoce é, finalmente, consequência de uma 
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longa sequência de erros que a mãe acaba endossando como responsável e a 

criança paga com sua vida as falhas dos adultos. Com isso, o desenvolvimento do 

país, já prejudicado por vários fatores, fica mais difícil ainda. 

A reversão desse quadro exige uma tomada e execução de medidas políticas e 

técnicas de caráter interdisciplinar. As medidas técnicas começam com um 

diagnóstico seguro da situação, antes da implementação das ações pertinentes e 

acabam com uma nova avaliação. A partir daí, o ciclo recomeça. Essas medidas 

são fundamentais mas as decisões políticas acabam sendo um fator decisivo para 

levar avante as ações selecionadas. 
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4 - Conclusões 

3.1 - A metodologia usada resulta ser de fácil aplicação e permite obter 

estimativas, aparentemente coerentes com as informações conhecidas referentes 

às tendências das variáveis estudadas na cidade de Luanda. Porém, a validação 

segura no que se refere à evolução de alimentação infantil, no período de 1972 a 

1991, é dificultada por não existir, em Angola, outros estudos epidemiológicos 

representativos. 

3.2 -A análise da tendência temporal da prática de alimentação, no período de 

1972 a 1991, mostrou que a queda da amamentação foi ascendente no período 

de 1972 a 1982. 

3.3 -Observou-se uma relação negativa entre escolaridade materna e tendência 

temporal da amamentação e uma associação positiva do parto hospitalar à 

tendência declinante do aleitamento materno. 

3.4 - Em todos os estratos populacionais, a introdução de alimentação 

complementar é precoce, incorporando novos hábitos como a utilização de leites 

industrializados e da mamadeira. 

3.5- O estudo da prática atual da amamentação mostrou que a duração mediana 

da amamentação é de 16.4 meses (95%,CI:15.3-17.9) e a do aleitamento materno 

completo de 0.8 mês (95%,1C:0.3-1.4 mês). 

3.6 - O contato com serviços de saúde, particularmente o parto hospitalar, é 

associado positivamente ao desmame precoce. 
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3. 7 - Angola não dispõe de nenhum dispositivo legal baseado no Código 

Internacional de Substitutos do Leite Materno, mas o espírito geral das 

recomendações da Assembléia Mundial de Saúde relativas à alimentação na 

infância é parte integrante da política nacional de desenvolvimento sanitário. 

3.8- As violações do Código Internacional de Comercialização de Substitutos de 

Leite Materno nas mensagens propangandistas veiculadas nos :neios de 

comunicação social e nos rótulos e nas embalagens de substitutos do leite 

materno, são constantes e buscam incentivar o uso precoce dos produtos em 

pauta. Esses produtos são vendidos a preços excessivamente altos, comparados 

ao salário minímo da função pública. 

3.9 - A literatura destinada ao público em geral com informações sobre 

alimentação infantil e a comercialização de alimentos infantis não são objeto de 

monitoramento, favorecendo o surgimento de mensagens e atitudes contrárias ao 

espírito geral do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite 

Materno e às relevantes resoluções subsequentes da Assembléia Mundial de 

Saúde. 

3.1 O - Há necessidade de mais estudos, em Luanda e em outras localidades do 

país para um melhor entendimento do comportamento de alimentação infantil e 

suas consequências na saúde e na sobrevivência das crianças. 
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Em resumo, a pesquisa sugere uma tendência declinante da amamentação no 

período de 1972 a 1982. A amamentação prolongada coexiste com uma 

introdução precoce de alimentos complementares e o uso de leite em pó 

consumido através da mamadeira. A modernidade inclusive o contato com 

serviços de saúde é associada ao declínio da amamentação e à elevadíssima 

prevalência do desmame precoce. O papel da propaganda comercial de fórmulas 

infantis é determinante na adoção do desmame precoce, identificado como 

possível fator de potenciação da precariedade das condições de vida, em Luanda. 

5 - Recomendações 

Havendo necessidade de tomar medidas para promover, apoiar e 

proteger práticas adequadas de alimentação infantil, em meio à precariedade das 

condições de vida que se constitui num dano, algumas intervenções são 

fundamentais: 

a) Adoção de um dispositivo com força de lei que possa traduzir na íntegra o 

espírito e o teor do Código Internacional de Comercialização dos Substitutos de 

Leite Materno levando em conta as resoluções subsequentes da Assembléia 

Mundial de Saúde e incluindo outros aspectos pertinentes da realidade angolana. 

A adoção de outras medidas, no âmbito mais genérico da defesa do consumidor, 

é importante, havendo necessidade de capacitar os legisladores na política de 

alimentação infantil. 
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b) Criação de condições para estimular o engajamento dos profissionais de saúde 

e outros interessados nas ações de assistência primária à saúde como aconteceu 

nos primeiros anos pós-independência e na investigação científica, buscando 

incentivar a organização do sistema nacional de informação em saúde inclusive a 

alimentação infantil e a seleção de estratégias de intervenção baseada em dados 

confiáveis. 

c) Criação de um programa específicn de incentivo ao aleitamento materno, 

mantendo um mecanismo de articulação com outros programas, particularmente 

os de saúde materna, saúde infantil e educação em saúde, facilitando assim a 

coordenação e sistematização das ações a desenvolver, dentro do espírito 

multidisciplinar e plurisetorial. 

d) Capacitação de profissionais de saúde e outros profissionais envolvidos no 

desenvolvimento harmonioso das crianças inclusive legisladores e educadores no 

monitoramento das medidas políticas na área de alimentação infantil. 

e) Incorporação da amamentação nos currículos de formação dos profissionais de 

saúde e de outros formadores de opiniões, havendo interesse maior em preparar 

as novas gerações para posteriores responsabilidades como pais e membros de 

uma sociedade livre de preconceitos. 

f) Apoio à pesquisa que deverá, entre outros, buscar a caracterização dos 

padrões de alimentação infantil, monitorar as medidas tomadas e aprofundar o 

histórico da propaganda comercial de fórmulas infantis, os conhecimentos sobre a 

jimensão cultural da amamentação, o impacto do trabalho materno no desmame 

xecoce, o valor nutricional de alimentação complementar de preparo caseiro e 
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realizar estudos epidemiológicos sobre impacto da amamentação no surgimento e 

no agravo de determinadas doenças. Importa referir que o incentivo à divulgação 

dos resultados da pesquisa é fundamental para o alcance dos objetivos 

pretendidos no quadro de programas pró-amamentação. 
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T abe 1 a 1 - D i s t r i b u i ç a o da amos t r a de c r i a n ç as 
(n=754) em diferentes faixas etárias (Xi), ida 
de média em cada faixa etária (X), número de 
crianças em amamentaçao total (AMT) e número 
de criança em aleitamento materno completo 
(AUC). Luanda,1994. 

Xi(dias) X( dias) nt AMT AMC 

9:- 45 18.9 55 53 H 
45:-122 76.7 92 89 8 

122:-183 142.1 78 72 3 
183:-225 200.4 67 62 3 

225:-320 267.5 94 83 I 

320:-450 380.9 56 40 2 
450:-sas 520.0 65 32 
sas:-120 651.9 64 7 0 
729:-990 814.0 90 9 
m:-1001 952.0 93 5 0 



Tabe I a 2 - Resu I tados das modelagens para ale i tamen to 

materno total (AMT) com respectivos coeficientes de 

de term i naçao ( r
2

) e do teste de aderência de Ko I mogo 

rov-Smirnov (ao nível de significância de 0.20). 

Luanda.1994. 

CATEGORIAS 

Luanda 

Escolaridade materna: 
<3aSérie 
3a - 6a Série 
> 6a Serie 

Idade materna (anos): 
( 20 
20 - 29 
>29 

Procedência materna: 

DURAÇAO MEDIANA 
DO AMT EM DIAS(IC) 

EOUAÇAO DE REGRESSAO ? 

r 

500.1(456.9-546.7) Y=7.15-0.004(X=idade) 0.9598 

601.7(479.8-755.3) Y=7.347-0.004(X=idade) 0.9000 
509.5(376.8-698.5) Y=7.053-0.004(X=idade) 0.8678 
406.9(314.8-524. 1) Y=6.559-0.004(X=idade) 0.8984 

492.2(237 .4-1795.1) Y=7 .247-0.004(X=i dade) 0.8473 
466. 1(367.2-596.8) Y=6.911-0.004(X=idade) 0.8944 
551.5(455.3-661.4) Y=6.844-0.003(X=idade) 0.9390 

Maes nativas de Luanda 458.3(401.5-520.7) 
Maes imigrantes 583. 1(470.4-583. I) 

Y=6.798-0.004(X=idade) 0.9116 
Y=7.482-0.005(X=idade) 0.8760 

Tipo de fami I ia: 

t~uc I e ar 
Extensivo 

Local do parto: 
hospitalar 
extra-hospitalar 

474.3(425.8-520.9) 
559.7(517.8-605.4) 

Y=6.59-0.003(X=idade) ~.9928 

Y=7.56-0.005(X=idade) 0.9745 

441.4(378.1-515.4) Y=7.134-0.005(X=idade) 0.9280 
505.6(412.8-610.9) Y=7.305-0.005(X=idade) 0.8867 

DESVIO MAXIMO BILATERAL 
OBSERVADO 

0.012 

0.026 
0.034 
0.027 

0.029 
0.027 
0.020 

0.020 
0.017 

0.008 
0.005 

0.018 
0.015 

CRITICO 

0.050 

0.104 
0.070 
0.101 

0.114 
0.069 
0.096 

0.082 
0.064 

0.084 
0.063 

0.068 
0.075 



Tabe I a 3 - Resultados das mo de I agens para a I e i tamen to 

materno completo (AMC) com respectivos coeficientes 

de determinaçao (r~) e do teste de aderência de Kolmo 

gorov-Smirnov (ao nível de significància de 0.20). 

Luanda. 1994. 

CATEGORIAS 

Luanda 

Escolaridade materna: 
<6a Série 
>=6a Ser i e 

Idade materna (anos): 
<30 

>=30 

Procedência materna: 

DURAÇAO MEDIANA 
DO AMC EM DIAS(IC) 

25.4(9.1-42.1) 

}~ .6(0. 0-69.6) 
22.9(10.1-35.1) 

33.6(4.1-60.8) 
14.5(2.0-27.8) 

Maes nativas de Luanda 25.2(5.8-66.8) 
Maes imigrantes 29.0(5.9-53.7) 

Tipo de famil ia: 
Nuclear 
Extensivo 

Local do parto: 
hospi bi<Jr 

extra-hospitalar 

22.3(0.0-59.5) 
24.5(9.6-40.2) 

21 . I ( 8. 9-32.8) 
28.8( 19.3-38.3) 

EOUAÇAO DE REGRESSAO r 

7.57-1.93(X=Iog idade) 0.8722 

8.13-2.22(X=Iog idade) 0.7932 
7.97-2. 19(X=Iog idade) 0.9898 

8.84-2. 59(X= I og i da de) O .8751 
6.77-1.55(X=Iog idade) 0.9762 

7.49-1.95(X=Iog idade) 0.8633 
7.48-1.83(X=Iog idade) 0.8002 

7.31-1.8S(X=Iog idade) 0.8348 
7.34-1.76(X=Iog idade) 0.8978 

7.53-1.96(X=Iog idade) 0.9527 
8.61-2.48(X=Iog idade) 0.9703 

DESVIO MAXIMO BILATERAL 
OBSERVAOO 

0.076 

0.086 
0.028 

0.080 
0.027 

0.082 
0.092 

0.092 
0.081 

0.051 
0.036 

CRITICO 

0.140 

0.186 
0.258 

0.180 
0.274 

0.250 
0.180 

0.274 
0.171 

0.230 
0.202 



Tabela 4 -Valores críticos do desvio maxtmo bilateral 
(teste de Kolmogorov-Smirnov) entre proporçoes obser
vadas e esperadas em diferentes ntvets de significàn
cia e total de casos (T). 

rom DE 
CKJ:f) 

(T) 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 

25 
30 

35 

>35 

0.20 

0.900 
0.684 
0.565 
0.494 
0.446 

0.410 
0.381 
0.358 
0.339 
0.322 

0.307 
0.295 
0.284 
0.274 
0.266 

0.258 
~). 250 

·0.244 
0.237 
0.231 

'.).21 
0.19 

0.18 

1. 07 

Fonte: Frank J. Massey.Jr. (1951). 

N I V E L D E S I G N I F I C A N C I A 

0.15 

0.925 
0.726 
0.597 

0.525 
0.474 

0.436 
0.405 
0.381 
0.360 
0.342 

0.326 
0.313 
0.302 
0.292 
0.283 

0.274 
0.266 
0.259 
0.252 
0.246 

0.22 
0.20 
0.19 

1. 14 

0.10 

0.950 
0.776 
0.642 

0.564 
0.510 

0.470 
0.438 
0.411 
0.388 
0.368 

0.352 
0.338 
0.325 
0.314 
0.304 

0.295 
0.286 
0.278 
0.272 
0.264 

0.24 
0.22 

0.21 

0.05 

0.975 
0.842 
0.708 
0.624 
0.565 

0.521 
0.486 
0.457 
!L432 
0.410 

0.391 
0.375 
0.361 
0.349 
0.338 

0.328 
0.318 
0.309 
0.301 
0.294 

0.27 
0.24 

0.23 

1.36 

0.01 

0.995 
0.920 
0.828 

0.733 
0.669 

(}.618 

0.577 
0.543 
0.514 
0.490 

0.468 
0.450 
0.433 
0.418 
0.404 

0.392 
0.381 
0.371 
0.363 
0.356 

0.32 
0.29 

0.27 

1. 63 



ANEXOS 11 



NORMAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO 
PROPOSTAS PELO DIRETOR NACIONAL DE SAÚDE 

PÚBLICA AOS 28.07.1994 E APROVADAS PELO 
MINISTRO DA SAÚDE AOS 09.08.1994 

A fim de conseguir bons êxitos na implementação e continuidaae do 
aleitamento materno. deverá utilizar-se uma política de sensibilização às mães. 
bem como todo o pessoal de saúde que esteja ligado direta ou indiretamente ao 
atendimento da mãe. do recem-nascido e da cnança em geral. 

A nível do atendimento pré-natal 

1 - Explicar as vantagens do aleitamento materno incluis1ve a importância do 
aleitamento materno excluis1vo durante os prime1ros 4-6 meses de vida. 

2 - Informar sobre a importância do alojamento conjunto. 

3- Informar sobre a importância de amamentar em horário livre de acordo com a 
demamda do bebê. 

4 - Informar e ensinar a forma mais correta de posicionar o bebê durante a 
mamada. 

5 - Explicar como proceder para evitar a retenção do leite nas mamas e o perigo 
que pode acarretar. 

6 - Explicar a conduta a segu1r perante a presença de f1ssuras dos mamilos e 
sua prevenção. 

7 - Explicar a conduta a seguir perante o mamilo plano ou invertido. 

A nível da sala de partos 

1 - Permitir o contato mãe-filho logo após o nascimento. 

2 - EncoraJar a mãe a 1n1c1ar o aleitamento materno na pnme1ra meia hora após 
o parto. 

3 - Informar a mãe da desvantagem de dar ao seu filho qualquer outro !iau1do 
além do le1te materno 



4 - Mandar para o berçáno, somente os recém-nascidos. que necessitam de 
cu1dados especiais ou aqueles. cujas mães sejam portadoras de alguma 
complicação. que as Impossibilite de ficar com os seus filhos. 

A nível do berçário 

Só deverão dar entrada ao berçário. os recém-nasc1dos, que 
necessitam de cuidados especiais ou aqueles cujas mães foram submetidas a 
cesanana. ou sejam portadoras de alguma doença, que Impossibilite ou contra
indique a permanência do bebê ao seu lado. Os técnicos desta área deverão 
dar apoio para se evitar a lactância artificial. 

1 -Deverão facilitar sempre que possível o contato da mãe com o seu filho. 

2 - Conceder a liberdade as mães para amamentarem os seus filhos sempre 
que estes possam deslocar-se ao berçário. 

3- Instruir as mães como amamentar e como manter a lactação. 

4 - Ensinar como expremer o seu leite, para ser dado ao seu filho, caso este, 
não possa ser posto em contato com a mãe. 

5 - Proporcionar o contato o mais breve possível, dos recém-nascidos de 
cesariana com suas mães logo após passar o efeito anestésico. 

A nível da sala do puerpério 

1 - Nestas salas. deverão ser criadas todas as condições para que, a mãe e o 
filho possam disfrutar um contato permanente durante as 24 horas do dia. 

2 - Encorajar as mães ao aleitamento materno sob livre demanda do bebê. 

3 - Relembrar ou ensmar as mães. os cuidados a ter com a hig1ene dos se1os. 

4- Explicar como proceder para evitar a retenção de leite. 

5 - Explicar como pmceder no caso de haver fissuras nos mamilos. 

6 - Explicar a mãe as vantagens do aleitamento materno. 

7 - Relembrar ou ens1nar a mane1ra mais correta de amamentação. 

8 - Encorajar as mães a não dar bicos artificiais. chupetas. mamadeiras às 
cnanças amamentadas ao se1o. 

9 - Relembrar as mães a não dar nenhum outro líquido para além do le1te 
materno. durante os pnme1ros 4-6 meses de vida. 



... TA PBSO oaaERVliÇOsa CLD%cAa PIUUICJUç:6BB TIIIIAr!'t1JTxCA!'I 

iB CARTÃO DE SAÚDE 

I 

I I 
I 
i 

Figura I 
IIB'C&.IcA li'OPULAR IX ANCWJLA INFANTIL --MINISTÉRIO DA SAÚDE 'w.lode ~o em v i gor oesde]j 

1991 

l Estebelecimento de saúde N.x ua ._ ......... ..,."' 

Nome da Criança: 

Nascido a: Peso â Nascença: Data de lA Visita 

Em Casa o Normal o APGAR 
PARTO: 

Sanitária O Cesariana O Distocico O Unid. 

Morada 
Electricidade O Água Canalizada O Retrate O 

Pai Profissão 
Mie Profissão 
Irm&os Vivos Falecidos 

I Causas da Morte 

I PROGRAMA ALARGADO DB VACIHAçAO ( PAV) 

VACINAS 
DATA DA JI.SSINATURA CALENDARIO 

VACINACAO DO VACINADOR DO PAV 
BCG 

Ao nascer SCG e P600 O 
PÓLJ:O - o 
D.T.P.- 1 Aos2MesesD.T.P.1 
PÓLIO - 1 e Pólo 1 
D.T.P.- 2 Aos4MesesD.T.P. 2 
PÓLIO - 2 e Polo 2 
D.T.P.- 3 Aos6MesesD T.P. 3 
PÓLIO - 3 e ~Kl3 
SARAMPO lvJs 9 Meses Sara~ 

ATENçAOI 
F. AMARELA e FetJe Amarela 

o nervalo mnroo eme 
aa ~de DTP e Mo 

APRBSIDID SBIIPRB BSTB CARTAO NAS CONSULTAS. é de 1 Mês 



RAZOES PARA ATENÇAO BBPECXAL 

O Pc.~o à nascença < 2, SK':'! 

O Or~ã~ de mãe 

O Do(;nça crônica na familia 

O Três ou ma1s irmãos mortos 

O Irmãos com malnutrição 

O Gêmeos 

_%...,._ - C:O:L- lDCIO MJ!:S .as DO~ B 
OUTROS ACONTECIMENTOS IMPORTANTES COMO: 

- Diarréia - Desl!lame - K.,.ashioüo:é 

- Sarampo - Anemia - Outras doenças 

- Pneumonia - Gravidez da mãe 

- Malária - Tosse Convulsa 

- ·I- - -í- -1· -

: 1D t-- -- -- -- -- -- -- -- -- -.;_~~ - -- -- -- -- --~ ...... ~---- ------ -- --1-- -- -- -- --1-- -- r-I- 1-1-11-1-1 .. 1·-- -~--~-.... _ 

4

- -44-~---~~ 
8 e eHH~++~~~~~~~~ e ------------ --:7~ ------ -~,;;;..;;. ...... ~ ...... -- --·- -------- ----------------- ~---- -- -!-f~-1-1·-H-H~-~-
~a ------- --l/~t--1·-~,.._,." ---.-1-- -· ----1----1-- ---· ------------------ ----··'-- BH-!f+++_-f-ioi-:H·~--~-.-+-_-1-1-1_~_* __ +_-~-+--_~_~-~-_~_ 
~7 

------~V----;,~" ---- --------------1----- --f-------------.--- -1--------
8~~~~~---~~~+-+-~---~--~~~~~~-+~~-+-+-+~~~~~~~~---~~~+-+-~ 

---l--7~----- -------------------------------------------i-- -----

3.Q. ano 
BOM 

e~~~~-r-r-r-t-t-.~-t-7_,r-r-~r-~t-t-t-t-~-+-~~~~~~~~~~_._.~ 

-1-7~--r---1----- ----1-~----'------<------ ____ as 11'7 •• :11 33 315 

-~~~~~~1---r-r-+-+-+-4-4-1-~-r~~~-+~-+-+-+~~ 

~~ ---- -- -- --- -- -- -- -- ---- --------1---- --!-->-- --
:J~~~~r-~t-+-+-+-~~~~~~~_.~_._.~~_.~--~~~~~------~L-~~ 

Idade_:~, l ;:;:~~8-::·:-.-~-~~-UT'iiTiiTiiiit 
22. ano .. 

em meses t 
1.2 ano de vida 

t 
42ano 

SINAL 
DE ALARME 

I I I 
I 

I 

t 52 ano 

GRANDE 
PERIGO 

OBSERVE A D%RECCÂO DA CURVA 



SEGUIMENTO DA CRIAN'A 

IDADE DOIS ANOS DOIS ANOS DOIS ANOS TRES 
3 méses 6 ~ses 9 meses ANOS 

DATA 
da consulta ... I . .. ... / ... . .. / ... . .. / ... 
PESO MINI.MO 

10,s 11 11..3 NORMAL, kqs 11..6 
o 
Cl? PESO ACTUAL, kgs L.I.J 
o.. 

Peso No~. = N 
Peso Baixo* = B* 
ALIMENTADA AO i I PEITO? Sim/Não? 

ALIMENTAÇAO? l l 
(Dieta variada?) ----- --- - -- -- ~- -- -

<t -0:: ESTEVE DOENTE? ~-o 
~ Com que doença? ---- -t ---- ---- ---Cl? - (Saramoo* TC*) 
:::::! 

TEVE FEBI\E? 
Sim/não? 
TEVE TOSSE? S/N? 
(prolonqada*) 

L.I.J ANEMIA? Sim/Não? 
:::: 
<t 
X EDEMAS? Sim/riâo? L.I.J 

Situação de 
ALTO RISCO? (*) --- - - ---- r----- ----
Qual? 
Temas de 

DIETA 
EDU CAÇAO PARA A 

VARIADA 
HIGIENE LATRINA DISCUSSAO 

SAODE 

i 
VACINA APLICADA ---- ---- ----- ----
Data ... I ... ... / ... • . . I . .. . .. I . .. 
DESPARASITAÇAO * .. 
(de 6/6 meses) 

FEITO POR 

• Situação de Alto Risco 

CARTÃO DA 
Luanda no período de 

Figura 11 
CRIAN(;A llMode I o experimentado 

1984 1985 

I 

I 

Centro/Posto de Saúde: N"' da Criança: 

Nome da Criança: 

Home da MAe: 

I 
Nome do Pai: 

Aldeia/Bairro: 

I 
Rua: 

Nascido a: Peso a nascença: Núm.;:ro de irraãos: 

... / ... / ... I . . . . . . . . . gra!:las Vivos? ... . Falecidos? ..•.. 

GUARDE ESTE CARTAO, TRAGA-O SEMPRE A CONSULTA! 

O LEITE DA MAE t O MELHOR 

ALIMENTO PARA O BÉBÉ ! 

Dê sempre c peito quando a 
criança estiver triste ou doente! 

Nos primeiros 4 meses dê só 
o peito! 

VACINE A SUA CRIANÇA ! 

As vacinas protegem contra doenças 
que podem matar a criança l 

LEVE A SUA CRIANÇA À CONSULTA 

Aos controles regulares e sempre que 
estiver doente ! 

I 
I 

em 

I 



SEGUIMENTO DA CRIANÇA 

IDADE 
Recém-

2 meses 4 meses 5 meses 7 meses 9 meses UM ANO 
UM ANO UM Am> UH ANO 

DOIS ANOS 
h.; nascido 3 !llêses 6 meses -9 meses 

DATA ... / ... . . . / ... ... / ... ... / ... . . . / ... . . . I . .. . . . / ... . .. / ... . .. / ... . .. / ... . .. I ... 
. da consulta 
PESO MltjJHQ __ 

2 .. s 4 5 S1s 6..J I 7 8 8 .. s 9 9,s 10 
o NORMAL, l<:qs 
(/) 

PESO Ac:ruAL- ,- kgs ! I I I UJ I I a. ---

Peso Normal "' N 
i I ---

Peso Baixó~ = B* 

i~IHENTADA AO I I I ' ! PE!'ro? Sic/ ~lâo* 7 ! I 
I I i I IALI11ENTOS • ~jjffi~-hl : -t-- ~-- _L \<e 1suPLE~AREs? ~ tftl- - - - t- --- ~ -- - - -~- -- -I- -- ---

-- t~ua~s? _ - I ./ I . I I ! 

:3 IES7:EVE DOENTE? l t; Com que doença? ---- 1- - --r- - --
::::: l-(sai·amoo~ TC*) i 

jl'EVE FEBRE? 
Sim/ ~lão? I 

1TI:VE :'OSSE? S/ N? I 
i ( orolongada *) I 

i~ ~A.'lEHIA? 
I I Si!:l*!Nâo~ i .c::: 

!X 1 I I jlJ..J jEDEMAS? sinl*/Não?! I 
~, ~ - ~âo de 
hL'~\) :usco' ( .. : 
Oual" 

1---- ~--- ~ 
I 

i 
7'-:::--.as 'i e 

I 

l I AIW·Ié:~1- l<.~\1A,'·: E::-
I 

! EDUCJ:.';~O PARA ;.. 
TAÇAO' I 7;..::.=.o, 

I Sh0;:JE co:rraoLES "JAc:::;\s : 
i I 

·~~~i\~~~~car BCG 
OT? t ! 

I !ui ?OL.!:O ! I 

:~::;::::;E 

?.~?/\S 

~? z 
FOL:i:O 2 

I 
I 

I 
I 

. 

I 

i --- l--
! 
I 

I 
! 
I 
I 

'! 

I 
I 

! 
I 

--- J I 

- I -,-
i 
l 
I 
I 
I 
I 
i 
i _,_ 
i 

-- -1---- -----

I I I l 

I I I 
I 

i I 
I 

I 
-1- - - - ~ - - - L 

I 

I I I :<'r.? AS- I FEBRE I .;c r-SA..GJ.,.HPO I I DENTES, I ! HIG::ENE i 

jorARREIA ! I 

4i DI E:' A I PA?AS jco!-l.ER :·: 
'.'ARB.nllo 

I DTP 3 I Anti- 1 DTP R i P<"lf.J(l R ?CLIO 3 I SAP.A11PO I 

---

:.ATI'~INA 

i 

i - - - -

l 
I 

I 
I 
' 
i 
I 
I 
i 

I 

I -
joiAHREIA 
i 
!FEE.2E 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
' 
i 

I 
I 

I ! 

- ---

.. -

;;.c r-
DENTES 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I riS i '/ACIN'A APLICADA ----- -----:----_I_---_·_-----~--- ----- ----- - - - - - - - - - -·- - - - -
~íD~ta . . . / ... •.. /... . .. /... • •. !... . •• /... . •• / ••. ... I ... . . . I . .. . .. /... . .. /... . .. / ... 
lg:i~ES?ARASITAÇAO LJ/III//IIr1/;!//// /1111/IIIIÍ V//I/1///Í Vff!!!///Í 

., 
* * I (de r:,;r:, '11esesl 

\ F~ITC' FOR I ·-· I I -~ I I I 
I 

I . 
• Situação de Alto R~sco 



MARCAÇ0ES DE CONSULTA: 

Figura 111 

-----·--·····---··-·········--·--·-·--·····-· ··-·--··--···-····-···········-······---

---·--··-···-··---··--·--···········-·····-·-······ --·-···-····-----.. -···-···-··-···--·-"----·· .... ·-····• 

A AMAMENTAÇÃO É MELHOR 

Para o bebê: 

- Porque é o leite destinado naturalmente para ele 

-Porque está sempre fresco 
-Porque nunca está contaminado, não provocando infecções 

- Porque é fácil de digerir 
-Porque está sempre à temperatura conveniente 
- Porque transmite resistência contra certas doenças como a dlarreia 

-Porque ajuda o bebé a receber o amor de sua mãe 

Para a mãe: 

-Porque não:custa dinheiro nem falta na loja 

-Porque faz poupar tempo, pois está sempre pronto 

-Porque ajuda a mãe a exprimir amor pelo seu bebé 

A amamentação. deve prolongar-se pelo maior 
I 

O biberon, sobretudo nas casas em que não há condições para que ele seja con
venientemente limpo antes de ser usado, pode ser uma causa de doenças graves 
e de bebés fracos. 

CARTÃO DE SAÚDE 
REPOBLICA POPULAR DE ANGOlA I N F ANTI L rr==========::::;, 

Mede o aoota~o 
SAÚDE de 1 "8l' a I 990 

E:st.:~bclecimento de: ~dtide: N.• da Criança 

Nome: 

Data da I. • Visita Nascido a: Peso à Nascença 

HABITAÇÃO 

Endereço: ........ --... 
N.• de Quartos: ... ---·-··---- N.0 de Pessoas: ____________ _ 

Electricidade I I Água Canalizada I I Retrete I 1 

FAMI LIA 

Pai (profissão).. ............................................ .. Mãe (profissão)·-··-···--··············--· 

VACINAS-DATAS 

0-2 
MESES 

3-8 
MESES 

9 MESES
-5 ANOS 
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CA RT.\0 DA GRÁVIDA 
Figura IV 

lltM:lDLICA De ANOOU. 

MINISTf::RIO DA SAIJDE 

I Nome da Unid.;ulc Saniairia: 

Último apelido I Nome N.• de rcsjno 

Oairro I Rua N.• 

Ponte úo rcfcréncia I Telefono 

em casa: no urviço: 

Idade Es~do civil Proús~o lf. Litoririu 

anos C: O S:O M:O 

Nome do marido 11'rolisdo I Telefone 

Água Cl.naliz.1tl37 I Disuncia à .igu~ 1 

(sim/não) 

I Rc1rcte em C<ua7 

(sim[nlo) 

A MULHER GRÁVIDA DEVERÁ: 

-IR A CONSULTA PARA CONTROLO 
-VACINAR-SE CONTRA O TÉTANO 
-TOMAR CLOROQUINA TODAS 
AS ~EMANAS. 

LOGO APÓS O PARTO, A MÃE 

DEVERÁ AMAMENTAR O DEDÉI 

REG ISTO DA PRIMEIRA CONSULTA 

Avaliação do Risco Obstétrico da MULHER QUE NUNCA TEVE PARTO: 
Se for menos de 15, 

Quantos anos tem? ___ anos. ou mais de ~ anos 

É coxa? __ (slm/nAol Se lor "sim" 

Meça a altural em Se for 145 ou menos: 

Teve abortos? Quantos? 
Se for 2 ou mais: 

Tem ou teve alguma doença grave ou crónlca? Qual? 

ALTO RISCO 

ALTO RISCO 

ALTO FUSCO 

... 
RISCO • 

Avaliação do Risco Obstétrico da MULHER QUE JA TEVE PARTO: 

PARTOS: NADOS MORTOS: CRIANÇAS: ABORTOS: 

V: .M: 

Teve cesariana? {sim/não ........ Se for "sim" (cicatriz): ALTO RISCO"' 

Se teve 7 partos ou mais RISCO •• 

PERGUNrAS SOBRE O úLTIMO PARTO: 

D:~ta do último parto ......... ./.......... . ./ t 9 ........ . 

A criança foi nado morto?... . ..... Se for "sim": RISCO" 

A criança morreu durante a 1." se ma na de vida? ... Se for "sim": RISco• • 

Foram utilizados forccps ou ventosa'···· .Se for "sim": RISCO" 

Teve grande hemorragia ou placcn!:~ retida' ...... Se for "sim": n:sco·' 

Teve outro problema durante a última gravidez ou no último parto? ...... • 

(convulsões. perda de consciência ou outro) 

Tem ou teve alguma doença grave ou crônica' Oual' 

"• Planear parto no Hospital com Bloco Operatório 

Planear parto no Hospital ou Maternidade 

Mandar a consulta médica 
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, Figura VII . 

Um conselho às mamãs e futuras mamãs 
Isabel Fontes Pires 

deres .. fb• do teu leite d 
peito até peb Dll!llO& aos~ 
maesedepois.,pa, ~ · 

· e fi'Uta5. .e lhe deres papa 

ESSE ser que trazes de fuba de bombom feita 
~entro ·a_,. ti, é algo mm ~ Mlim que eJe 

maravilhoso, e a tua conti- tem 15 dia. porque ele 
nuidade, é importante que chora e tu n1o lllbes que 
saibas o que eJe é, como ~ele nlo ter fome tens 
tratft.lo, defendê-lo, como que lhe dar o teu peito, pe
mntribuir para fazer deJe lo menos 6 vezes por dia e 
um ser eauilibrado, uma cada IINilD8da deverá durar 
criança dócil e saudáveJ. o mínimo 20 minutos, en
Com simplicidade, sem na- tio eJe ficará magrinho, 
da de complicaác podes cheio de diarreia e de feri-
criar ou seja aliment,... 'as. a~bnutrido, ctem.á de 
eciuc:ar o teu filho. ae&cer e mesmo que deoois 

Sabes que o ser humano lhe faças muitos tratamen
é produto do seu meio- tos e lhe dês do bom e do 
-ambiente? melhor • aqueJe tempo que 

Pões é, se o :ri~re;; rum perdeu nunca mais recupe-
lugar sujo e m, ra & mais tarde, não será ··"""'- . 
sem atencão e~- Jri- uma aiança iorte nem ......... 1 
nho, se não !L den Oâ- muito esperta para a esco- o aleitamento IDiftemo é primordial nos primeiros me
nho todos c.; ~- !':.! &lão • la, terá dlfiaddades em ses de vida 
lhe f alares, i()fl ~- aprender, tal e qual uma 
tas m~er na · 1 e . casa. que se for construída 
depois aua:- se com maus materiais, cai 
não o a1costar "le- nas primeiras chuvadas 
le., para que· ;a. fortes. 
o tet.: bébé tl ·u-
mac:Dançac e 

I sem equllíbri. d, . 
ponanto num >. 

Mas ~ mai!.. 1e 

O teu leite é o alimento 
mais importante para o teu 
~Uho, além de que é o mais 
barato, o maiS liJ'!l!)o e o 
mais prâtico. Mesmo ~ue 

fiques grávida de novo, Depois do teu fllho nas
nãc deves parar óe cir de CeJ vai à maternidade e 
rn.aii2!' P quando o ou=o informa-te, sobre as can
nasc:e;, dár. aos dois, acre- sult5 de Dlaneamento f a
dita. mas se tens dúvidas miliar ou nas f armádas 
consul:a um bc:n médico. aonde hajam proíissionais 

Portanto, o rr~s impor- consdendosos. Não aceites 
tante para o teo.: filho é a conselhos de pessoas OJ· 

tua atD•çào e cc:rinhc e o rio;as. 
teu LEITE. . Um (1) fllho só de três 

~ de Abri) de 1995 

em três anos, ee tens amor 
à tua saíde e aó teu bébé 
segue rigorosamente estas 
informações e conselhos. 

Depois de liberes que es
tás grávida. tem alguns ali
dados contigo. Gravidez 
não é doença. assim diziam 
os antigos, mas é bom aue 
tenhas uma vida calmá e 
que te alimentes bem, ali-
mentos que oontmham vi
taminas e proteínas, por 
exemplo: mandioca fresca 
(cozida ou aua}, mllho 
ícozido, assado). tomate. 
ahoia. alho, auiabo&. omi
tas} olhas (~h!-: a._ feij~, 
aoooon:., ~, ~nguoa, 

' beringela, bm:aL · oce hão 
nana pão. banan..;. rie mesa, 
mamão (com as sc:nenies), 
peixe (carapau e sardinha), 
farinha de mil~ e muita 
água. 

Para o bébé, já sabes, f a
la muito com ele, ames e 
depois de nascer, muita 
atenção, carinho, limpeza 
(banho com sabão azul e 
quando tem borbulhas do 
calor ou feridas, sarna e 
outras, dá banho com f o
lhas de figueira brava e f e
lhas de inalva), leite do 

Jnrnal dC' .t.ngnla 

peito ( 6 vezes, 20 minuta& 
cada manwia), só o teu 
leite até aos 5 meaes., depoia 
. sopa feita com os produto& 
que serviram para a tua 
gravidez, papa de farinha 
de milho. ae for de bomb6 
(tem que levar leite e um 
pouco de óleo e açú~ ,) 
í ruta e sempre o leite do 
peito até aos dois anos lie 
ele quiser. Cuidado com a& 

diarreias (chá de f olhas de 
goiabeira, f olha& de ma-

=~ macho ou casca de 

1

. 
As crianças para aesce

rem fones e saudáveis. ne
cessitam de vitaminas e, 
proteínas (sopa, peixe e: 
iruta) e c:áldo (ieite e poáes! 
obtê-lo, também. nas cas
cas. dos ovos, depois de la-: 
vaaas e secas, mois no 
pilão até ficar em pó e to-· 
dos os dias misturas uma· 
colher desse pó na papa}. 
Depois de um ano já pode . 
comer de tudo,. Olidado : 
com o gindungo e a&-: 
gorduras. . l 

E pronto, jovem mamã.: 
aqui f*'m estas valiosas· 
informações e os meus con-

1
· 

selhos, espero sinceramen-
te, que te sejam úteis.. 1 



lornal dt Anlf, la Figura VIII 15 -SOCUDADt 

Milhares .de crianças morrem, diariamente, por falta de aleitame/Jto materno 

O perigo da aiDaiDentação artificial 
\ fah111 d .. luforn•ftC.;Au 

•1l•rcalh:a n" qunl saiam 
1'\...lac:las as dewant&gel'

.. t5 oubseltUIOI do. lfitr 
1· ••terno t as VIWIIB!Jft11 d11 
.ucçlo naturrol dos llldm· 
res i urna 6os a.ptc11M f un
·l.vtMnt•s que mottva 1t 

.,.uaoçAu da IK!açlu wll· 
t dlll . s.g,mdo dadoo SIM· 

••r.tlco\ da Organlzaçao 
'lundlal da Saúdt. n.-ls dt 
IUAiro mil al••ças. no 
•nundu, morrem diaria
mente por falta dt: Nf"ita
;tllmto melc1'no . 

A prlndpal cau.., do 
•tiOrlalldadt • morltllldftdt 
•nfantll t'm Angoh' dt•ve·se 
,, doonç• dlwuiCM "!JUdas 
·•rlglnad .. prlndp•hMttlt 
11~0 uso lncr•rrrocto d t· 
•UbiiiiUIDI do Jtlt~ 
uWf:'l'no. 

Embora " pobraa f'St•· 
j n cada vr.z nwúa acentuft· 
da. subsequentemente 
lmposalblllta a compra dt 
lcht por parlt dt multas 
pt:ll'iOa"i, contudo ou Ir as 
tantas l<m saatlkado • 
~M parcas ' ' KOnomJas' • 
na aqulslçlo dn~e 
produto. 

Na aua gmfl'alldadt. oa 
ddadlos do Angulo • atf 
olos pai ... d .. ewolvldos, 
Htrlbuem vant~~g~~ms ao uso 
do laétto dt vaa na all
mmlaçlio dos rodm ni!Sd
d~s . Iludidos p~la 
publlddadt "'"""dl<l, a 
qual consldora o lri lt wel 
lidal mal• nuhltlvo t' com· 
plflo <m rtlaç.lo ao das 
pro~ltorM. 

A propósi to. <m 1939, 
na ddftde de Slngapura, 1t 

doutora """"ICN>a Codly 
, Wllllarns al lrrnou qu<. " a 

I 
publlddftdt rnalldosa p•a 
Hllmmtaçilo 110 blbtrlio de· 
vr WT consldt711da como 

. M\aSdnlu' ' . 
Sobrr Isto , no an<> d• 

· 1991. a A..-.blda r.tun
dlãr d• "SõUa< ã.naoeü 
.;;;;; id. dmõmJiiiifí 11 tõ
ilijõTrieornadonal dt Co· 
mordallrac;Ao• dos Subttltu
•~s do lrilf Mat .. no" O 
oobj tcl lvo d..,a r<gra i dt 
prologor a an>~Unmlaç.lo 

ptla tl imlnaçlo da propa
!IO"da dt oub.l ltulos doJé-
1< da m3t • o" tr .. pril lcas 
<'Om.,dals nthot81. 

T ornor dtlladdf2 preco
ce dot ,;,,,~o preconca. 
lo de qu< a mulhtr ao dw 
dt 01amar déu dt- mú
dorna, s.\tt fiiCior .. qutll
mltl\m certas m~r1 de 
fUnenwntar 0' MUI fm .. ,, , 
ptlncfpitlnt~nh• M dOS gt oU1 · 

d" < rtllrr'll urbanos, pois 
'" da"i 1un;u ruraJ~. rarllS 
\ 'UI'!> ' · ai.Jr"(arn'' •ne 
I U OCIÍIU . 

Pmirn, o dSfla:lu funt.lil · 
mn~tal qu~ murlvit a -1pl i · .. 
f~tç:\rJ d11 ln\1&c.;JkJ artll lrlnl 

i i• a I nlra df' lu f orm~tC.Ao 
~ -durr.riva n rt qual 'W'Tittm 

I lO '\ I'''"'"' oi ' " ' '\'ol llfitl , t'll" 

I 
d ot "o 'ttltlfot i iUitJ 'i du lritf" IUll• 

h•rn11 , • •.• ' ' n dl e uura' ' 

\ o ll lltl!ll'll ~ t iH I.UI ("o: o llollll · 
• r ai d 11 lat lf'llfl ' 

t'unt f'V olo o 1 · •loo da.., 

i.. ___ _ 

N ;u;ü• .... Unida" p11ra Al i· 
mf>11l•tc_Ao (I ,\(H. a OM ~e 
l INICI:I lfoiiSI~tlttm qu~ ê1 

d•til:uwi ,r ela nll m Putaç:\o 

,.-~·~··· .' , . . · ~ ,. ... t • . . .. ...... 

. ' 
_, 

iu ( 1\ntll n ão ~ "'""'"'' dot 
tt"""o!IHHOU,bl(hlitdr dft mftl' • 
l.uuili ,.lt" 1• llk"-lic u ... 111111rro 
1lt' h ui , ,, th pt•"•,.•·";' ' t•tn·"f . 

'''''"' ''" 
'tdn .. 1u• tll'o.f 'tl' '"h iuwul 1 l' i••lt ·. 11,1 1 '" 1tl1 l . u l •· tlt> 
._.,, lal ~~l'llit lll ol tk \l •tttol , l. · · , , 

I lrrolt'(lf l'l tilu . ... .. ,. ... ti .. oi l olltl ll lll oll 'o \ f I cl .u lr·nu 
1l ot lll llf ol I h .... tl•t lo ·\t . tirl o q11 . 111 1" IIWH !O"' tii - "1 1\'Uh i 

clct .. 'o4'1 '111, flnll olf •IJ111 jtlllt1 · 

(.tO t Ull !oo itllT ottld, Ullrrolitt dU 

ru '1.tas concliçucs Ulllil 

mai o r n cc r' ~rrold .1dc• dr• 
.ttompanha éMi nivr~ da fi, 
mí1ica tt ;ditttt•ntl\(.fm lu · 
...... u .. 

' 'Se .u,.,ut.., .. .,,.., ao'i In · 
cfk,•lm t...-t \oolllit ,'• iut tliSftO· 
uiv•1!ao rf'lali,·os a !oooollitle t1.1 
lnUII"1' ('da l'fiôUt ÇH, prtv(•. 
·5t' que nu mo meu lu at1ual 
~fiamos pcfiwtl t.- IJ au
nw•uto du 11111111~0 dr bP.bh 
"''" .vuan ~o~ ·utuJ n.., t tel tt!oo 
u•i~· · . Uns 11 ( i \Z('IU , f!Utlrro 

num pf'fi' "'" n trl u 

ApatniBttf'fll~ o pr nblt"
""'P•~ !10' Jimple, rn. 
w reoord•nK.•t al~ns d•· 
dos elalístko< da Organl . 
zaçlto Mundial qu• rtv<lam 
a mortt dlirl• d• mala d• 
4 mil al_,ç.,_ no mundo. 
J>Or f alta d• allmmto ,.... 
temo VfteTMJI o rontrirto. 

l.ogu ~· st • M9Jin· 
I< rulldadt: nas adual< 
mndiç6& d• -.tu...t. po 
br<2a. l~orlnda • dt faJ . 
la de higlm~. en que vtvf" 
•andt p•t• dos anf)Oia· 
.-. a oll"""laçlto no blbt
rlo ~ r...,onúvtl ptloo 
MvadOI._,. do dl.tol•, 
daldr•açhl , lnf~ • 
rn.ar-.ma. •l i" agora , . 
gt•adoa. 

Concluindo, dil·ie qut' 
""'Angulo 051hl o7lad81 • 
mnd~ pllfo ""propagar 
todoi U'S malt"S provenltn . 
101 do prltclca dt di<l81 In · 
f anlla wllfldala. 

Cabt potlanlo ao Ella· 
do. lnstlluiÇ>001 ..,.lt6rl• 
nln ~venanN-nt aJs e lndl · 
vtdualldad.... ~Ir .vá d• 
tuball-m d• smolblltr.açlo, 
domonstrN qo< os bfbl!< 
all,..,tado< com looit< ma
terno poswrn um sbtft'Nl 
ln.unoli9u• mais fon~ eu 
rtlaçlto aos bébh qu< f• 
um o contt6r lo . 

N-- ectlvidad .. ~· 
edllferfdo qu• 'I"WnmiiW 
ptlo " pé to.. dln~lnul • o 
probalidwl• dr contrair-.,. 
eMa o dr n\i\lua., ov'-lo r 
10frs dr ostf'tJpr ow mah 
t•d•. 

No mper..1n f0l1ógico, o 
ldtf' m•sno i um do" 
poua>s alhnmlos produzi 
doo r líbeftdos ao conou
mldor ~f'lll nrnhum11 
polulçlo . .,nloalag<Jn d .. 
n~l .. uu d~,erdldn . 

e o únioo QUt' ronf ere Imo· 
nldadr r uutr •r.r. ht.'luof ido~rro 
pat• • wüf'i t· cfu ron"'Uml · 
dor , a RJit p1 oduçAo IAm· 
bóm bmrf,. ia • "'údr d• 
rnh. 

t)lan111 ... 1 l~tP dr \.'ftCB . 

dr fM1 o um .tlirnentn po · 
'~"'" ' ' ' nutr ilivo. nw. 
"....,a apl h · ' ·•' ' ' na al i nter~ · 
tac,;Aolnl.u o1 tl dt '\' ~'Sf!l' r~ 
lrhyridct ••· • I llllll •lfTIK,IIU 

du lnr ,. .. '"'"" ' " ' r nunra 
C.'OOIO tfl "\1 .;, t l l \liiUhl , UOtfl 

vn qur n d ~~~~· ~· l o mr· 
lhor ...,, ,, .. . '" 11 ' Mfif'l(1u' 

I ""'~''" .. ' 1! ,1 l' ur lf h aç.\1 • 
J1 '''"''1 .. , ,, tia ""9''1' 
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Figura ax 

O leite materno é wn alimento 

que está sempre pronto e não 

precisa de ser preparado; ele 

contém todos os nutrientes 

necessários, não está sujeito à 

con tamina,l;:ão, é rico em 

propriedades anti-infecciosas e, 

corno é obvio, é mais barato que 

qualquer outro alimento para os 

bebês. 

Outra vantagem da amamentação, 
quer para a mãe quer para o 

bebê, e para o qual não há 

substituto, é a relação que se 

cria entre a Mãe e o Filho. 

SEMANA MUNDIAL DO ALEITAHENTO MATERNO 

1 ~ 7 de Agosto 

REP. DE SAÚDE DA CO!·lU!liDADE - SHI - REP. NUTRIÇÃO 

MISAU - UNICEF 
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Tabela Lcusto de leites e farinhas após tomada de pacote de medidas 
econômicas nos finais do primeiro semestre de 1996.Luanda,Setembro de 1996 

Produtos Tamanho Preço unitário Custo mensal %SM 
gramas US$ US$ 

Leites 

Nan (Modificado) 1 000 16.3-18.6 45.5-51.9 402-459 
Nido (Integral) 400 6.9 38.8 343 
Cowbel(lntegral) 400 5.6 31.5 278.5 

Farinhas 

Cerelac 500 6.9 41.4 366 
Cerelac 200 4.65 69.8 617 
Nestum 300 4,65 46.5 412 
Milupa/Miluvit 250 4,65 55.8 494 
lnalzina* 250 3.72 44.6 395 
Maizena- 500 3.25 19.5 173 
Maizena 300 2.79 27.9 245 

* de fabrico nacional SM= salário minimo mensal= US $: 11.3 
-não láctea Câmbio: US$1.00 - Kzr 2432.814 

Tabela 2 - Custo de alguns leites artificiais nos primeiros seis meses de vida 
da criança. Luanda, Dezembro 1994 a Fevereiro 1996. 

Marca Preço da lata 
emUS$ 

Bridel 1.50 
Nido 10.00 
Nestogeno 
Pelargon } 3.92 
Lactogeno 
Milupa Pre-Aptamil 6.06 
Nan 1.33 
Nan 0,75 
Cebelac 0.63 

SM= Salário mínimo mensal - US$ 1.50 

Custo médio em US$ 
Semestral Mensal 

50.60 8.40 
135.00 22.50 

145.90 24.30 

101.50 16.90 
49.50 8.20 
27.90 4.60 
23.70 3.90 

%SM 

560 
1500 

1620 

1126 
546 
306 
260 



Figura I 

No mundo inteiro, sob todos 
os climas e latitudes 

Pelargon'" 
é o leite em pó tJUC, para 

a alimentação do lactcntc, se 
aproxima mais do leite de mulher, porque 

aumenta a resistência às infecções 

Figura 11 

Urna% mesmo fraca de leite matemo 

.......................... 
o .............. ...,..,,..._._, _ _ ............. _... ....... .... ...... ........_._ ....... .... 

Au~•r• •o l•~ltttf# '"" ~nul~ 
lfNIIhJ •• ,. IM.ttld•df lff•ll• ta· 

IJ'f'rlorrt. Dltl• rr••ll• • "'-' H 
Al•ll•lffMI• ,.,,,._ 

,,,.. •Nmpl•t•,. • ltlt• '"'''"'"· 
I fi~U~rlo •"' ltllf ri~ '"' ,,.... 

ktlt•• f "'""· .... lolt,..do. f'IIIIIO 
o I o t;L&DON . 

SOCIEDADE DE PRODUTOS LACTEOS 

fa1arg.on HPfit LEITE OE l'llUfJLAXIA 

N• l8 Janeiro-Março 1963 

RE'<ISTA llltDICA 
or ANGOLA ~120 Julho-Setembro de 1963 
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• 1. 
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PARA A ALIMENTAÇlO NORMAL DOS 
LACTENTES NOS PRIMEIROS MESES 

I :I.. 
Alimento em pó, para laclenlea, de 
compoalçlo 
cientificamente semelhante 
1\ do leite materno. 

Caraclerlallcaa: ._ .......... _ 
•--IIIIIICII -·............ ~ ........... ............... --· ... _ ..... .............. . ....... --

• 

Figura 111 

54 IIEVIST A MI!DICA 
D.t AHOOI.A 

NESTOOENO. lelle em pó melo.gordo açucarado, par
ticularmente dlgestlvel, bacteriologicamente puro. 
NESTOOENO contem uma mistura de 4 açucares (loc
tose, dexlrlna ~ mallose e sacerose). cuja digestlo e 
esslmlleçlo se fezem sucessivamente. 
NESTOOENO é reforçado com vllamlnu e forro 
orgAnlco nas quantidades consideradas fisiológica
mente Ulels. 
NESTOGENO garante o desenvolvimento regular da 
lactente. 

Nestogeno· 
NÚmeros 33 a 36, de Outubro de 1966 a 

Setembro de 1968 . 

Figura IV 

NÚmeros 52 a 58 de Julho cte 1971 a 

Março de 1973 · 

REVISTA Mt.IJICA 
IJ& ANGOLA 47 
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·;. 

/\. 
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Cérélac 
"com maçãs" 
:h~';~• ~clea I b••• de meç:l1 ...... completo, f•rl· 
A. I , • D,. • deatrlnada • torrada, açücar • •ltamlnal 

Para MW1 tfaade 01 3 ,..111 

........................ 

.............. ....w .. 

.,.....,.... ..... lc ....... ,, 

. ""'.., ~ •"'"-•' 
• ··- l"e'fretca.M . ~r··-~" ...... ~. 

IOCI!DA~ O! ~RODUIOS LACIIOS 
.. .,.,.t..,.hu• t-l"*'• 

52 IIIIVltn' A MJIDICA 
DI ANOOLA 

NÚmeros 57 a G2 de Jnnclr·o <.)~ l<J 'IJ <' 

14arço de 1974. 

Figura VI 

AROBON 
ANTIDIARREICO NATURAL 

~•r• o tretentento 
• profllexle das 
dlerreles das 
orlenQIIB e dos 
edultos. 

HAO I& H•c•ssAIUO 
coz•ft 8ABTA AOICIO• 
NAft O pt() Dlft.CTA• 

M•HT. NO BIB.I' ' ÃO. 

N•61/62 Outubro-Dezembro de 1973 
Janeiro-Março de 1974 

'· 





Figura VIII 

). Jo rn n l de An"olD ~2/UJ/ t 99~p .'> 

FARMACIA MAIANGA 
Agora com nova gerência 
Pod• Adquirira 

• Biberons 

• Fraldas descartáveis 

• Leite e papas infantis 

• Medicamentos 

Possibilidade de encomendar medica

mentos 

Entrega em uma semana 

Rua Nkwame Nkrumah 11. o 40- Tele[. 332177 

(15J.Jn•l 

Figura IX · 

1 ~ J u H H O Joco•lO• Ao,oh ''' Mo> o " "'" '~ 
. ..DIA INTERNACIONAL DA CR~ANÇA 

GRANDEPROMOÇAO 
no CENTRO COMERCIAL DO G.OLFE 

e Xiluan·da 
30 DE -MAIO À 30-o ·E JUNHO 

Encontrará grande variedade de prodlJtos: a· óptimos preços 
Brinquedos, Biberóns, Fraldas, ChuQet~ Roupas e Calçado. · 

Loiças v.a:iadas., Electrodoméstic~s, Plástico ~ns~, pequenos móveis I ~I ~~i~~~~~ 
Em mate:·1a de Supermercados na<? somos os ma1s/mas . = 

" ' Somos apenas um Supermercado; com gestão angolana. ..... .., 
..... 

CENTRO COMERCIAL DO'GOLFE.(Ex-ZÀMBA 6) E XI(UANDA · "' 



~•gura X 
CORREIO PA SEMANA 20 de M~rço ~e 1094 o.24 

.DE ANGOLA 

LAatANGOL-LAcndNIOS DE ANGOLA,. S.A.R.L 
A, ... DtoWa R....., kll S,S- ...... . 

SOCIEDADE. DE GESTÃO E INVESTIMENTOS. LDA. 

B~ Pala~ - Estr. M*tires do Kapolo · 
Caixa Postal 832 LUANDA - ANGOl.A 
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Figura Xl 

J ornai de Angola 

O .I.EITE DE ANGOLA 

A qualidade do leite fresco 

DISTRIBl I('ÃO E VE~ I> \S 

\0 COMf:~nO RET:\UIIS I A 

\ CAIH~O DA: GRIMPF.X 

Rua Karl Marx n. 0 SS-A Telef. 392390- FAX 392669 

-.... 
"' w . 
w 
w 
~ 

,_ 
A lndustria, Instituições, Hospitais, Cresches e Central Infantis: 

DIRECTAMENTE 
LACTIANGOL - LACTICINIOS DE ANGOLA, SARL 

Rua Deolinda Rodrigues KM 5,.5 - Tf.ll:.l' 363379- FAX 333S48 Luanda 



Figura XII 

-· ·- ~- ..J •• - '. ' '-·I R 
rACULDADE DE s;:,uG~ PúBLICA 
UNIVERSIOP.DE DE Si\0 PAULO 
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()tltflf'(( I 

l:rn:.- tlr ullaniJ!:t th' ,\lul!llt'r" t' .. c 'iut:l'" 
l>ua~ tia~ ~l'i~ lrlt·m•\da~ qlll' illln!l :nn :1 .... , a ~~1dha dt" fll••t'l ;llll.l " 

Figura X 111 

Figura X IIIa 

Cena da telenovela brasileira "Historie de Amor" . 

Fonte: Revista brasileira Contigo de 25 a 27 de Setembro de 1995 . 



Figur•XIV 
Ex t raída da brochura Conselhos 

- de puericultura, NESTLÉJ illistri A preparação das papas 
Desde o 4•. mês o bébé recebe sua 
primeira papa láctea, Cérélac. 
Faz ferver a água durante 10 minutos. 
-------o 

O bébé cresce. Desde ·o 5•. mês 
varia suas refeições. 

Deite 200 g de água fervida 
no prato. 

Dê- lhe legumes frescos bem 
. cozidos. s,ob a !orma de p~ré .. . 

~ ~®bu i da em Luanda, em 1982/1983. 

Ad icione 9 colheres de sopa rasas 
( = 50 g) de Cérélac. 

Desde o 7•. mês, dê-lhe carne ou 
_.,4 peixe fresco de boa qualidade 

bem cozido e finamente cortado. 

Mistura. A refeição está pronta. 

Não esquece das frutas e dos sumos. 

O material informativo e didático pode: conter o no111e ou o logotipo 
do fabricante do produto, mas não devem fazer referência a um produto que 
esteja enquadrado no escopo do CÓdigo Internacional de Comercialização de 
Substitutos do Leite Materno (Artigo 4). 

- - --- --- -·-



Figura XV 

Mamae, an1amanta seu bébé 
1982/1983 

H conf011avetmenta. aegurando o WW da mana"' que poau mamar 
ncwmetmeftte. 

lJve u mios a ntos da cad11 
m1mada. Lava os •••os 
com •gue fervtdl. antes 1 
diPOtl de cada mamad• 

Uma mje em boa saude del'e amamentar sua 
crianca O l!!1:e m aterno e o al1menio 1deal do fac
tente: oa1ant1a de saúde e de desenvolvimento 
harmo~uoso . 
Se sua criança necassl(a um complemento de fel( e 
ou se ••océ não põde amamentá-la pede conselho 
á seu med1co. po1s seu bebe de•·e rec eber um 
le1te espeCialmente adaptado as suas necess1dades. 

NOTA IMPORTANTE DESTINADA As MÃES 
O aleitamento ao seio é o melhor para o bebê. :o-

Uma alimentacao bem equilibrada é particularmente importante tanto para as mulheres grávidas quanto 
para as mies que amamentam, pois contribui parll assegurar um suprimento adequado de leite materno. 
As mies deveriam consultar ·seu médico ou um profissional da Saúde a fim de obter informações completas 
sobre o modo de se prepararem para o aleitamento ao seio e nele persistir. Nunca deveria ser introduzida uma 

. alimentaçAo complementar antes que o aleitamento ao seio estivesse firmemente estabelecido, exceto 
'quando ordenada por médico, pois um tal complemento pode ter um efeito negativo sobre a lactacao . 
As mies deveriam sempre consultar o médico antes de dar um complemento ou um substituto do leite 
materno ao bebê. · .. 

Quando um médico ou um profissional da Saúde recomenda a utilizacao de um complemento ou a 
substituiçâo do leite materno durante os primeiros meses de vida é preferivel escolher um preparado para lac
tentes com reconhecidos padrOes de qualidade, que prover é és necessidades nutricionais do bebê sob forma 
facilmente digerlvel . A utihzacao de alimentos que nio foram elaborados para lactentes pode ser perigosa. Por 
isso, seria sempre necessário ~licitar o aconselhamento profissional antes da escolha de um alimento desti
nado ao bebê a fim de que as implicaoOes dessa escolha, no âmbito social, financeiro e da saúde possam ser 
plenamente explicadas. · .. 

Material educativo destinado às mies. 
Distribuicao unicamente feita pelos profissionais da Saúde. Oferta da Nestlé. 

AO.-C-GL 
Impresso na Sul~ Pl. 2898 P 



Allmena.r o MU ~bt ao peito 6 o melhor para ele, m .. quan
do nio pode continuar a lut-lo ou quando ele comece • 
nec-ltar alimento• auplementarn. ullllze um lelle npe
clalrnenlelabrlcedo para cobrir •• auu nec-ldedw. 

1982/1983 

DOSAO EM 
A dosaaem média de LACTOGEN ·Full Protetn• corresoonde a 
uma med1da rasa 1encontra-se na lata) de pó acrescentada a 
30 mt (cc) de égua. 

TABELA DE ALIMENTAÇAO 
As quantidades especificadas podem ser modificadas segundo 
conselho médico. 

Idade da cnança 

Número de reletçõa 
· por24 horas 

Numero 
de 



Figura XVII 

DOSAGEM POA AEf'EIÇAO 

rllllllll CIMPIISAII itll ntneu U. t.? l 

IADI ----~ Ulii(IICCI 

,,. ... llúljll ...... lo lrdas E1 cater:41: ----------------
J .o mta 30 ~ 100 7 116 

4.• e 5.0 mh 45 s 150 10.5 174 

6.• mh e aegu•ntea 55 6 200 13 ~ : 9 

Adultoa 65 I 7 250 16 '55 

MODO DE PREPARAÇÃO 

Medir a quantidade da •oua fria • e junttr. 1 pouco • pouco. a Protidine 

;,ue 11 ve l diluindo com uma colher. Ferver em lumt b.-enuv ~urante 5 ITUn~to~ . 

,,,.,. •• "'i"' ••u•..,u• JJ•r• evitar a f.Jrm•ç•~ de gNmoa. 
Naa crlançaa de 3·4 m1111. ao Introduzir a Protldln• na al•mentec:lo. <Jevr 
der-11 no• prlmelr-;;;-diae apene a 20 gremaa daluldoa em 7~ gramaA oe ligue. 
Logo QUt a crltnçe ••t•J• adtpttda. aumenta-se para a quentioade lndlt:f'da. 

~~~!'_!!!DW'I-- _j ~'!lh_~r •_nlo ptlo_ bl~~rlo. 
Como regra, 1 criança nlo precln tomar mate do que uma refe içlo dl,rla de 

Protidlne. 
Oa 1dulto1 tomem uma ou male, conforme ae nace11~1dea da dlttl e as 
lndlcaç4)ee do fMdico. 

• Suge rimos J Agu1 de luto . por nto conllr cloro. 

Vortflctçllo Bromotolôglca a ca'1o do Or. M. B. fii'IS COLARES 

diese ALIMENTAÇÃO RA CIONA L 
AV. DA REPÚBLICA, ~~ <-.. L. • T EC.. i 6 71 41 • LISBOA i 

1986/1987 

farinha láctea 

v: \ 
~· . 

\ 

i;; 
N 
t 

LI SBOA 

UGAL 

(compensada) 

farinha láctea 
(compensada) 

Alimento de ,:~lto v11or nutntlvo, cte ficit d1geatlo t i)iS•milaçio Espec.. •almente 

cnd•cado n11 allmentacto dt C• •• :· . .;as, convalescentes e pesao11s •dosas 

Mat(.nas ~orda.s 

~Aftténh proteiua 
Lacto!ll• 
Mr.noae-dextr•nfl 
Sacaroee 

Hum•tlade 

1 .~ % 
24.2% 

8.1 'lo 
5.0% 

32.7 •t.; 
25.0 ;.,. 

i .5 ·~,~ 

2.0 % 

Concen;.1a•;c\o eltviiiOcJ nas V•tan. 1 .. · E. pj:- no& sa•s mmtrõ:'lll cE: 
C"c•o 1 Fo•:orv • 11001 t.n toe;,~ :. .:, ., :;..w_ .u ·•li·s :tu' ;r:rl"''e ~e lng.~ 

s~m transform•c.ao tnz\1'1\iJIICI 

Valo• tntrQ')IIf.o;· p:.··· 100 g 385 (.•·- · •" 



Hidratos de Carhono 
Lac~se 

Llpedos g 
Ácido LulOittco 9 

Prot .. M S 

Saía Mklerais - '"9 
PolU am ong 
C loto mg 
G.lldo ong 
Fostoto ong 
MR9f1é'!IO nog 
Ferro mg 
Zinco tng 
Cotnc mcg 
lodo mcg 
Manoanés mcg 

VttamiM A UI 
Vi1amm•D1 U.l 
Vtl amma C mg 
Vttamina B, mcg 
VltamM\D B1 mcg 
Nlacutameda mg 
Vitatmna B., mc g 
Aodo FOhco mcg 

' Ácido Pantotérwc o mg 

Em 100 g Em 100 cc 
de r• c onstttukkl 

nmctulo íl 1?.9% 

54.7 7. 1 
54.7 7. 1 

28.6 3.7 
3,4 0 ,4 4 

11 ,8 1,5 

1.9 0,25 
170 2 2 
630 a o 
39 0 5Q 

340 •• 
2 10 21 

40 5.2 
1,0 0. 1 
4,0 0.5 

360 46 
33 4,3 
55 7.1 

1562 20 1 
325 42 

50 "' 300 ,., 
390 ~{ ! 

3.1 ··· ·· 
240 J ' 

78 '" J . l ) .1 

P01 - ~ 
IOO kcal 

10.5 
10,5 

5.5 
0,65 

2.3 

0 ,36 
32 

1:/0 
75 
65 
J O 

7.6 
0.2 
o.a 

69 
63 

1 0 . ~ 

299 
62 

Y.6 
Si 
75 
0.6 

46 
15 
0 ,6 

1 Vtlamin.l S ,., mc g 1.2 ll.l ' 0 .23 
1 BtuUna mcg 9.•1 1 2 1,8 
~ VItamina E m g 6 .3 o.a 1.2 
I V .. &mMiôi K , •n c g 3 ! 4 r. 
' Cohnn IIIIJ 56 1.2 IOJ 

--
Energia tlc<tl 523 68 I I!Hili)t 

kJ 2 108 205 - I 

Ou gcm d;., :; JAotf'in as fctle 1n1c ~ro c s010 oc k!tlc dc smmN.1hltH1o 

O s valores tvt."lNhc os e$l .io SlJfC1 IO!" ,"l s ~CMi\c t'lc! s b ot09tr.ns 
l >fOfM"Ias dos l lHW1 utos n<~ lur :u s 

~ .- --11" """'l:';J"" ·-. ...::....- -~ 

Figura XVIII 

RÓtulo tirado de uma lata de le i te comprado em 1994 no mercado Congolenses 
de Luanda.Observa-se uma etiqueta improvisada em lugar i napropriado com menção 
1996 , dando a entender é o prazo de validade enquanto a verdadeira data , no 
fundo da lata (não mostrado na f i gura), foi riscada. 

"Nem a embalagem nem o rótulo deve conter ilustrações de lactentes nem outras 
ilustrações ou texto que possam i ns i nuar como ideal o uso de preparados para 
lactentes ." (Artigo 9 do CÓdigo Internacional de Comercial i zação de Substitutos 
do Leite MatP.rnn) . 
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RÓtulo tirado de uma lata de leite comprado em 1994 no mercado Congo
'lenses de Luanda. Observa-se que o rótulo promove outras marcas : Aptaml.l 2 
e prpas Milupa de diferentes sabores . 

"Não deve haver publicidade ou outra forma de promoçao, para o publlico em 
~- ,.. ! ...1.1 -- 11 ( A ... ... i ~" . r.,) 
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Figura XIX 

IIIUrOih" Lk' rlfT'IOI'kll~' 

undumdttl~tmtiiJ:I Cebefac rltEI'ARAÇÁO: 
tmclu~ndtl m.J hOI.kllnnill t ~ t 

I - Lavar as mãos antes de preparar 
a fónnula. 

HumtdJtk't~' 
!:t.m mmcr.111 t~l 

VJIOf CI1C'J'C11CO lkjt 

Colocar o biberão. a tetina. a 
tampa e a medida na água e fervê
los durante lO minutos. 

V•Jor tncrrno:o f Kc.l 1 

O -12 MESES 

FORMULA INFANTIL EM PO 

2 - Ferver água potável para a pre
paração e deixar esfriar até 40°C 
(104° Fahrenheit). 

3 - Em seguida despejar uma quan
tidade suficiente de água no biberão. 

VnamtnlAIUlt 
Vnanun.1D.lfUII 
Vnarnm• E IUII 
Vnarnora C lmtl • 
Vnarn1raKI1""'11 
Vnamora 81 fmJI 
~Jn~_8! lmJ I 
Vn:unmo 86 f m, 1 
Vnurun.1 811I""'JI 
NoocorafmJI 
Acodo fóhco I""'JI 

4 - Adicionar a quantidade suficiente 
de pó. 

Acldo panfootnKo lmJI 

CONTEUDO : 454 g 5 - Fechar o bibelio com a tetina e 
uma t.ampa, e depois sacudir bem 
at~ a dissolução completa do pó. 

! , ... . ~ · .. Pack-' fior •• Alimentar o seu bebé (se necessário, 
IÇU esquentar at~ l temperatura do 

81011111 f""'ll 
Cohnotm11 
SódioJm11 
I'Wssootmal 
C"ciotmal 
Cloro (mal 
Fósforo (IIIJ) 
Mapbio (11&) 
Ftrro ("'I) 
Mlllpllb(a:&)' 
Colln:(nq) 

Brithol Michcoma Company Limited corpo e alimentar o bebi!). 

Zinco(IIIJ) P.O. BOX 505 . 6 • Nlo dei(tar _restos do produto no 
~ ~ ~~r;-.~o:.::n:.::d~t..:.H.:.:o:.::~llanc.:::d:;. _ ___..'r_· ..:'51::.:be:::::.~rlb~.,__.-i • r. I (odo.(""'l)
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I 
I 

-
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O leite matemo c! o melhor alimento ~~' seu bebt: . Qu(lnt.Jo é 
necessário um substituto ou um ~:ompleme;,j(, a este leite. deve-se 
consultar o seu mét.lico c seguir ~:uit.lat.losament.: a~ suas rccoment.lal·i>e:--. 

E.~la fóm1ula do;;.,a1in~nW<,:àu infantil muito nutriti,·a. lomc~:c a energia. a.' 
proteínas, os mirlér.Us e as vitamina.~ intlispensavc1s ao t.lesenvolvimcnto 
do bebé. Esta fórmula pode ser utilizada dest.le o nascimento alé um ano 

de idade. 

alimenlaÇIO no caso de um bebe em boa uude (valida salvo conua-mdfcaç•o de um 

~ 6 6 s 4" J•• J•• 

60ml 90ml 120ml ISOml ISOml ISOml 180ml 180m! 

2 4 s 6 6 

VerifiCIII' a clala de validlldc que ee enconua na pu1e inferior da caixa. 
Feclw herrneticameniC a caiu depois de uú-IA. 
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130 20.1 
330 •• 73.9 
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52 7.1 
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400 3$.2 

3J 0.44 
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~ - 'Atenção 
U 'alimentação llo peUo i Ideal para o seu beM. Antes de decidir IIIIUzar um 
I ~e para lactentes, peça coaselbo ao seu nridlco ou outro profissional de 
.. úde. • ' I . . . "..- • ' 

NAN é1nn leite de panidá-pm a alimentaçio de lactentes saudáveis. A sua 
composiçio qualitativa e quantitativa aproxima-se da do leite mlllmlo. 

· NAN ~ tedaw.s vitaminas e sai~ minerais necessários para uin desen
volvimmto harmonioso da criança. NAN tem· a garantia Nestlé, sinónimo 
de confiança pan as mães do mundo inteiro. 

1.--------------~ , 
Tabela de alimentação 

·IMPORTANTE: A utilização de ÍJ!Ua não fenida, biberões não esteriliza
dos ou uma reconstllulçio incorrn:ta podem causar doença ao bebé. Pre· 
pare um só bibuão de cada vez. SiJ!I com ~ as instruções dadas. 

- I .. 

--
Idade da cri:DJça 

,. 

l'õ C 2' SentiUIII 
J• c 4' semanas 
2' mts 
~·e .t• mCs 
~·c 6• mês --
i•mb ~ sepirnn 

Quantidade por rrfei.;ào 

. Á1ua previamente Numero 
fervida de 
ml medidas' 

90 J 
120 4 
1$0 ~ 
180 6 
210 7 
210 7 

N • de refeições por dia 

NAN 
6 
s 
s 
s 
4" J··· 

Outros 

.'int~: l '1ili.a unK.-umente m mrdida qÚr"' t:ncnntntlrntro da lulL M driuu uma 
qnantidaclr de pó maior ou menor do que a indioda. corre o risco de su .. limen· 
t;~r u lwW uu dco u dn.id,..••r. ,,io modir6que :s~ flrnpnrT•te's...-em co..uAial' o 
onrdko. 

· • ''''la iJadc. o medi~o recomenda muna~ \ezes a omroduc:io cradual dt cereaos . 
.. .. . \ 1·anar dtallora. o medico recomenda IL! Uóllmentc. aicm dos cereal~. a imrodw.:ão 

\ h: h:~ufll:n. ~:une. pet:ote. O\'O ou fru tos. · 

fcl:h:lr l•cm õl lata após cõlda utilizacão e 2uarda-la em sitio fresco c seco. 
1 ,,n,umir J.: rr<.'fcrencia an:cs da d:ll::t 1 E\PI indi..::tda no tu nu o Ja lata . 

~araçio das rerelções 

Lave cuidadosamente o 
biberio. tttina e tampa, 
pua que nio fiqpe 
qualquer .ato d--leite 
aprrado. ' 

Ferva ããgua potável 
durante cmco mmutos; 
deixe arrefecer. 

Consulte a tabela de 
alimentação: dei1e a . 
quantidade eucta de água 
fervida (lépida) no biberio 
previamente esterilizado. 

Ulilize somrn1e a medida 
que se encontra dentro da 
la1a. Consulte a tabela de 
alimentação e junte o 
número de medidas de pó. 
r3';1~. \.llrr~,ronJenre a 
idade do bebe. 

~o11: M~ntt~ha • ~rian("8 Sfmp~ um nouco •nclin:ada tnqu:llnlo 
1om:1 n hlht"rnn. pnl' dt rnntr.mn ri :a ,·nnr 0 " '''" dt ~t '\Utortr • 
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Figura XXIV-Evolução das importações 
alimentares em relação ao volume total. 

das importações.Angola,1977 a 1985 
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FIGURA XXV - Evolução do desmame nos 
primeiros 6 meses e das importações 

ai imentares.Luanda, 1977-85 
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Figura XXVI-Estrutura das despesas 
referentes às importações ai imantares 

Angola,1980 a 1985 

I (:ites e far.lácteas 20% 

Carnes e peixes 24% 

(Jieos e gorduras 17% 

Feijão 8% 

AÇLJCa r 15% Cereais e derivados 10% 

Fonte:Comérclo lnterno,1986 
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Figura XXVI!~Proporções de produtos 
lácteos postos à venda pelo Comércio 

Interno em diferentes provfncias 
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ANEXOS IV 



PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL EM LUANDA: 
PADRÕES ATUAIS, DETERMINANTES DO DESMAME PRECOCE E 

EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS (1972-1994) 

MANUAL DO ENTREVISTADOR 

Luanda,1994 



1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Importância do estudo 

A alimentação é um importante fator da sobrevivência humana, 
sendo a sua falta responsável pelo enfraquecimento do organismo, favorecendo 
assim, qualquer tipo de agressão infecciosa. Em ambiente de pobreza, a 
higiene pessoal e o saneamente do meio são, frequentemente, deficientes, 
facilitando a contaminação dos alimentos. Assim, entende-se que as 
inadequadas práticas alimentares no nosso meio, sejam diretamente ligadas à 
desnutrição e às infecções que constituem o principal conjunto de causas de 
morbi-mortalidade na infância. 

O presente estudo busca coletar junto das mães, dados que permitem entender 
a forma como as crianças vêm sendo alimentadas nos últimos anos (1972 a 
1994). Pretende-se, portanto, estudar a situação atual no mesmo momento que 
se visa resgatar a história recente de alimentação infantil na cidade de Luanda. 
Finalmente, trata-se de uma contribuição para a definição de uma política de 
alimentação infantil e, naturalmente, o planejamento de intervenções julgadas 
pertinentes no âmbito da assistência primária à saúde. 

Acredita-se que seja possível reduzir a prevalência das doenças infecciosas e a 
mortalidade infantil, melhorando as práticas de alimentação infantil. Nesse 
particular a amamentação tem se revelando indispensável, particularmente nos 
primeiros meses de vida. Sendo assim, a participação na coleta de dados deve 
ser entendida como uma preciosa colaboração na busca de meios para 
combater os males que assolam as crianças angolanas, particularmente, as que 
vivem em Luanda. 

1.2 - O estudo 

Está claro que a pesquisa é concebida para descrever e analizar as 
práticas de alimentação na infância na cidade de Luanda, no período de 1972 a 
1994. Sendo assim, as crianças envolvidas na pesquisa são as que nasceram e 
vivem ou viveram nessa cidade. O estudo é dividido em três partes diferentes: 

a) O estudo da trajetória que pretende resgatar informações para apreciar, de 
forma grosseira, a evolução do comportamento das práticas de alimentação na 
infância, no período de 1972 a 1991. Nessa parte, são envolvidas na pesquisa, 
crianças que nasceram e viveram, pelo menos durante o seu primeiro ano de 
vida, em Luanda. 

b) O estudo transversal que pretende descrever e analizar o comportamento de 
alimentação em menores de três anos de idade, no momento atual. Essa parte 
envolve, portanto, crianças que nasceram e vivem em Luanda, no período de 
1992 a 1994. 



c) A monitorização do Código Internacional de Comercialização de Substitutos 
de Leite Materno que busca identificar as eventuais violações do referido 
Código aprovado pela Assembléia Mundial da Saúde, em 1981, com a 
participação de Angola que, dessa forma se comprometeu na sua 
materialização. Os dados devem ser coletados, principalmente, nas instituições 
de saúde e nos pontos de vendas dos produtos em pauta. Para essa parte, as 
instruções são desenvolvidas a separadamente. 

Para o alcance dos objetivos da pesquisa, optou-se para uma amostragem por 
conglomerados. Com essa estratégia busca-se uma maior representatividade da 
amostra de crianças. Para efeito, são sorteados 30 conglomerados dosquais 20 
são efetivamente envolvidos na pesquisa ficando os restantes em reserva. Ao 
total cerca de 2800 crianças foram planejadas. 

Os dados necessários são de diversas características relacionando-se à 
criança, à família e ao meio onde vivem ou viveram as crianças. A sua coleta 
requer uma atenção para evitar determinados erros. 

As autoridades foram associadas logo no planejamento do projeto facilitando 
assim as atividades de campo e criando condições para sua participação 
posterior nas possíveis intervenções subsequentes. Os resultados serão 
discutidos amplamente envolvendo políticos, diversas instituções e 
especialistas. Essa discussão interdisciplinar busacará delinear estratégias 
pertinentes para, eventualmente, implementar ações capazes de ajudar na 
busca de soluções dos problemas que serão idenficados. 

1.3 - Coleta de dados 

A entrevista é dirigida à mãe biológica de cada criança elegível para 
pesquisa. São excluídas do estudo, as crianças em seguintes condições: 
imigrantes, ausência da mãe após três tentativas (caso sejam necessárias), 
malformações congénitas, mãe com doença grave, criança nascida em Luanda 
que se mudou para outra localidade antes de completar um ano de idade. 

A data da entrevista será adiada diante de um determinado estado matemo que 
impossibilita a sua realização tal como doença ou problema de ordem 
emocional. Todos filhos elegíveis numa ou outra parte da pesquisa, vivendo nos 
domicílios sorteados deverão ser estudados. 

1.4 - Equipe de campo 

A equipe de campo será constituída por 12 a 20 entrevistadores 
divididos em 3 a 5 grupos. Cada grupo de entrevistadores corresponde a um 
supervisor. A coordenação de todas as atividades é da responsabilidade do 
pesquisador principal. 



Para padronizar os procedimentos, as atitudes e a aplicação do questionário, 
todos os membros da equipe são selecionados entre os que participaram no 
treinamento e no estudo piloto. O coordenador manterá contatos permanentes 
com todos os membros da equipe através de reuniões e visitas de controle e 
acompanhamento no campo podendo delegado algumas de suas atribuições ao 
supervisor a nível do grupo. 

A nível central do projeto, o coordenador é apoiado por quatro personalidades 
que servem de conselheiros: diretor provincial de saúde pública de Luanda, os 
diretores dos programas nacionais de combate às doenças diarréicas e de 
nutrição e o delegado provincial de cada município em estudo. No cumprimento 
de suas tarefas, o coordenador beneficia também da colaboração de uma 
secretária, de um digitador, de um logístico e de um motorista. 

2 - INSTRUÇÕES GERAIS 

O desempenho do(a) entrevistador(a) junto à entrevistada é 
fundamental para o alcance dos objetivos da pesquisa. A coleta de dados exige 
do(a) entrevistador(a) uma consciência do alcance social do projeto e uma 
seriedade na execução das tarefas prgramadas. Assim, deve-se observar as 
seguintes normas de conduta geral: 

1 - O entrevistador(a) deve adotar uma apresentação geral que evite 
contrangimento ou recusa lembrando-se que as famílias envolvidas na pesquisa 
são de diferentes níveis sócio-econômicos e grupos sócio-culturais, 
merecedores de respeito. 

2 - O estabelecimento de um clima de cordialidade deve ser uma constate 
preocupação dos membros da equipe evitando assuntos controvertidos e 
alheios ao trabalho. 

3 - A mãe biológica é única entrevistada no que se refere à criança devendo-se 
evitar qualquer tipo de interferência ou indução das respostas. Deve-se, 
portanto, deixar a mãe se exprimir na sua linguagem própria e evitar o desvio do 
roteiro. Caso houver dúvida, é melhor anotar por extenso a resposta da mãe 
assinalando claramente a pergunta correspondente. Evitar que outras pessoas 
independentemente do tipo de laço existente, venham a influenciar a 
entrevistada nas suas respostas. 

4- O (A) entrevistador(a) é único responsável para aplicação do questionário e 
seu preechimento. Esse questionário não pode ser deixado em lugar nenhum e 
o seu conteúdo é sigiloso. 
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5 - Deve ser evitado qualquer tipo de comentário referente às famílias 
inqueridas, à sua condição de vida e às respostas das mães. 

6 - A presença de qualquer pessoa estranha ao projetopode prejudicar o 
andamento das atividades. 

7 - As atividades estranhas ao projeto independentemente da sua natureza 
(política, religiosa, social, comercial, esportiva, cultural) são expressamente 
proibidas durante as atividades de campo. 

8 - É direito da família visitada receber respostas ou esclarecimentos sobre os 
objetivos da pesquisa. 

9 - Não se deve confiar à mémoria. Os registros devem ser feitos diretamente no 
questionário evitando assim anotações posteriores ao ato da entrevista. De 
igual modo, em caso de dúvida ou esquecimento, deve-se imediatamente 
consultar o manual ou o supervisor do grupo. 

1 O - As omissões devem ser evitadas revisando o questionário logo após a 
entrevista e antes de se despedir da entrevistada. De igual modo, deve-se evitar 
qualquer tipo de improvisação e alteração não perguntando nada além do que 
está no questionário e anotando qualquer observação considerada relevante 
nos espaços reservados para efeitos podendo juntar uma folha suplementar se 
for necessário. A ordem das perguntas deve ser respeitada. 

11 -Na sua rotina, o(a) entrevistador(a) deve sempre se lembrar diariamente, o 
seguinte: 

a) levar consigo o seu credencial; 

b) manter contato com seu supervisor antes de iniciar as atividades para 
receber orientações e assinar a folha de presença e, se for necessário durante 
as atividades para eventuais esclarecimentos; 

c) entregar os questionário devidamente preenchido ao supervisor; 

d) é fundamental comprimentar as pessoas encontradas em cada domicílio 
antes de iniciar a conversa e agradecer a colaboração antes de se despedir da 
entrevistada; 

e) é importante participar nas reuniões semanais presididas pelo coordenador. 



3 - PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

3.1 - Generalidade 

A maior parte das perguntas são fechadas e pré-codificadas, isto é, 
para cada perguntas são assinaladas diferentes alternativas de respostas 
devidamente codificadas. Para respoder à uma pergunta fechada basta 
assinalar com X a alternativa correspondente à resposta dada. Em caso de 
duvida, anotar por extenso a resposta. A alternativa é única para cada pergunta. 

O preenchimento referente às perguntas abertas ou às alternativas das 
perguntas fechadas que exigem uma especificação, requere maior cuidado. 
Deve-se anotar atentamente tudo que for relatado usando as mesmas palavras 
usadas pela mãe. 

O questionário inicia-se com informações gerais sobre a localização do 
domicílio a listagem e a caracterização de todos moradores do domicílio 
facilitando a decisão sobre a elegibilidade ou não das crianças. 

Dois pontos importantes devem ser lembrados: 

a) O entrevistador deve sempre se apresentar e informar a família visitada sobre 
a finalidade da pesquisa e solicitar a colaboração de cada mulher de 12 a 55 
anos de idade; 

b) Todos os dados devem ser preenchidos com caneta esferográfica. 

3.1 - Preechimento do bloco A1 

a) Identificação 

Esta parte deve ser preenchida antes de iniciar a entrevista 
escrevendo o nome do município, o endereço do domicílio, os números do 
domicílio e do conglomerado dados pela coordenação, nos campos 
correspondentes e transcrevendo nos campos correspondentes os códigos da 
zona e do tipo de construção da residência. 

O código da zona é dada pelo coodernador. O domicílio é de construção 
definitiva, quando o material empregado é duradouro (tijolo, bloco de cimento ou 
pedra, madeira regular) com portas e janelas feitas com material apropriado. A 
construção é provisória, quando o material empregado é parcial ou totalmente 
impróprio para uma residência definitiva: terra batida, madeira iregular, paredes 



em chapa de zinco, construção definitiva inacabada faltando parede(s), telhado, 
porta(s) e/ou janel(a), construção inadaptada à uma habitação. 

b) Visita do( a) entrevistador( a) 

Esta parte deverá ser preenchida no fim de cada visita de um 
domicílio. Caso seja necessário uma outra visita para o mesmo domicílio, a data 
e a hora devem ser marcadas após ouvir os membros da famílias ou 
eventualmente os vizinhos. É importante não esquecer transcrever o código 
correspondente ao resultado de cada visita e as datas das respectivas visitas 
(dia, mês e ano). 

c) Revisão do questionário 

No campo, o questionário deve ser revisado pelo supervisor do grupo 
e no escritório pelo coordenador. A digitação de cada questionário é feita pelo 
coodernador e pelo digitador, separadamente. 

d) Observações 

É necessários se limitar as observações relevantes que devem ser 
formuladas de forma objetiva concluisiva. Na ausência de qualquer observação, 
deve-se mencionar no espaço correspondente "NAS" (Nada pada Assinalar). 

3.2 - Preenchimento do Bloco A2 

O bloco A2 caracteriza os moradores de cada domicílio e facilita 
a identificação de crianças elegíveis. O número de cada linha corresponde ao 
número atribuído a cada morador. Em todas as situações, esse número deve ser 
mantido. Para cada morador deve-se escrever no campo reservado para tal, 
apenas o primeiro nome havendo necessidade de indicar o primeiro e o 
segundo, caso existir mais de uma pessoa com o mesmo primeiro nome. Os 
nomes dos gémeos devem ser circulados. Na listagem dos moradores, é preciso 
observar uma ordem crescente començando por o mais novo e progredindo com 
a idade sendo a pessoa mais velha do domicílio a última a ser registrada. 

O Chefe do domicílio é a pessoa que assume a responsabilidade socJo
econômica do domicílio. A relação com o chefe do domicílio deve ser indicado 
por "Próprio", no caso do chefe e por o grau de parentesco existente com este, 
para os outros moradores do domicílio. 

Para as perguntas 4 a 6, assinalar com X a alternativa correspondente. Indicar, 
para a pergunta 7, a idade de cada morador sem necessidade de mencionar o 
termo "anos", "meses" ou "dias" devendo-se, para os menores de 1 ano de 
idade mencionar "00" e, para os maiores de 1 ano, o número de anos completos 
correspondentes (ex.: para um individuo de 15 anos e 3 meses --> 15). 



A escolaridade é expressa em número de séries (classes) concluídas devendo 
mencionar "NA" (Não se aplica para menor de 6 anos de idade). Para quem 
nunca foi a escola ou frequentou a primeira série sem a conclui, a escolaridade 
é nula. Para quem frequentou a 4a série sem a concluir, considerar 3a. Para as 
pessoas com nível superior considerar duas situações: "SI" (Superior 
Incompleto), para quem frequentou sem concluir um curso superior ou ainda 
frequenta um curso superior e "SC" (Superior Completo), para quem concliu um 
curso superior. Não preecher o espaço(-) reservado ao código. 

Para as perguntas 9 a 12, assinalar a alternativa correspondente (SR= Sem 
Resposta). O Salário só deve ser indicado para trabalhadores mencionando NA 
para os restantes moradores. 

3.3 - Preenchimento dos Blocos 1 ,2,3,4 e 5 

Os blocos do grupo B correspondem ao questionário referentes ao 
estudo transversal e destinam-se as crianças nascidas a partir de 1992. Com 
para os outros blocos, em cada folha deve-se iniciar por preecher os campos 
correspondentes ao número do conglomerado, ao número do domicílio, a data 
da visita e aos dados da mãe biológica (respondente): nome, data de 
nascimento e naturalidade. 

Bloco B1: Este bloco procura caracterizar a família do ponto de vista sócio
econômico. Para responder as perguntas, três formas diferentes devem ser 
observadas: 

* Assinalar com X o quadradinho correspondente às respostas dadas para as 
perguntas 4,8,9 e 16. 

* Indicar o número correspondente às respostas para as perguntas 5, 1 O e 11. 

* Preencher os espaços vazios deixando em braco os quadradinhos ao lado 
para as perguntas 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 e 16. 

Bloco B2: é uma continuação do bloco anterio. Comporta perguntas sobre a 
caracterização materna, àgua e o saneamento básico. Todas as perguntas com 
exceição da última, são fachadas e devem ser respondidas com X no 
quadradinho correspondente. Para pergunta 22, indicar o número de dormitorio 
exclusiva qualquer dependência que não serve de dormitório (sala, banheiro ou 
casa de banho, cozinha, despensa). 

Bloco B3: O número de cada criança deve corresponder ao atribuído no Bloco 
A2. De igual modo, o nome de cada criança não pode diferente do que consta 
do Bloco A2. Para as perguntas 25, 29 e 30, deve-se assinalar com X a 
alternativa correspondente à cada resposta da mãe. A data de nascimento deve 
é expressa em dia, mês e ano. É importante conferir a veracidade dessa data 



num documento idôneo (cédula ou certidão de nascimento, cartão da 
maternidade, cartão de saúde infantil e/ou cartão de vacinas). Se a naturalidade 
for outra que Luanda, a criança deve ser excluída do estudo. O peso ao nascer 
é o que consta do cartão da maternidade e/ou do cartão de saúde infantil. 

No âmbito da pesquisa, considera-se dois tipos de parto: o parto hospitalar ou 
institucional (INS), quando local de parto foi uma instituição de saúde e o parto 
extra-hospitalar (EXTRA INS), quando o parto ocorreu fora de uma instituição 
de saúde. A data de morte é a declarada pela mãe havendo interres da sua 
verificação através de um documento idônio. 

Bloco B4: As respostas das perguntas 33 e 34 devem correspodem às dadas no 
Bloco A2. Para as perguntas 35, 37, 38, 40, 43, 44 e 45, assinalar com X a 
resposta correspondente. Para cada dose das vacinas (pergunta 46), menciona 
a data de vacinação copiada do cartão de saúde infantil, do cartão de vacinas 
ou do cartão da maternidade. Na ausência de um documento idôneo, deve 
mencionar +, se a mãe afirma que a criança foi vacinada e -, caso a mãe afirma 
que não foi vacinada. Caso a mãe não se lembra se o filho foi vacinado ou não, 
indicar NL. Em relação ao BCG, deve-se observar a cicatriz vacinal, no braço. 

Bloco BS: Esse bloco comporta duas páginas. Todas as perguntas com 
exceição das perguntas 52 e 66, são fechadas. Deve-se, portanto observar as 
instruições anteriores. 

3.4 - Preenchimento dos Blocos C1, 2 e 3 

O conjunto dos blocos do grupo C corresponde ao questionário 
referente ao estudo da trajetória. Na sua essência, o formato das perguntas é 
identico ao dos blocos anteriores. Assim, todas as instruções já dadas são 
válidas para o seu preenchimento. 
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I! PESQUISA SOBRE ALJMENTAÇAO INFANTIL EM LUANDA 

FICHA DE DOMICILIO OBSERVAÇOES DEPOIS DE TERMINAR A ENTREVISTA 

IDENTIFICAÇAO 

t.IUNICIPIO 1/0BSERVAÇOES DO(A) ENTREVISTADOR(A) 

ENDEREÇO DO DOt.t I C I LIO 

COMENTARIOS SOBRE A ENTREVISTADA: 

No DO CONGLOt.tERADO .................................... 

' 
No DO DOt.tl C I L !O ....................................... 

ZONA (MODERNA• I, TRANSIÇA0•2, PER!FER!A•3, VERDE•4) ... 

TIPO DE CONSTRUÇAO(DEF!NITIVA•I, PROVI SORI A•2) ........ COt.tENTARIOS SOBRE PERGUNTAS ESPECIFICAS: 

VISITA DOCA) ENTREVISTADOR(A) 

I 2 3 4 VISITA FINAL 
--- --- --- --- ----

DATA --- --- --- --- DIA OUTRO TIPO DE COMENTARIOS: 
--

MES 
--

ANO 
r--

NOME DO(A) CODIGO NOME DO(A) ENTREVISTADOR(A): DATA: I I I 
ENTREVISTADOR_ --- --- --- --- ENTREVISTADOR ~-

RESULTADO• RESULTADO• [ - --- --- --- --- 2/0BSERVAÇOES DO(A) SUPERVISOR(A) 
--- --- --- ---

PRO XI MA VISITA: 

DATA NUMERO TOTAL 

D --- --- --- --- DAS 
HORA VISITAS --- --- --- ---

NOt.tE DO(A) SUPERVISOR(A): DATA: I I I 
t1 CODIGO DE RESULTADOS []] NO DE PESSOAS 
1 ENTREVISTA REALIZADA NO DOMICILIO 
2 AUSENCIA DE PESSOA QUALIFICADA []] 3 MORADORES AUSENTES No DE MULHERES 
4 ENTREVISTA ADIADA COM > 14 ANOS 

3/0BERSVAÇOES DO COORDENADOR 

5 ENTREVISTA RECUSADA 
6 DOMICILIO DESOCUPADO No DE !.IULHERES []] 7 DOMICILIO DESTRUIDO QUE JA TIVERAM 
8 DOt.t!ClLIO NAO LOCALIZADO F!LHDS 
9 OUTRA SITUAÇAO: 

(ESPECIFIQUE) No DE IIARIDOS []] 
OU EQUIVALENTES 

QUESTIONARIO REVISADO NO CAMPO QUESTIONARIO REVISADO DIGITADO DATA:_/_! __ / 
NO ESCRITOR!O POR: 

POR:[]] POR: 
ASSINATURA:------------

NO DIA DE DE 19 NO DIA DE DE 19 



BLOCO A2 

!PESQUISA SOBRE ALIMENTAÇAO INFANTIL EM LUANDA FICHA DOMICILIAR! 

Nl. DO CONGLOMERADO:[][] Nl. DO DOMICILIO:! I I I I NOIIIE DO(A) ENTREVISTADOR(A): ______________________ _ DATA:_!_! __ ! 

Gostar amos da nformaçoes das pessoas qua 

na sua casa ou que se hosp•dam na sua casa 
2 3 4 ' 6 7 8 9 1t 11 12 13 

NUWI!JIItO •o~AOO~fS MAB!TUA!S ~HACAO COM o lOCAL D~ ~fS!Df~C!A sexo IDADE ESCOLAR 1 OAO OCUPACAO REPAOOUCAO LOCAL OE AE$I- RENO A 

OA CHEFE DO OltNC!A 00 ~ .. ! IIJAWtltAflt 

~ Vl~tTANTI!~ OOM!C!L!O Vflf! ioiA!t PAR .A- MAIOR E F' AR A t-lAlORES DE 1 5 Ali. OS P-'Fl:A HUL.HERE~ ,_ÃfltA T~A 

l.lNHA TUALMENTE OOflt.,.!U QUAN ... o~ s ANO~ M4!0~fS O f 1l ,-APII:A MfNO~~S BALHAOORES 
•ou r? AQUI ESTA TOS ANOS DE IDADE DE 36 MESES ••• 

NO!Tf ? ~ ANO~ QUAl~ ~·o .. I!X~III:C! UMA QUf TIPO 
QUAL FOI o 

POOf '"'H~ o fi'AVOflt OUAL f o ~~Au S•S!M• 1 .. QMfM TEM] SUA$ HABl L.l AC TI V I O AO f OE "~· T 1- JA TEVE ALGUM o PAI DA CRlANCA SfU SALA~ 

DE ME OI ZEA os NO- 0[ PARENTESCO N•NAQ•Z S•SIW• 1 ou TAO!~ L I T!~ REMUNERADA ? V!OAO! ~I lHO? VI V! Nf~TA CASA? AIO .. o 
WfS DAS ~!SSOAS QU! COM o CHfH OA SR•SEM RES~ SR•SEM RE MULHf~? AIAS] ou JI'JIItOI't~-

jnEGlVEL I<J 
5tw•1 ULTIMO 

VlVE"4 NESTA CASA? CASA? POSTA•9 POSTA•9 SAO? LHAS APSIA 
MES? 

["''"" 
IN•NAQ•Z H .... OMEH NENHUMA. O $1~.1 (NMA)• 

!ND!QlJ! o CH~- .1 UlTIMA CLAS NA0e2 srw., NAO 
FE POR "PRO- M.~u- SE FAfQlJEN- SEM RESP .• 9 NA0.2 EM Nr.Z 
P~!O(A)" LH~,_ TADA, srM "e-s.- .• 9 0 APOIA 

.z 
1'~0,!5 

(NN)ol 
NOWE PARENTESCO s N SR s N SR H w IDADE CLASSE COD. SIM NAO SR SAO çoo. SIM NAO S.RESP SIM NMA NN SR VALOR coe. ---- ---- --- ------

o 1 1 2 9 1 2 9 1 z (- ~ ~) 1 2 9 (_) 1 z 9 1 z 3 9 --- <-~} 

---- ---- ---
02 1 z 9 1 2 9 1 z (_--) 1 2 9 (_} 1 z 9 1 z 3 9 (__) ------- ---- ---
03 1 z 9 1 2 9 1 z <-~-> 1 2 9 (_) 1 z 9 1 z 3 9 <-~> ------- ---- ---
04 1 z 9 1 2 9 1 z (_- ~) 1 z 9 (_) 1 z 9 1 z J 9 --- (--} 

---- ---- ---
05 1 z 9 1 2 9 1 z (_ ~ ~) 1 2 9 ---- 1 2 9 1 2 J 9 (--) ------- ---- ---- ---
06 1 z 9 1 2 9 1 2 ( ~ ~-) 1 z 9 (_) 1 2 9 1 2 J 9 --- (__) 

---- ---- ---
07 1 2 9 1 2 9 1 z (_--) 1 2 9 (_} 1 2 9 1 2 J 9 (__) ------- ---- ---
08 1 z 9 1 2 9 1 z (_ ~ ~) 1 z 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 (_ ~) ------- ---- ---
09 1 2 9 1 2 9 1 2 ( ~ ~ ) 1 2 9 (_) 1 z 9 1 2 3 9 ( __ ) ------- ---- ---
1 o 1 2 9 1 2 9 1 2 ( ~ ~ ~ ) 1 2 9 (_) 1 z 9 1 2 3 9 --- (__) 

---- ---- ---
11 1 2 9 1 2 9 1 z ( ~ ~-) 1 z 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 <-~> ------- ---- ---
12 1 2 9 1 2 9 1 z ( ~ ~ ~ ) 1 z 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 --- ( ~ ~) ---- ---- ---
1 3 1 2 9 1 2 9 1 2 (_ ~-) 1 2 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 (_-) ------- ---- ---
14 1 2 9 1 2 9 1 2 ( ~ ~ ~ ) 1 2 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 ( ~ ~) ------- ---- ---
1 5 1 2 9 1 i! 9 1 2 (_ ~ ~) 1 2 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 --- (__) 

---- ---
1 6 1 2 9 1 i! 9 1 z (_ ~ ~) 1 2 9 ( ) 1 2 9 1 2 3 9 --- (_ ) ----- ---- ---
1 7 1 2 9 1 i! 9 1 2 ( ~ ~ ~ ) 1 2 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 --- (_ ~) 

---- ---
1 e 1 2 9 1 2 9 1 2 (_ ~ ~ ) 1 z 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 (_ ~) ------- ---
1 9 1 2 9 1 2 9 1 2 ( ~ ~ ~ ) 1 2 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 --- <~ ) 

---- ---- ---
20 1 2 9 1 i! 9 1 2 ( ~ ~-) 1 z 9 (_) 1 2 9 1 2 3 9 (__) ---



IIALIMeNTAçAo IN~ANTIL eSTUDO TRANSVeRSAL~ BLOCO Bl 

N(!). DO CONGLOMeRAOOtrn N0. DO OOMICILIOtlllll OATAt_/_/ / 

!.NOME DA MAE DOS MENORES DE 36 MESES:---------------------------

2.DATA DE NASCIMENTO: __ / __ / __ / ).NATURALIDADE •------0 
CAS.&.O.A OL 

[!]Cl't"OACl•D,._ 0•:.n• G SOL. TE lP"' 0oc~:~~5~!ctFtcÃ~J -4.ESTADO CIVILt 8 Vi•l 
1t1Ailli'TALIIIE'".1'f 

S. TEMPO DE PERMENENCIA EM LUANDA I [0·'.105 6.LOCAL DE PROCEDENCIA: D 
7.eSCOLARIOAOe t __ n·s~[rn S. PODe 

* [] 
LER PRASe Mulher, trabalho e ale ta~e..,to mate"no. 

A SeNHORA LI!U COM f"ACILIOAOe 

* EJ SENHORA LEU COM DIFICULDADE 

* ~ 
9. A SENHORA EXERCE UMA 

1t. QUANTOS ~ILHOS NASCIDOS VIVOS A SI!NHORA .JA TI!Ve? ---rn 

11. QUANTOS ~ILHOS NASCIDOS VIVOS QUI! A SeNHORA .JA eNTeRROU?----rn 

CASO A SI!NHORA e CASADA OU VIVE MARTALMeNTI!, 

12. *QUANTOS ANOS TeM O SI!U COMPANHEIRO? rn ~1:1': 
13. *QUAIS SAO AS HAISILITAÇOeS LITeRARIAS DO SEU 

14. *QUAL e A PRICIPAL OCUPAÇAO DO COMPANHeiRO:> ______________ _ 

COMPANHeIRO ?CLASSE CO~CLJIDA: DJ 
D 

15. *QUAL FOI O SALARIO DO COMPANHEIRO NOMES PASSADO? Nf:Z _____ (JS$. ____ )0 
16. ACTUALMENTE A SENHORA I!! I * o G~AV!OA (~S~!Ct,ICAilli ~ T!~•o OE GEST•c•o ·~s~s >O 

* EJ LAÇ 4.NTE 

* ~ OO!~Jf~(!S~!CI~tC.A" A ~o~ ~Jc • >O 
* tJ NORH-'1. 



BLOCO 82 

ALIMENTAÇAO INFANTIL EM LUANDA ESTUDO TRANSVERSAL~ 

NO. DO CONGLOMERADO:[][] Nt. DO DOMICILIO: I I I I I NOME DO( A) ENTREVISTADOR( A): ----------------'DATA:_/_/_/ 

NOME DA MAE: ________________________________________________ DATA DE NASCIMENTO: ____ , ____ / ___ / 

17. A SENHORA FUMA? FUMAVA MAS AGORA JA NAO 
[ 

[js11.1 

0NA.O 

SIM 

NUNCA 

os:M 
19. A SUA CASA TEM AGUA CANALIZADA? ...... 

~SIM ... 28. O ABASTECIMENTO DE AGUA ~ REGULAR-[ 

GlNAC 

E] -----------------------------------------------[j--------------~r--->~!SSA! OJAS SfT~ACO!S 2 NAO . 

~<; C>DE V!M, ""'HJC!I'ALM!N':'!, A A41UA ,. .. " .. 11!11!1'1 I!MD 
C A.S"' 7 [Jstlo4 

21. A CASA DA SENHORA TEM CASA DE BANHO OU LATRINA? ... [ 

~tJ.•O 

22. QUANTOS DORMITORIOS TEM A SUA CASA?-----~ 



BLOCO 63 

I 
PESQUISA SOBRE ALIWENTAÇAO INFANTIL EM LUANDA - ESTUDO TRANSVERSAL 

N0.CONGLOWERAOO: [][] Nt.OOMICILIO: I I I I I NOI.IE DOCA) ENTREVISTADOR(A): ________________ _ DATA: __ I __ I ___ I 

NOME DA MAE: ______________________________________________________ __ DATA DE NASCIIoiENTO DA MAE: _ _/ __ 1 _____ / 

FAÇ/o. Ut,~ CIRCULO ~O NJI.1ERO DOS FIL-105 QJE NAO RESIO:RAI.1 L\1 LJ/o.NDA NO SEU P'\1'-':CIF:O ANO Di: '1!0~, 

L 
v 
23 24 25 26 27 21 29 )G 

140M E co<~) Fr>t-o(,) OAT' C li >JATUIIALIOAO! PESO AO TII'O OI! o 5!U ,rz LMO ••••• 

No. NASCIDO( A) NO 1'1!111000 S!XC NASCIW!NTO NASCI!~ 
f'~RT? ..... .. E VlVO? 

OE Jane r o 1992 ~Tl A 
OA'!'A DA I!NTIHV!STA, ONDE o SEU FILHO 

-------- NASCI!U7 

(NOIAES DOS !RIAA~S 
I.IENORES DE 3 ANOS) 

EXTRA 

M F DIA ~ES A~O 
LOA OUTIIA COO!S OPA!< AS INS. IN!. SI'-' NAO SR 

---
1 z .... . . . . . . . I ----- -- D . ..... 1 z I 2 9 

---
1 z . . . . . . . . . . . 1 -------- D ...... 1 z I 2 9 

---
1 z . . . . . . . . . . . I -·------- D ...... I z 1 2 9 

---
1 z . . . . . . . . . . . I ·-------- D ...... 1 2 I 2 9 

---
I z . . . . . . . . . . . I - - - ~ - - D . . . . . . 1 2 1 2 ç 

L DA. LUANDA INS •• tNSTITUC!CNAc 

31 

SI! o FIL~O I! 
FALECIDO, POO~ 

0121!11 A I O AO I! 
COM QUE MORREU? 

IDADE DE I.! O RTE 

O IAS N!$ A "'O 

. .... . . . . . . . . 

. .... . . . . . . . . 

. .... . . . . . ... 

. . . . . . ... . . . . 

. .... .... . . . . 

EXTA~-l~S .• EXTRA-lNSTl~UCIOr~AL 
CO~TGaCOD!t!O 

SI! o FILHO I! FALI!CI-
co PODE OIZEA COM 

QUI DOI!NCA "011~1!U? 

PFOVAVEL 
CAUSA OI 140ATI! eco 1. 

D 
D 
D 
D 
D 

coor •• coctGo 



PESQUISA SOBRE ALIMEHTAÇAO INFANTIL EM LUANDA - ESTUDO TRANSVERSAL BLOCO 84 

He CONGLOMERADO: rn NI.DOIIICILIO: I I I I I NOME OO(A) EHTREVISTADOR(A): OATA: ___ t ___ t _____ l 

NOIIE DA MAE: ______________________________________________ __ DATA DE NASCIMENTO DA IIAE. , ___ ! __ _ 

33 H 

~Q. ~C~E 0~ CRlA~CA N~S:IC~ 

~O •E~IODO D! J&ne:ro 9~ 
~·E ~ O~TA O• [~lREVlSTA 

41 42 

35 

:1 S[U F li. H') .. 

JA 'C! ~c5•tTAL!7~00 

43 

hCHE 00 F~LHO NASC;JO 0 SEV FIL~O .....•.. TE~ 
NO •EAIOOO O! Jene ro 92 CA~T .... O ~r 5AJCE I~~·~

A~E A DATA 0A [~TAE~lSTA Tll7 

NO~E DO FILHO 

~!C,IH fOF l ZAÇAO DO 

CFO:SCI~O:NTO 

SI~ PE~OEU NVN~~ NL O 

)6 

SE J• F01 ~OSPJTAI.lZ~OO. 

~o~! ct:!~ ~o~ Qu~ t~!~C~7 

IIIIO'"'IVO D! ~o<OS

Pl~.t.L.lZA~-.o coc;Go 

( .... ) 

---- . ------ ( .... ) 

( ... 

( .... ) 

( .... ) 

45 

)7 

C p.q :>O $EJ 

, ! l '"'o ... 
Vl"E ~· S\....., 
c •s.-. ? 

F~EStN:.t. CO 
PA.J "-JA C,l5A 

SI~ 

)8 

~UA~IDC ~STAVA 

~R.t.VlD-' OE •.• 

C!Z •
GU ...... CONSU .. -
TA ~11!:!-NAT.A.l? 

Sl~ "''•O ltL 

2 

46 

Q~.q.,~ •S 
C'ON5Ul~ 

··s 
F!7? 

tU, CON

SULTAS 
ltiiii[-NA

~ "J s 

TE...-E .ICE:NCA 
'f ~AIIITC? 

A.C!SSO A lt
Çf.pr.!;,t, CE MJ.
Tf!IIPHr'AO~ 

Ol~AhOO NC ~A~TAO 0! SAUD! tNFANTtL OU ~O CA"TAO D! ~A-i 
C".SO O FIU·•O 
TI!N O CA'tTAO 
DE s.-.uoE lN
fl•t~Til, QUAN

T".S VEZLS FOl 
~!SAOO] 

CL"iAf\00 NC Cl'I"-S, lNC{Q.JE AS c.-r-..s EM QUE O flL.HO FCI v.-:INAO~ COWj 

H0.DE PESA<lEtlS 

5 • 

5 6 

' . 
• 5 6 

5 • 

(A.qTA.O '' OS A~T!3!~to~ AIAlXC IUO!CAOO~; 

SAJOE : .,.,. "'*t-
T~l, O •tL~O 

JA TEVE U"" 
IA!JCO ,..!'SC? 

BAIXO PO:SO 

3C( 

C~~EtlDAR!C DE YAC!NAÇOES 

AFA Afll ,.t..Pl APJ 

---1--·-

OTF2 OTP3 

---1 

----1 

--



Me. CONGLOMERADO: rn 13L..OCO !5 ~~SQUISA S08R~ ALIM~NTAÇAO INFANTIL ~~~ LUANDA - ESTUDO TRANSV~RSAL Me. DOMICILIO: CTITI 

NOWE OA WAE'------------------------------------------------------------------------------------------ DATA OE NASCIMENTO DA WAE: __ I __ I _____ I 

se 51 52 53 

Na. NOME co FIL.HO NASCIDO ClSCE ONTEH ~ NOITE ou~""ro TE""'PO CEPO!S co NASClHENTO DE ONTEM, O~..<R•..,.TE o 01A, QUANTAS VEZES EH AL.GUH MOI'óENTO ONTE,.., 
NO ~!~lOCO O! Janeiro 92 AT! HOJf, c 'lLMO (NOME ~o fl-.HC) 

ANAIIII!'~TOU o 5!u FILMO AMAW~~TCLJ o ou Dviii:ANT~ " NOTT! jiiJAS~ 

~TE " o.-.TA DA ENTR,VlSTA TIVE OlAAAElA 7 começou a aMamentar? ............... 7 SEu f ll..HO .•.. $A0A, FOI U A00 • Sf.U ------- -- ------ --
••• '. t ONf!'N '!LHO,,,, ... ALGUNS AlI-

0Ufl,1o.Nll o 01~7 HENT0$7 

DIARRtiA NAS ULT 1- HMPO DE INICIO DO ALEITAI.IENTO MA TE HNO AMAME~TAÇAO NA~ ULTIWAS 
liAS 2~ HORAS 24 HORAS CONScH.iO DE ALIMENTOS 

NUI.IERO Dl !~AI.! A-
<lrlOF<'- NvNC A. <:i4HOR•S >al4HOR.&..~ DAS NAS ULT!I.IAS SOL! DOS E SEMI -SOL! DOS 
11111!014. AIIIIAIII!,..oT! I INO!QU! INOIQU! 

NOIIE DO FILHO SIH kAO "' T!t."'ENTO ......... NrJ.HORA$ Na.CE O lAS SIH ~·o ... 24 HORAS SIH NAO NL 

----
1 ~ • (,) <.,J (J)I __ H (4J: ___ dlas 1 2 9 1 2 9 

----
1 ~ 9 <,) ( ~) (J): __ H (4): __ dias 1 2 9 1 2 9 

• (,) ( ~) (J): __ H (4l: __ dias 1 2 9 1 2 9 
1 ~ 

1 ~ • (,) (~) (J): __ H (4): __ clias 1 2 9 1 2 9 

----
1 ~ • c,) ( ~) (J)I __ H (4): __ dl85 1 2 9 1 2 9 

55 56 57 

N~. NONI! 00 ,.!Lp.,O NASCIDO NO EM ALC!UN MOWI!NTn ONTI!Wo A 55 I tJÂL~ COM • o QU! A Cfii:IANCA CO~JSUWIU •~os FAl!:JII: " S~GUINT~ ll'!flt:GU~JT A: ~ODE OI ZE~ TUDO ou~ o s~u F!LP.,O 
PER lOCO OI: j anel r o de 92 ou OuR.-NTE A NO I !li P•s- . . . . . . . . . . .. . . ' ... COME;. V ou ••aEu. ... AI..GVM .,.OME .. TO ONTEM • ou OUAANTE . NOIT~ F,..S$•0_.? 

AT! " DATA OA fNT .. !VfTA SAOAt ~OI OAOO Al~UN 

Tlli'O o• BEBIDA A nu ,rfiJA C!"!LAC PAII'A LOMB! 
"f LHO 7 ovo ou OuTRO o• ARROZ. SOPA ........... 

AGUA llt!II'IIU- lllTE ft!IXE TI PQ O! Wtl~O ~AO MANTEIGA 

CONSUMO DE OUTROS L! OU IDOS A.CUCA QUU- GERANf. o• ou f A.. A 1 NHA OuTRO 80LACH" MARGARlN,.._ FRl.JT,t.~ suço 
NOWE DO F I LHO SIH NAO NL AC!UA ~AOA CHA SANeUA (~A50SA) LATA CAIIIN! l AC T! A C!III!Al II'UNJI Ol!O SALAOA 5UNO OUTIIIIIO~ 

--- --- --- -- --- --- --- --- ---- --- --
1 ~ • li I~ ll 14 1 s ll 2~ <J J I -2 41 ~ 1 ~2 bt --- --- --- -- --- --- --- --- ---- --- --
1 2 9 11 12 13 14 15 21 22 23 31 32 41 51 52 bt 

--- --- --- -- --- --- --- --- ---- --- --
1 2 9 11 12 ll 14 1 s l1 22 2l J1 l2 41 51 52 bt 

--- - --- --- -- --- --- --- --- ---- --- --
1 2 9 11 1 2 1 3 14 1 5 21 22 2! 31 32 ., 51 52 l>t --- --- --- -- --- --- --- --- ---- --- --
1 2 9 11 12 ll 14 15 li 22 2l ll l2 41 51 52 6t --- --- --- -- --- --- --- --- ---- --- --



Nt.CONGLOMERADO:~ 
PESQUISA SOBRE ALIWENTAÇAO INFANTIL EW LUANDA - ESTUDO TRANSVERSAL Nt. DOWICILIO: I I I I I 

NOIIE DA IIAE: ____________ _ DATA DE NASCIIIENTO DA IIAE: __ I __ I ___ / 

se S9 ,. 61 

Ne. NOWI! DO "lLt-40 NASCIDO QUANTOS W~5!S TINHA QUANTOS W~5!S TtNMA !W AU!UN N0114~NTO ONT!M, 
NO PERIOOO OE Janeiro 92 ...... QvANOO COJoiECOV A ........ QUANOO COMENC.OU ou DURANTE A NO l TE PAS-
ATf A DATA DA I!NTIIt!VISTA c Ml o •• our•os AllMI!NiOS .. LM~ o•• l~lT~ NAO WA- SADA, , •• , , , •• , TOMOU 

SOLlOOSjSEMI-SOLIOOS e/o~ TERNO(L.El'~"E EM PO, L.El r e. Al.,(jUHA COlS..&.. NO BlStR•O 

SuMO/SUCO DE FRUTAS E MOCA,, , ) 7 (MAWAO!!IIA)] 

SOPA? 

50 IDADE DE 8EHOST 50 IDADE DE I t~TRODU- uso DE MAWADE!RA 
NOWE DO FILHO MAMA MAMA ÇAO DE OUTRO LEITE 

AO AO 
•!!TO 01.4.5 N!5!5 ·~ l TO DIAS JoiiES!S st• NAO Nl 

----
(') (Z): __ (l): __ (1) (Z): ___ (l): __ 1 z 9 

(1) (2): __ Pl: __ (I) (2): ___ (l): __ I 2 • 

<') (Z): ___ (l); ___ (1) (Z): ___ (l): _____ ' 2 9 

(I) (2): __ (!): __ (I) (2); ___ (l): __ 1 2 • ----
(') (2): ___ (l); __ (I ) (2); ___ (l): ---- 1 z 9 

----

64 65 b6 

S! DIIXOU O! AMAMI!N1'Afll o sru .!LHO 
Na NOMI! DO "1 l-1'-40 NASCIDO 

• • •• • • • •. •. • A.O PEITO, POC.E OI ZER •o•ou! D! txou O! MAWAfJTAflt o S!U ,!lHO 
NO PE~IODO DE Janeiro 92 COM QuE ID.t.O! O!SM.t.NOU-lM~7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... AO PE: l T C 7 
AT! .. CATA OA !WTft!'WtSTA 

IDADE DE DESMAioiE 
NOME 00 FILHO AlNO" .,.,.t-IA DIAS ME5E5 PRINCIPAL MOTIVO DE OESMAWE COOIGO --

(I) (2): __ {!); __ o 
--

(1) (Z): __ (J ): D -----
(') (2): __ (3): __ o 

--
(I) (Z): __ (3); ___ D 

--
(') (2): __ (3): __ o 



BLOCO C1 ALIMENTAÇAO INFANTIL ESTUDO RETROSPECTIVO 

O. DO CONGLOMERADO:~ NO. DO DOMJCJLJO: I I I I I IIOME DO(A) ENTREVISTADOR( A) '-------------------'DATA:_/_/ __ 1 

4 O ME DA MA E .._. --------------------- DATA DO NASCIMENTO DA MAE ! ___ / ___ / ____ / 

NAO IDADE MATERNA ACTUAL:_______ANOS 

A SHORA TEVE FILHOS NO PEODO DE JANEIRO DE 1972 A 1991 ?--..._...- ~ .. > SE TEVE FILHO NOS ULTIMaS 3 ANOS, ENTRERA NO ESTUDO TRANSVERSAL SENAO ENCERRE 

L SIM ~-> PASSE PARA A PERGUNTA SEGUINTE: A ENTREVISTA. 

DESEJAMOS OBTER ALGUMAS INFORMACOES DOS SEUS FILHOS QUE NASCERAM NO PERIODO DE JANEIRO DE 1972 A DEZEMBRO DE 1991. 
(FAÇA LM CIRCJLO ~O ~UMERO CE FILHOS QUE RESIDIRA~ EM LUA~DA ~O SEU PRI~EIRO ANO DE VIDA) ... 

~~---------------------------------------------------------------~ 
2 

~OME 00(~) FI~HO(A) 

·A~CIDO(A) NO ~~·lO· 

CO OE JAN.65 A •... 91 

3 

~~xo 

2 

4 

DATA 0~ 

5 

NATURALIDADE 
ONOE O SEU 

N~SCINENTO '!LMO ... 

NASCEU? 

M@~ ANO Nl LOA OA 0! 

... --- 99 

•• 
99 

99 

99 

99 

2 .. . -. •• 
99 

_99 

99 

2 •• 

6 

LOCAL 
0~ PARTO 

fXTIIIA 

1 NS, 1 N$, NL 

7 8 

~fSO AO rSTAOO 
NASCER AClUAL 

F ALE_ 

3111AWAS VIVO CIOO 

2 

2 

.... ----

-.- ... 

----

9 

~YtNTUAl OATA 
OE. MORTE 

O!A W~S ANO Nl 

99 

•• ---- --- ---

•• 
99 ---- --- ---
99 

99 --- - --- ---
99 

•• ---- --- ---
99 

99 ---- --- ---
99 

10 

@'V@'NTUAL IOAO@' 

DE MCATE 

OIAS W~S ANO Nl 

i·· 99 

•• .. ---- ----
99 

99 ----- ----
99 . -. -. 

99 ----- ----

•• 
99 ----- ----
99 

99 ----- ----
99 

1 1 1 2 

QUANDO O flLHO QUANDO 
NA~C~U A S~NHO~A NA~C~u·Ó· • • 
JA SABIA LER E PAI OE[E 

SA81A L!Jit 

E ESCREVER? 

SIM NAO NL SIM N._O Nl ------
3 

2 

3 

•• 2 99 99 ---- --- --- ----- ----
~OA.LUANOA lNS.lNSTlTVClONAL 
OA.OUT~A lOCALtOAO~ 0@ AN~OLA @XT~A-tN5 .• @XT~A-tN5T!TUCTONAl 
OEaOUlAA (ESTAANGLlR~) NLaNAO SE LEMBAE 



BLOCO C2 

PESQUISA SOBRE ALIMENTAÇAO INFANTIL EM LUANDA FICHA DOMICILIAR 

HG. DO CONGLOMERADO:[][] Ne. oo ooanciLio: I I I I j NOME OO(A) ENTREVISTAOOR(A): __________________________________________ ___ DATA:_/_/ __ / 

13 

NQI. 

NOME DA MAE DATA DE NASCIMENTO DA MAE 1 __ / __ / ___ / 

Se todos os .,.I 1 nos (lrmaos) têm o mesmo paI, nao preenche • co 1 una 15 • lndl-

que • dat • de na se ment o do paI a __ / __ / ____ /. 

1 4 15 16 

NOME OO(A) FlL.HO(A) DATA O! NA ONOE A SENHORA VIVIA ANTES 
NASCIDO NO I'!I'IIODO SCIMENTO DO S!U ~ILHO(NOM! DO "ILHO) 
OE JAN,65 A .... 91 DO I'AI DO NASCER? 

FIL.HO(!) 

MES ANO 

(1Jso NO CASO 
OE FIL.HOS 
COM MAIS D! 
UM PAl. 

OUTRA 
VSL LOCA LI O AO! CODIGO 

( ____ ) 

( ____ ) 
(_ ___ ) 

( ____ ) 

( ____ ) 

( ____ ) 

(_ ___ ) 

( ____ ) 

( ____ ) 

<----> 
( ____ ) 

( ____ ) 

17 

CASO A SENHORA VlVlA SEMPRE 
!W LUANDA, !H QUI! IIAII'II'IO VIVIA 
QUANDO NASCEU(NOME 00 FlL.HO)? 

NO~! DO IIAII'IAO CODIGO 

( ____ ) 

( ____ ) 
( ____ ) 

( ____ ) 

( ____ ) 
( ____ ) 

( ____ ) 

( ____ ) 

( ____ ) 

<----> 
( ____ ) 
( ____ ) 

1 8 1 9 

TINHA UMA QUAL !liA o ACTIVIDAD! CARGo? 
REMUNERADA 
QUANDO, ... 
NASCEU ? 
SIM NAO NL cargo 

2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 .......... ( 
2 9 ...... .... ( 
2 9 .......... { 

2 0 2 1 

S!U A S!NHOI'IA T!VI" QUANOO o FIL.HO 

ACESSO A L.lCEN ..... NASC!U,D! 

C/1>. D! ~AI'ITO AO ONOE VINHA A AGUA 

NASCER OE,, •• 7 I' AliA 11!11!1'1 EM C/1>.-
SA ? 

cod. SIM N/1>.0 NL FONTE COOIGO 

2 9 .......... .. (---) 
2 9 ......... ... ( ---) 
2 9 ............ (---) 
2 9 .......... .. ( ---) 
2 9 .......... .. ( ---) 
2 9 ............ (---) 
2 9 ............ (---) 
2 9 .......... .. (---) 

2 9 ............ (---) 
2 9 ............ (---) 
2 9 ............ (---) 
2 9 ............ (---) 

NL..NAO SE L.EMBRE 



BLOCO C3 PESQUISA SOBRE AllMEHTAÇAO INFANTIL - ESTUDO RETROSPECTIVO 

No. 00 CONGLCliERAOO: rn No. 00 !XlCICILIO: t ' '· 1 
"1 •• 

L I>,Ócl...,, 

104E OO(A) ENTREVISTAOORO(A) : _____ ----- DATA;.,._) r-!...__/ 

NOWE DA WAE DO( !i) FILH0(5):_. .._ ____ _ DATA DO NASCIWENTO DA lUtE:_/_/ __ / IDADE MATER~A: ______ __ ANOS 

........ .->>FAÇA U~ CIRCULO NO ~UUERO OOS FILHOS QUE RESIDIRAW EW LUAN~A NO SEU P~I~EIRC A~O DE VIDA. 

22 

.. o 

23 

NOME 00 'I~HO NASCIDO 
NO PtRlOCO OE JANEIRO 
O! 196S A .... C! 1991 

24 

A S~A AMA~!N~VW O !!~ 
'11.<10(~) ..... 
A:..ilUM.-, ';E l { 

25 26 

C•Sc CHE~CU CZ "HAHEHTA~ ALVVHA Vll AO ~<i;TQf PODl DIZEA 10 SEU FiLHO ... ·····•·· · 
COM QU! IOAD! o 5!U 'ILHO (nome dO fllno. OE tOU OE ~~HAR :HE~CU :E US~? 3l3ER~0 

( V'"Arr·u\\"J 
~O PE~TC? ...... ClAS 0'-1 • .. . .... M~SfS. 

I . ~ .. --- ~., ... 
LSO 8A UA~ADE!R~ 

27 

C"Su CH!60U O! U!!AI\ at- 11 
9ER.t...O A:..GU .. "4.4. VEZr ~ODE 

~:ze~ O ;U! AOM!NIST~AV~ 
AO FlLkO ATR~··ES OA ~AMA 

0!1~~? 

NOHE O:.> Fli.HO 

ss A H~E ~Ao LE~BRE, TEN7~ Es·•~!LEc;R 5~ o Ft_rlo r.N~A I 
(!,. 11E$1!S): 

_s_:_"' __ "_··_o_._'·_"_c_L_f_"~_a_"_" ___ <_, __ ,_·_2 __ 3_-_s __ 6_· _9 __ , e_-_1 _; __ , 2- 1 ~ 1 6- 1 9 2~- 2 :l 24 0 ~ ~a 1 5 ,_s_~ __ ·· __ "_-_·._c_• ___ ~_,_~_-·_:"'_·a-~-~-- _r_l_r_o_o_!:_P_~_o_c_u_r_c __ '_"_o_l_G_o_
1 

_ 1 __________ a ____ ' __ l ___ " ___ (_-___ "'_ ,• __ _I __ ' ___ -~---9----- . ·~ 

2 2 .. 6 a 
------- ------

• 2 6 T . .. . .. . .. .. . .. . (· ... ) 

-------------
2 4 5 . . . . . . . . . . . . . . . ( .... ~ 

~ --------------------
2 6 2 ............... ( .... ) 

z J 5 6 

J .. 

- ~=~--~;~~-- ~- ~=~=~==~-?----~-~~~~~-·~~---~~-~---~~----~~~~-~~-~·--~--~~--- _____ ------~--====r---.-.· ............ ,. , I 
-, 1-----·--- . ---, z 4 5 6 ____ ,. _______ - _____ , ___ ----------1 ....... ( .... )i 
l'_l
1 

jr,· -------~~:-. >---:-. --1~ :. :2 4 ---.-~---
6

-~ -----,-------a~ ----j~,---~··---~~. ___ -.:. ----~~ ': :::~ 
LI;.::· ============j t=----. -=----1 t- ) o • 6 , -~, • - - - li . .. . .. . ..... - (- .. -~Ü 



PESQUISA SOBRE PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO 
INFANTIL EM LUANDA, 1972- 1994 

ROTEIRO PARA MONITORIZAÇÃO DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTITUTOS DO LEITE MATERNO (CICSLM) 

MANUAL DO MONITOR 



1 - INTRODUÇÃO 

1.1- O CICSLM 

Como consequência dos esforços que a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e as 
Organizações Não-Governamentais vêm fornecendo nas últimas décadas, a 
Assembléia Mundial de Saúde adotou, em 1981, o Código Internacional de 
Substitutos do Leite Materno. Concebido dentro do espírito dos Cuidados 
Primários de Saúde, o CICSLM visa contribuir para o fornecimento de nutrição 
segura e adequada aos lactentes, por meio da proteção e promoção da 
amamentação e assegurando o uso dos Substitutos do Leite Materno (SLM), 
quando estes forem necessários, com base nas informações adequadas e por 
meio da comercialização e da distribuição apropriadas. 

Esse Código aplica-se a comercialização e às práticas a ele relacionadas, dos 
seguintes produtos: SLM, inclusive preparados para lactentes; outros produtos, 
alimentos e bebidas à base de leite, incluindo alimentos complementares para 
alimentação por mamadeira, quando comercializados ou de outra forma 
representados como apropriados, com ou sem modificação, para utilização como 
Sim parcial ou total; mamadeiras e bicos. Aplica-se, também, à sua qualidade e 
disponibilidade e às informações relativas a seu uso. 

É importante salientar que o espírito do CICSLM defende a manutenção do 
aleitamento materno exclusivo nos primeiros 4-6 meses de vida. Ainda, a saúde 
dos lactentes e das crianças pequenas não pode ser isolada da saúde e da 
alimentação da mulher, de sua condição sócio-econômica e de seu papel de mãe. 

1.2 - A monitorização 

Apesar de muitas firmas entre fabricantes e distribuidores dos 
alimentos infantis tinham proclamado a sua adesão ao CISLM, observa-se na 
prática, flagrantes violações das cláusulas do referido Código. Algumas 
organizações humanitárias como IBFAN já estabeleceram mecanismos de 
monitorização em vanos países e poucos Governos têm feito um 
acompanhamento da sua aplicação como recomendado (Art.11 ). 

Através dessa monitorização, propõe-se avaliar o cumprimento do CICSLM 
identificando eventuais violações nas rotinas hospitalares, nas informações 
veiculadas através de livros/manuais/brochuras, nas cartazes, nos anúncios, nos 
rótulos/nas embalagens ou qualquer outro meio de comunicação incluisive rádio, 
televisão/cinémas. As estratégias de Marketing têm usado meios as vezes 
desapercebidos na sua aparência para atigir profissionais que servem de 
intermediários, sendo as mães e o público em geral, os principais alvos. 
Brindes/presentes, exposições de produtos, preços especiais/descontos, 
financiamento de eventos técnico-científicos têm integrado tais mecanismos. 



2 - Informações Necessárias 

As informações serão obtidas em vários locais inclusive instituições 
de Saúde e locais de venda dos produtos abrangidos pelo CICSLM. Os materiais 
didáticos e informativos e os meios de comunicação social são potenciais 
veículos de mensagens que podem influenciar o comportamento de alimentação 
infantil. A sua consulta é fundamental para identificação de determinadas 
vilações. 

Para o alcance do objetivo da monitorização é fundamental que cada monitor se 
familiarize com o conteúdo do CICSLM. A avaliação basea-se fundamentalmente 
nos artigos 4,5,6, 7 e 9. 

O artigo 4 refere-se aos materiais informativos e didáticos. Oito pontos desse 
artigo merece uma atenção no que refere à avaliação do conteúdo desses 
materiais: 

a) referência aos benefícios e a superioridade da amamentação; 

b) referência à nutrição materna e a preparação para a manutencão da 
amamentação; 

c) referência ao efeito negativo sobre a amamentação da introdução da 
alimentação complementar por mamadeira; 

d) referência à dificuldade de reverter a decisão de não amamentar; 

e) quando necessário, o uso adequado de preparados para lactentes, quer 
fabricados industrialmente ou de preparo caseiro 

f) referência às implicações sócio-financeiras do uso das fórmulas infantis, 
quando tais materiais contiverem informações sobre esse uso; 

g) referência aos prejuízos causados à saúde por alimentos ou métodos de 
alimentação inadequados; 

h) uso de qualquer ilustração ou texto que possam sugerir como ideal o uso de 
Sim. 

O artigo 5 proíbe qualquer tipo de promoção dos produtos abrangidos pelo 
CICSLM junto ao público em geral e as mães. Nesse contexto, qualquer 
publicidade dos produtos de venda, oferta de amostras, ou qualquer dispositivo 
promocional para induzir vendas diretamente ao consumidor no varejo, tais como 
exposições especiais, cupões de desconto, prêmios, vendas especiais, vendas a 
preço abaixo do custo que não se enquadra nas políticas e práticas globais de 



preços visando a venda de produtos a preços mais baixos a longo prazo deve é 
uma violação AO CICSLM. 

A promoção de SLM nas instituições de saúde é probida através do artigo 6. 
Sendo assim, exposição, cartazes ou posters refativos aos SLM devem ser 
vedados nessas instituições. " Não deve ser permitido o uso, pelo sistema de 
assistência à saúde, de 'representantes de serviços profissionais', 'enfermeiras 
especializadas para orientar mães sobre os cuidados para com seu filho' ou 
pessoal similar, fornecido ou pago pelo fabricante ou distribuidores". 

A demostração de preparos industrializados ou caseiros deve ser feita apenas 
pelo pessoal da área de saúde ou por outros trabalhadores comunitários; e 
apenas destinada às mães ou aos membros da família que necessitarem dessa 
alimentação. Nesse Cêlso, as informações dadas devem incluir uma explicação 
clara dos prejuízos do uso inadequado. 

A versão inicial autoriza doações ou vendas a preço reduzido em pequenas 
quantidades a favor de lactentes que tenham que ser alimentados com SLM. Mas 
observou-se que essa cláusula acabou ser usada para induzir à venda. Assim as 
organizações pro-amamentação têm lutado para a radicalização da proibição das 
doações ou vendas a preço reduzido. 

O CICSLM recomenda no seu sétimo artigo, que o pessoal da área de saúde 
participem ativamente ao incentivo e a proteção da amamentação, devendo por 
isso, se familiarizar com suas responsabilidades previstas nesse Código. Os 
fabricantes devem proporcionais aos profissionais de saúde informações 
estritamente científicas e factuais sem dar a entender ou crer que a alimentação 
por mamadeira é equivalente ou superior à amamentação. Essas informações 
devem também contemplar os itens especificados no artigo 4. O CICSLM apenas 
tolera o fornecimento de amostras de preparados para lactentes destinadas à 
avaliação ou pesquisa profissional, a nível institucional. Essas amostras não 
devem ser fornecidas às mães. A instituição deve ser informada de qualquer 
contribuição dos fabricantes e dos distribuidores a favor de qualquer um dos seus 
trabalhadores (bolsas de estudo, viagens de estudo, auxílios para pesquisa, 
participação em conferências profissionais, ou similares). 

As informações contidas nos rótulos e nas embalagens dos produtos em 
referência não devem desencorajar a amamentação. Nesse particular, o Código 
sublinha que os fabricantes e os distribuidores de preparados para lactentes 
devem assegurar de que as massagens devsm ser claras, conspícuas e 
facilmente visíveis e inteligíveis. A linguagem usada deve ser apropriada e as 
informações devem conteplar os seguintes pontos: 

* a expressão "Aviso Importante" ou seu equivalente; 

* uma referência à superioridade da amamentação; 



* uma declaração de que o produto somente deve ser usado por recomendação 
do pessoal da saúde, quanto à necessidade de seu uso e sobre o método 
apropriado de uso; 

* instruções para a preparação apropriada e uma advertência sobre os riscos para 
a saúde decorrentes do preparo inadequado 

* podem conter gráficos para fácil identificação do produto como um Sim e para 
ilustrar métodos de preparação; 

* quando os rótulos contiverem instruções para a modificação de um produto em 
preparado para lactentes, o acima também deve ser aplicado. 

* informações gerais: ingredientes usados, análise do produto, condições de 
estocagem exigidas, número de remessa, prazo de validade. 

O CICSLM proíbe a inclusão nos rótulos e nas embalagens de 
fórmulas infantis, ilustrações de lactentes ou outras ilustrações ou texto que 
possam insinuar como ideal o uso dessas fórmulas. De igual modo, os termos 
"humanizado", "maternizado" ou termos similares não devem ser usados nos 
rótulos e nas embalagens. Os rótulos e as embalagens dos produtos alimentícios 
dentro do escopo do CICSLM, comercializados para a alimentação de lactentes, 
que não satisfaçam todas as exigências de uma fórmula infantil, mas que possam 
ser modificados para esse fim, devem conter uma advertência indicando que o 
produto não modificado não deve ser a unica fonte de alimentação de um 
lactente. 

Os rótulos e as embalangens de produtos inapropriados para a alimentação de 
lactentes, nem para o uso como ingrediente principal de preparado de lactente, 
como é o caso do leite condensado adocido, não devem conter instruções sobre 
como modificá-lo para esse fim. 

3 - Como monitorizar o CICSLM 

3.1 - Atitude e prática do monitor 

A monitorização envolve investigação, observação e registros de 
informações. Sendo assim, o monitor deve ser curioso e persistente usando 
imaginação e creatividade. Quatro aspectos merecem uma atenção especial: 

a- O monitor precisa se preparar cuidadosamente: procure familiarizar-se com os 
principais pontos do CICSLM reproduzidos nesse manual; tenta conhecer os 
nomes de firmas de leite infantil e de suas respectivas marcas existentes no país. 
Sabe-se que NESTLÉ é a principal firma, em Angola e as suas marcas (Nan, 
Pelargon, Nestogeno, Lactogeno, Cerelac, Nido) são as mais utilizadas mas 
existem outras firmas como DIESE, fabricante da marca Protidine, representada 



pelas ORGANIZAÇÕES ALPEGA, têm as suas marcas no mercado nacional. Nas 
farmácias e em outros pontos de vanda é possível conseguir uma lista atualizada. 

b - O monitor deve ser atento aos pormonores: o rigistro cuidadoso de datas, 
nomes de firmas e de marcas, nome e cargo de qualquer pessoa que fornece 
informações, descrições de cartazes, exposições são anotações importantes. 
Cópias e fotografias, se possível são documentos úteis para uma análise 
posterior. 

c - O monitor deve assegurar a confidencialidade: é preciso garantir ao informante 
que a sua identidade e as suas informações são objeto de sigilo. Os profissionais 
de saúde devem ser convecidos que procura-se avaliar as práticas das firmas e 
não se trata de um policiamento das instituições de saúde e muito menos os seus 
funcionários. Ao contrário, a pesquisa visa a médio prazo apoiar os profissionais e 
as instituições de saúde nas suas rotinas. 

3.2 - Procedimentos para entrevista 

A entrevista, nas instituições de saúde, é dirigida aos dirigentes, 
aos profissionais e as mães. Nos pontos de venda, os interlocutores são os 
gerentes ou outros responsáveis autorizados. É prudente iniciar a entrevista com 
aspectos mais gerais como capacidade do atendimento, 'tipo de clientela, 
proporção de crianças amamentadas, proporção de nacsidos vivos, proporção de 
baixo peso ao nascer, marcas existentes, preços. Com o decorrer do tempo vai se 
edificando um certo relacionamento favorável às perguntas mais sensíveis. A 
partir daí, pode se começar perguntar sobre práticas promocionais e 
posteriormente sobre as possíveis benefícios que a instituição ou os 
trabalhadores têm feitos favorecendo direto ou indiretamente a promoção de SLM. 

O monitor deve saber escutar sem argumentar. O objetivo do trabalho é coletar 
informações e não entrar em debate com as pessoas informantes. Mesmo quando 
não concorda com as afirmações do interlocutor, o monitor deve mesmo limitar-se 
a escutar. Para não desviar-se do principal objetivo do trabalho, caso seja 
necessário, pode se marcar um retomo ao local para incentivar a amamentação 
ou trocar de opiniões alegando falta de tempo no momento ou necessidade de 
trazar uma documentação pertinente. 

É fundamental registrar todas as informações mas quando se trata de um assunto 
sensível como suborno, corrupção, é melhor evitar escrever. Pois, o interlocutor 
pode sentir uma certa insegurança indo muito longe nas suas declarações. A 
entrevista não deve ser transformada num julgamento. Algumas formas de 
perguntar pode criar ambiguidade e/ou medo. Por isso procure fazer perguntas 
sem modificar as normas ou os formulários. 

Nas instituições de saúde, o monitor deverá pedir autorização para entrevistar as 
mães com filhos que tiveram alta. Não preocupação com a representatividade de 
amostra não havendo necessidade de um número maior de 20 crianças por 



instituição e por visita. A entrevista com a mãe buscará saber o que a criança 
comeu nas últimas vinte quatro horas e se a mãe teve em contato com um agente 
de propaganda comercial durante a sua permanência na instituição. 



FORMULARIO PARA INSTITUIÇAO E PESSOAL DE SAUDE 

Nome da :Institulc;;ao Data da visita / / ___ / 
Mon to r 

Quantas c r .anc;;as nacseram na institulço ano passado? __________ _ 

o alojamento conjunto f"az parte da rotina da institulc;;ao ONac 

r oras 

A ;r1!..tllUI~dú tem comprdrJo 1e1te lflfantl!? Que marca? _____ __ 

Costuma comprc11r com <lesconto7 

•-------·--·-·> Como costuma a<lquirir o le1te para bebês? Orlao adquire; OAtdstec,m~;:r.to r.dbltu<>l 

Ct~ a 1 s. s a c vs h a C r tua s doaaor es :------------------------------------- <---------, do Mtnt5tf'r•o Ja Saucf'; DL·c,a;.:Je'. -----, 

O outro (f s~f'C d, .c ar·----------

1/l:,..Jt~r a 1nstituiçao? 

C.ue r j r me!~ 7 

A ''~tttu1çao tem oferecido fórmulas infantis às maes durante a sua permanência na instltuiçao ou na altura <le alta? Os,m 

L>.::r,ter•o~ de :;eleçac da~ 
Der, e f 1 c i ár 1 as: _______ _ -----------
As rotir.as da inst1tu•çao contemplam açoes programadas para incent1var a amamentaçao etou aDotai· maes com dificuldade de 3mamer·tar7 DNdO 

ÇtJe t ,~cs je açues?-------------------------------------------------------------
E•1$tcm nas paredas C"Ju ':l.;tros local!.l da ínst1tuíçao c:srtazes (ou material similar) referentes âs fêrmJ!as 1nfantis ou ~amz:deu"a7 Os~rr, 

t :<rste na ,nstltUtiêh) p~IO rr,enos uma htStór,a ae ccntr~ttH;ao oferecida pela uma firma foor,cant@ ou j•Sclrd)uidora de f0rmulaSc 1nfart 1<; Os~n ONa'-: 
fornf' Of'lait\f'S: I __j 



FORMULARIO PARA MATERIAIS INFORMATIVO E DIDATICOS 

Preenche esse ~ormulário apenas se nao ~or possfvel obter um exem-

piar ou tirar xérox do material em estudo. 

Tipo de material: ~Livro/brochura/panfleto destinado(a) aos profissionais de saúde 

~livro/brochura/panfleto destinado(a) ao publico em geral e às maes 

~Jornal /boi et lmlrev i sta espeç i alt.:ado(a) 

OJornallboletim/revista nao especial i.;::ado(a) 

Ocarta.;::/poster 

~Outro (Especificar: ____________________________________________ ___ 

Re.,.er6ncla 

Autor(es): ______ _ 

Ed içao:- Ano: ____ Loca 1 : _______ _ 

No Vol. 

l ingua: __________________________ _ 

Local onde foi encontrado: ______ __ 

----------- -------

Esprr to liiJeral ~Promoçao do ale.tamento materno; DPromoçao do aleitamento artificial; Outro (Especificar: ________________ _ 

-------------------

O conteúdo d~ a entender que o a eitamento materno exclusivo nos pr me ros 

4 6 me s e s d e v I d a é f u n d a me n t a p a r a s a ú de d a c r a n c; a 7 ~ 5 i m; O N ao. 

Os o to pontos ~undamenta s assinalados no artigo 4 do CXCSLM sao cumpr dos? 

0'--s,_m _D __ Nao ___.J~> assinale a ctáusuta violada: EJ G GJ G 0 E] [!] G 

O material promove uma marca de produto abrangI do pe I o CXCSLM? Osim 

QUE MA R C A ? ------------



,-• _, 

' 

(f. 

FORMULARIO PARA ROTULOS/EMBALAGENS 

Preenche este ~ormulár o, caso nao ~or possfvel 

levar consigo o rótulo ou a embalagem. 

T po de produto: _________________ _ Marca: ____________ _ 

O conteúdo tende a desencorajar a amamentaçao? Os m DNao 

As inf'"ormac;oes sao claras, consprcuas, 

I m ONao 

f'"ac I I mente vlsrvais 

e nte igrveis? 

Essas n~ormaçoes contemplam os sete pontos ex gidas pelo 

Cl:CSLM no seu sttt mo artigo? m ONao G} ~ 

0 G 
GJ 0 ~ 

Ass ----~--JI> nale as cláusulas< 

a das v lo 

Contém i I ustrac;oes da actentes ou outras lustrac;oes ou 

texto podendo lns 

mamadeira? Osim 

nuar como 

ONao 

ideal o uso do produto e/ou da 

Contém o termo "humanizado", "matern I zado" ou sim I I ar? 

Os I m ONao 

Se o produto .. Inapropriado para lactente mas pode ser modi~ 
cado para tal, o rótulo contdm uma advertâncla Indicando que 
o produto nao modif'"lcado nao deve ser ~nlca ~onte de ai lmen-
tac;ao de um Jactente? D D 

Sim Nao 

Se o produto é inapropriado para I actenta, mesmo para 
como Ingrediente principal de preparado para lactente, 
lnstruçoes sobra como modif'"lc~-lo? o o 

Sim Nao 

o uso 
c:ontéfl 



LEVANTAMENTO DE AL~MENTOS ~NFANT~S 

A VENDA EM LUANDA 

CAIEIO DO DIA EJ ... , •• ... <A 1-· ·· ..... 1 ,. " .. ., .. (EQUIVALENTE lOCAl DE VENDA O B S E R V A C O E S 
Ell GRAMAS EM I(R DE UM 

OOLLAR USA) 

I I I 

I I I 
I I I 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I I I 
I I I 

I I I 
I I I 
I I I 

I I I 

I I I 
I I 

I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
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I I 

I I 
I I 
I I 



LEVANTAMENTO DE ALIMENTOS INFANTIS 

A VENDA EM LUANDA 

CAMBIO DO DIA o ..,., .. MAOCAI'"'"' .. '""'I ""' "'"'"" (EQUIVALENTE LOCAL DE VENDA O B S E R V A C O E S 
Ell GRAMAS EM KR DE UM 

OOLLAR USA) 
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LEVANTAMENTO DE ALIMENTOS INFANTIS 

A VENDA EM LUANDA 

E3 " .......... o .OWE DA MARCA PESO liQUIDe (EQUIVALENTE LOCAL DE VENDA O B S E R V A C O E S 
EM GRAMAS EM <R DE UN 

DOLLAR USA) 
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IIOtoiE DA MARCA 

LEVANTAMENTO DE ALrMENTOS rNFANTrS 

A VENDA EM LUANDA 

I-··· "-1 PESO LIQUIDe 
CAMBIO DO DIA 

'"'"" " ..... ; . .,. i (EQUIVALENTE O B S E R V A C O E S 
Ell GRAMAS EM KR DE UM 
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