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1. INTRODUÇÃO 



Os gover'ros nem serrpre p:ssuem una. oonsciência clara robre 

a m3.gnitude <bs p!"Qbl e.'1ss de nutriçãO e alüre .• "'\tação da t=OPulaçã:>. Pc!' 

ta.'lto torr.a- se necessário ~!'!'Ove!' e desenwl'ler atividades de i. ... .forrra

ção e rrotiva.ção ros !!ais al tos ní veis aãninistrdti\Os, a partir 00 prÓ

prio MLiistêri o de Saúde PÚblica. Corro atividade previ a deverão ser '2 
letaoos e arHlizacbs a rraior q1.antidade p'ssível de dados já existentes, 

oom a fi.n3..lidade de obter urra apreciação preliminar da situação nutrici~ 

nal e ali..rrentar, com base na qual se p:Jssa dar infol"lT'dÇão ~errbora glo

bal, sobre a rragnitude e natur€za dJs problerras nutricionais da mais a.! 
ta prevalência .(l6>. 

Esta é um:t cBS ta...~as a q\,;e se propoe este tre.l:::a1ho. Reu 

ror a infornaç ão relativa a Nutric30 e Ali .. rentação existente na Provi:! 

c ia de Corrientes, q t:.e dê um pon"to de parti da para i dent:ificar, pelo rre 

nos previalre.ite, seus proble!'as nutricionais nais ~gentes . 

~vicb que a prcdu;ão de toda a i.n.formaçâo necessária par-a 

elab::lrer um diagn5stiro definiti\O toIl"l3I'á algum tenpo, será preciso, ~ 

quanto isso, elaborar um prograrra previo , que guie as prirreiras rredidas 

a torrar, para eqUi3.cionar os problenas achados. Os erros que contenha e,! 

ta infornação prévia se refletirão, consequenterre."1te, na qualidade 00 

p:'cgra."rCl, p::lis as rela;:ões que existem en'tt'e infonraçoo e a prograrraçã:J 

se asse:re]J-..am às entre saúde e produtividade; assim, quanto reis se "te."TI. 

de una, ~ factivel será au:r.1entar e rrelhO!'a!' a Qutr"a, e vi~versa. 

lniciancb UM progra."Ta:;ão , esta.r-s~â. dancb, sen dúvida, 

um passo ar'...iam:e. ~ essa d. outra 1:aX'e':a que aqui se deseI1-...o1 ve , acredi: 

tando que es1:e trabalho rons'tituirâ no'tiv.) de ince.."\'tivo para que cs in 

teressatbs nos problemas m ... -rricionais da Provinci a de Corrie.'1t€S, con-

tinuem o labor aqui empreendid::>. 



2. OBJETIVOS 



2. OBJETIVa; 

2~1. Cbjetho Geral 

Oferecer silisíctios para uma poli tica de Nutriçã:> destinada 

à Província de COr'r'ientes. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Identificar, com a inform3Ção disponível na ?rovi..,cia, os 

problenas alinentares e m .. 1:ricionais, os grupos rrais af,! 

taà:>s e os problemas operacionais que dificultam sua sol~ 

ção. 

2.2. 2 ~ Prop:>r as pr.irreiras e m:ris urgentes nedidas que levarão 

a:) equaciona:rento das problemas encontradcs. 



3. INFORMAÇOES SOBRE A PROVINCIA 
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3. INFOR.'I'.Ç1l:s SOBRE A FFüvftlC'A 

3.1. Descri:J~ Geogrâf-> Cd 

3.1.1. fundação e Limites 

A Capital d3. ProvÍncia fo i fundada a 3 de abril de 1588, 

sobre a margem esquerd:i cb Rio Paraná, p:::!r' I::an Juan Torres de Vere y 

Aragon, que a channu San Juan de Vere de las Siete Corrientes. Este Úl

tino n::me ~ponde às sete pont~ ou saliências de terra que: avan:;am 

sobre. as ágtldS, nessa zona.. 

COIY'ientes , rorre que at:ualrrente a deromina, acha-se sit~ 

da na região nor!e da RepÚblica Argentina, fOrm::incb parte da deraninada 

Mesopatâr.'ia . Limita-se a mrdes~e rorn a Provwcia de "".isior.es , ao .cr"ts 

oom a Rep~lica c:b Paraguai , a oeste cem as Prov~i.as de Claco e San~a 

ré, ao sul com a Proy!'~ de Entre Rias e a leste com as RepÜblicas do 

Brasil e Un.;,guai. 

FIGURA 1. LOCALlZAçJ\Q DA PROVnlCIA DE CORRIENTES NA REP!lBLlCA ARGENTINA 

i 
u 



3.1.2 . Hidrografia 

A superfície "te:ri terial da ProvÍ..lcia de Ccrrientes é de 

88 . 199 knf , senro urra de suas caracterÍs1:icas geográficas as extensas 

fontes hídriccX> superficiais , cujas águas provem de abundantes clruvas 

compostas JX)r' um grande s i s t erra de banhacbs (m.llTt3 superfície de aprox.i~ 

darnente 15.000 J<Jn2) , l agoas e abundante sistema fluvial. O Rio Paraná , 

que lhe serve de l imit e norte e oeste,' recebe COITO afluentes os Rias S<3f! 

ta lucia, Corrientes , Guayquiraró e grande quantidade de riac."l)os . O Rio 

Uruguai, que a limita con o Brasil e Un.lguai , recebe as águas do Aguapey , 

Mirii1ay, ~.oc:oretá e de r:uitC6 outros riachoo de rretx::lr irrp:::rtância. 

o perfil e~ uem3.tico da ?rovincia pemi te cCr'statar que se 

tra:ta de urra pais cge~ quase ser.. !"elevo:; e com me liP.ações extre..1'II3:rente 

sU3.\es, apresentancb por isso urra drenagem natural SU!7'arre:,te escassa 

ineficaz; daÍ o l'e;>resam=.nto de águas pl1. .... viais em gra.r.des t:rec:'os . Se 

não fosse por fatores de evajX)reção solar e de absorção par terrenos ~ 

nosos que ajudam a rede hidrográfica a diminuir as águas pllNiais,result~ 
ria para a Provincia um inconveniente de grandes ProfOrções , devido a 

sua condição de Provincia agrícola-pastoril nO) . 

3. 1.3 . Clim;. 

A Provt' .•. ncia te", clL-re. su1rtropical u.."nió:J durante o inverno 

e um pouco sê.co ro verão , senoo mUs tenpe!'3do !"'Cs depa..T1:a.'!Entos do sul . 

O regi.:"'!e de chuvas se ca.."""'6.cteriza pela abundâ..-tcia ro ir:verr.o, ro res de 

maio, até principio da pri.m3.vere, correçando o perícxb de seca , em geral , 

em fi..re de seter.bro, ind> até abril ; esses são os !Teses de r.aior ne~ 

sidade para a econcmia agropecuária. (10) Este J:er:Loã:> de seca acor"i"te

ce ·sem maiores alternativas , o que denota a m3. dist ribuição das chuvas . 

O regirre pluvial da Provincia ê bastante regular em toro o terri.tór io, 

com urra. precipitaçãJ rrÊdia anual de 1.200 mrrt. A Lrnidade relativa mé
dia é de 74% e a temperatura média de 209C. 

3.2 . Organizaçoo Pclí.tico-.t..dTi.ni s tra.:<:"iva 



p3e a RepÚblica Arge...'1tina e cujo govêmo está CDf'6tituido pelos três ~ 
deres: Executil,.() , Legislat.i vo e Judiciário. Do Poder Executivo, formado 

pelo Governador e seus Ministros, dew,l1dem as Intendentes Municipais que 

administram cada um dcs 25 Departarrentos em q~ se divide a Provirlcia. t 

(Figura 2) . 

o Poder Legislativo está consti tuido pelas Canaras de Sen~ 

rores e de Ceputacbs e o Poder Judiciário , pelo Superior Tribunal de J~ 

tiça, Câma..ra de Ppela;ões, Juizaoos de Prirreira Instancia e Juizacbs de 

Paz. 

FIGURA 2. ORGAN IZAÇ~O POLITICo-AOMINIS TRATIVA OA PROVINCIA DE CORRIENTES 

FONTE: SECRE TARIA DE PlANEJAI"'ENTO _-_CORRIE NTES . R. A. 



3.3. População 

3.3.1. População Tot~,Urbana e Rural 

A população da Província de CorTientes, segundo o Censo N~ 

cional de População de 1970, era de 561.050 habitantes, o que significa 

UlTB densidade de 6,4- habitantes por l<rrf, abaixo da média nacional (8,4 

habitantes por k:rrf). DEssa população, 4-1,5% vivem na área rural,em sua 

maioria dispersa (90%). 

Em relaç~ à estrutura da população total da Provincia,por 

sexo e idade (Tate1a 1), as rnulleres ultrapassam em nÚITero aos horrens 

em J:Ouco nais de 6.000, diferença que se observa a partir do gr'I.lIXl et,E 

rio de 15 a 19 arDS, com excessão cbs grupos 20-24 e 45-49 anos ,onde os 

horrens são maria. O efeito da lnigração para as grandes cidades, espe

cialnente dos horrers de 25 anos ou rrais, que con.s'tituem as idades mais 

predutivas, se c:bserva nitida:rrente. 

TABElA 1 

PCFIJLIÇÀO DA PROV!NCIA IE CORRllNTIS, R.A., SEGrnDO IDAIE E SEXD-1970. 

IlY\IE TOTAL HOMSNS MUIllERES 

TOTAL 561.050 277.341 ~ 
- 1 ano 16.085 8.145 7.940 

1 a 4 ancs 66.157 33.582 32.575 
5 a 9 ancs 82.209 41.682 40.527 

10 a 14 anos 73.787 37.135 36.652 
15 a 19 anos 56.021 27.773 28.248 
20 a 24 a!"lCS "5.065 23.671 21. 394 
25 a 29 anos 34.070 15.916 18.154 
30 a 34- aros 32.679 15.477 17.202 
35 a 39 anos 28.646 l3.832 14.814 
40 a 4-4 anos 26.313 12.978 l3.335 
45 a 49 a.n:lS 24.771 12.388 12.383 
50 a 54 ancs 20.285 9.885 10.400 
55 a 59 anos 17.436 8.133 9.303 
60 a 64 anos 12.681 6.061 6.620 
65 a 69 anos 9.398 4.324 5.074 
70 a 74 anos 7.086 3.200 3.886 
75 a 79 ancs 4.177 1.701 2.476 
80 -e + aros 4.184 1.458 2.726 

FCNTE: Secretaria de Planejame.'lto - Corrierrtes, R.A. 
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A püp'.;1.açã:: de ~""'r!'ierrtes é ncrm:ü (13) pois cerca de 

5C% da :XSrri!. e.')COOt:r'a-se n:::> i:;r"-ÇlC e-:ário de 15 a 49 a')05. f progre~ 

siva p::l.~'Je o pe..""'Centual de grup::> etá!-io de O a 14 anc6 é maior que 

CÍ'.JaS vezes o do grupo de 50 a'"lOS e mais. 

A Província de Corrientes tem urra. população jovern cons

tituída pc:r 42,5\ de rrenores de 15 anos. D:J ponto de vista economico 

e social isto t:C'Jn i.rrq:xJrtancia, pois esta população é consumidora e não 

prcduti·.Ja" converte.~se em carga ;.a....-oa a pop..u.ação e<:.'O:x:ml.carente ati 
va; ~ ela '!"eiU€'!' de algZ's setores, COt:J:;l 5aI~e e educação,lra o

fer-...a. e:"c estn:':!.l:"'a f:"sica, alé:: ::'e rec....::rscs hurra..~ e maL~...ais e5?eC'i 
ficos e CI"eSce:'.tes. 

A ta.."G. de crescL~to ~ic anual descreve U"n2. terrlêr: -
cia dec::r'eS---ente desde 23,n~ habitan:tes :iC perro:j:;) i."1ter-cerso de 1869/ 

95 até o pe:rÍOdo 1960/70 , cujo crescin:er:to ê de 5,6\~ r.abitan:tes. 

êxcdo d~ população ter. se produzido nos dois sentidos: per um lado a 

que saiu da Pn:lvÍnCia em busca de rrelhores condições de vida, influin

do sobre o baixo .índice de crescüoento anual, e 'POr' outro, a migração 

interna de canço para à cidade, sobretudo à Capital, que já possui 

23\ da população da Fn:lvíncia. 

A ten:!êr-.cia da r..atalidade da Prov!ncia durante o ~ 

1960 a 1970" é decresce.~e. A taxa de na.tal~ di;ni-

rrcJ.iu de 32,,14.. er.: 1960 ?ara 28 ,6\~ em 1970, ou. seja, a na:talidade s3-

freu o descer-so de ql...ase q1..la't:n) nasci.rre:-.'tos IX'!" cada. mil habitantes. O 

cresciIrento vegeta ti. vo segJe t:ambán esta t:endencia decrescente, sendo 

sua taxa em 1960 de 22,4 para. chegar em 1970, a 19,6. Este descenso 

do crescimento vegetativo pode explicar-se, já que a taxa de rrortali~ 

de geral permaneceu estacionária, ao redor de 10 %~ habitantes dura."'lte 

o nesr.o perfo::io. 

A análise dos da.::b5 do ce.'1S0 de 196 O, pcCe..~ Sê!" fe:.. ta. 

at:re:vés da :'abela 2. 



11 

TABELA 2. 

TPJ',K; OC PNALFl\EElISttl l1'\ POPIJIAÇhl IE 14 E MAIS ANOS DE ID.WE, smJNIXl O 

SEXO PROVrn::IA DE OORRIENrES, R.A.1960. 

JURIsmÇhl TOTAL HOMENS MULHERES 

COr'r'ientes 21,13 18,59 23,42 

Total Nacional 8,80 7,50 9,69 

ru.rn:: Secretaria de Pla.r:ejarrento. Ccrrie..""'rtes. R.A. 

A distribuição de analfabetos entre as áreas rurais e ~ 

banas é tal, que a IDag}1itude correspondente às 'prirreiras é o dcbro da e!! 

ccntreda nas segundas. 

A repetição elevada nas pri.neiras séries e o prcblena da 

evasão esmlar (de cada 100 crianças, sorrente 18 corrpletam o prirreiro · ~ 

elo escolar) se apresentam corro um sério empecilho para o eficaz funcier

na.m:mto do sisteIl\3. escolar. 

3.3.4. Atividade Econôrrica 

o nível da ati\t-idade econârica provincial, observado at~ 

vês da evoll.Ção do Prcx:luto Bruto Inta..vno, manifesta une tendencia ru:tid~ 

rretlte crescente nos úl tinos 10 anos. Entre 1960 e 1970,0 Produto Bruto 

do total cb país aUlrerltou a urra taxa rredia anual de 3,35%, erquanto que 

em Corri entes , a 1..lITtl taxa de 6,20%. Apesar desta diferente taxa de 

crescirrento, ainda subsiste urn3. mp:n"tante defasagem no valor 00 i.'I1-

gre.sso por habitante, que em Corrientes continua sendo aproxirradarren:te 

a rretade <b Ingr-esso Nacional Médio. 



4. NIVEIS DE NUTRIÇÃO 
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4. NfVEIS JE NUl'R[ çí~o 

4.1. Indices Gerais de Níveis de SaÜ::le 

4.1.1. Mortalidade Geral 

o fato larrentável de que em quase 18% das nortes ocorridas 

em 1969 e 1970 não rouve um ~agnÓstico preciso por parte cbs nédicCG que 

certificaram 00 roi tcs, não invalida a análise da estrutu-ra de causas que 

se faça. Selecicnou-se a lista de 150 causas para dar' um panorana mui 

to geral e ooservou-se o que se detalha na Figura 3. As causas não foram 

telecionadas segundo a padronização estabelecida em publicação de Organi

zeção Mundial de Saúde( 22), por não ter poàido obter' os dados de forna 

adequada. 

fiGURA 3. AS DEZ PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE (TODAS AS IDADES)PROVTNCIA DE 

CORRI ENTES • R.A. 1969-1970. 

COEF. DE MORT.ALIDAOE PROPORCIONAL (%) 

20 

CaUSai aI def1nidu 

Outras ronas dt'! en!. do coração . 

!'.nf. cérebro Tuculart!tl 

Entaritell , outru ent. diarréica:s 

~ tS Tube1'Culos. do ap. rnpiratório 

TlmIor aaligno 

h'ita.ail::loli's !I outras de!. nutricionais 

Outras enf. do aop. re:::pi:r-átório 

fONTE: DEPARTAMENTO DE ESTATíSTICA DE SAÚCE - CORRIENTES. R.A. 
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Consideração especial rrerecem as enfermidades tlenterites 

e outras enfennidades diarreicas" e l10utras pneurronias fl
, que são as 

duas causas de rrortes infantis rrais frequentes, corro se verá m3i.s adia.:::: 

te. Assim tanbém "tuberculose 00 apa..TBTho respiratório" e "avitcmino

ses e outras deficiencias nutricionais", rrostram o grau de sub-desenvol 

virrento provincial. 

~ irrportante assinaJ . ..:l;." a fidelidade provável das estati!!, 

ticas locais, onde a prop::rn;ão de certificados não subscritos por rré
clico diminuiu de 14,3% em 1969 a 11,5% em 1970; estirra-se que se mm

tem essa tendencia decrescente, ncs ancs seguintes. Isto faz supor que 

em 88,5% cbs certificadcs de ôbitos processados em 1970 e que se apre -

sentam neste trabalho, se cbteve a opinião de um prDfissional redico 5,2 

bre a provável causa básica de' norte. 

4.1.2. Mortalidade Proporcional 

Il3. cbservação da figura 4, poder-se- ia colocar Corrien

tes dentro de um rrarco, que a caracteriza num nível de saúde tipo 111, 

de categoria "regular", segundo a classificação de Moraes. 

FIGURA 4. CURVA [E MoRTALlDA[E PROPoRCIOOAL. PRoVrNCIA DE CORRI ENTES • 

R.A. - 1970 • 

• ~ 60 

40 

20 

O~=F==~==~==~==~ 
-1 1-4 5-19 20-49 50 e .. 

anos 

FONTE: OEPARTAMErHO DE ESTATtSTICA DE SAÚDE - CORRIENTES R.A. 
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4.2. Indicadore:s Indiretos de Níveis de Nutrição 

A Irá nutriçao influi nas taxas de rrorbidade e ifcrtali~ 

de, exercencb seus efei tcs perniciosos mais acentu'lOOS nas cria..""lças 

00: tenra idade e nas gestantes. Cano consequência, diversas taxas d!: 
rrogrâficas pedem servir de indicadores indiretcs 00 estado de nutrição 

de urra conrunidade<lS). 

4.2.1. M::Jrtalidade Infant i l 

A taxa de nortalidade infantil de 1960 era de 77 ,8%., n~ 

cidcs vi'VClS e em 1970 de 78,6%0 nascidcs viws, cbservan<b-se urre. re~ 

ção em 1956 (62,5%" nascidos vivas) e 1967 (65,0%0;. nascidos vives ) 

com 1..UTI aumento progressivo nos afI0S seg..rintes. Isso poderia atribuir

se à ~lantação do ?rogrena Matelno-Infarrtil, em 1964 com a criação 

de 30 Ce."1tros IJetemo-Infa"1tis em toda a ProvÍncia', 5e.<'1do cada um cE

Ies atendido po!' u:m:l. equipe nÉdica e auxiliares, que tanbém distribuiam 

leite em pÓ e realizavam educação para a saÚde. Este programa I 

sofreu urra deterioração pooterior. 

Analis&1do a rrortalidade infantil em seus comp::mentes e

tária;; mais il1~rtantes, se cbserva que o rraior peso provém dos êtdtc:s 

infantis tardios (de 28 dia3 a 11 !reses), que represerltavam em 1970 C€r: 

ca de 70% do total. A taxa. de rtm'talidade nec-na:tal era de 23 ,8%.0 n~ 

cid:>s vives, e a ta...v-dia de 54,8%0 nascick:6 ,,'ivos. Quanto à estrutU-YB. 

de causas de rrorte, encontra-se o seguinte: 
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FIGURA 5. PS DEZ PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE INFANTIL, PRovTNCIA 

COEF . PC? 1.000 NASCIDOS VIVOS 

o 10 20 

Causas ... 1 definida.' 

(I'J I_tll.rtdwle 
o< 
!iJ 
< 
u S.pt1e.,. h , 

FONTE; SERVIÇO DE COORDENAÇ .!..O· S,A,NITARIA REGION AL DO NORDESTE ARGc;NTINO 

4 .2 .2 . MortalicBde de 1 a 4 Anos 

Eroera a t:axa de nortalidade infantil seja utilizada rom o 

indicador de saÚde ela conumidade , tem-se mservaoo que se bem seu v~ 

lor ncs paÍses em desenvolvürento pcssa ser dez vezes rra i or que noo ~ 

ses industrial izadoo, o da taxa de ncrtalidade do grup:> 1 a 4 anos, ~ 

de ser c!e 30 a 50 vezes m:llor. 

Aprese."lt a-se em seguida , a t ítulo ilustrativo, as t axas 

de JTOr'Lalidade de 1 a 4 ano=:; d.. Comentes, e de alguns es'tadcs de 0u

tros paÍses . 
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TPBELA. 3. 

~RTALIllAIE rt: CRIA~Ç!S rt: 1 A 4 mes rE IllAIE EM CORRIlNTES E ESTAlXl3 

ES TRmG:IRCS ,EM mes proXI11CS A 1970 . 

CCEFTCUNTE POR MIL HABIT#ln:S 

COITient es 

Califomia CU3AJ 

Ca....rtagena (Colonbia) 

FON'IE: Iefe:-encia Bibliográfica n9 15 

4 . 2.3. 6bitcs de Crianças ?i:;nores de 5 Ana:; 

5,5 

0,7 

5,8 

A percen"tag:m de óbitos de crianças Ire.."10res de 5 anos 

relaciOl".ada com todos cs roitcs em qualquer idade era. pare . Corrien

tes, em 1970, de 28,9% , podendo considerar-se a lta tendo em vista q ue 

em paÍses desenvol vidas da Europa Ocidental e Arrerica do Norte são inf~ 

riores a 10% . Ao ccntrário, em algurras regiCes em vias de desen-..olvi -

rrento , pod.e e xceder de 50% ( 1 5). 

4 . 2 . 4 . Mortalidade do G!"J?O de 13 a 24 ~es 

Na a~se das 'taxas de m::>rtalidade na prirreira infarr 

cia , é ronverú.ente conhecer o ~so que tem alguns grupos , caro o eX> tis!:, 

gundo aro", na busca para localizar perío::bs onde a desnutrição se apr'! 

senta com :raiar i.rrtensidade (4). 

Esta taxa pare Comentes era de 8 , 5%0 em 19 70, quer di:. 
zer rrai or que a do grupo de 1 a 4 anos . Acrescent a-se que em São Fr.3!! 

cisco (lEAl era. de 0 ,9%" na mesna data e em Cartagena (Colcrrbial de 

15,5 \0 Cl9) . 



18 

4.2.5. Mortalidade .PJ!' Desnutrição de 1 a 1+ .Anos. 

Seg1.ffido C6 ~gistros oficiais, esta taxa alcançava 0,3 

em Corrie.'1tes, no ano de 1970 Porém corro grande proporção dos ooitc:s 

que ooorrem em crianças Ô2 rrcncs de cinco anos se atribui a diarréia, 

paras i tisrro, afecçêes respiratÓrias ou outras enfennidades infecciosas , 

em particu1ar o sarampo, pJde ha\ler 1Jffi3. irmgem defornada do problema 

real. A Investigação da Mortalidade na InÍancia, da Organização parlaJl)2-

ricana da Saúde, revelou qt..e essas cifras alcançam em são FranciscdU3i0 

a 0,1 %" e em Cartagena (Colonbia) 4,1 %". 

4.2.6. Mortalidade por Diárreia em Menores de 5 MCJ3 

A desnutrição é tmB. irrpcrtante causa c03dj uva'1te de rrorb,! 

dade e rrortalidade em enfermidades coro as diarréi~ de origem infeccio

sa, a tilierculose e o Sararnp::!. 

Dada a relação entre diárreia e rrá nutrição, e entre es

tas os rrÉtodos de alirrentação infantil errpregados, as estatíticas re

lativas ã m:::>rbidade e rrortalidade atribttÍwis à diarreia da prirreira in

Caneia px1em ser um valioso, indicador indireto da desnutriçãooA taxa de 

1!úrtalidac€ por dia:r'!1eia em rreno~ de cinco anos era, em COrTientes, em 

1970, de 4,5%0. 

4 o 2 .7. Mortalidade por Saranpo em Menores de Cinco MCS 

A taxa de infecção por sararrpo :t:ermmece invariável,inel..;: 

si ve nos países onde a rrortalidade que produz hoje em dia é muito :t:eque

na, posto que não pareee haver nenhurra prova de variação na virulencia 

do virus do saranpo, a infecção exerce 1Jffi:3. pressão uniforme em todo o 

rn..mdo. Sob essa pressão uniforme., as taxas de rrortalidade e a gravidade 

da i..'1fecção parecem estar estritarrente relacionadas com o estado àe nu

trição do ~o afetado (15) o Dessa forna esta taxa ê tarrbêm um indic~ 

dor útil na estirrativa da prevalencia da desnutrição. 
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A t axa. de rrortalidade por saranpo, em rre!10reS de cinco ::. 

nos era , e m 1970 t em Corrientes, de: 90 por cem mil. 

4.3. Indicadores Diretas de Níveis de Nutrição 

I nquérito clÍllioo nutricional 

SÓ um irquérito (2) deste tipo foi realizado na Provín

cia, em 196 4, num3. população rural distante 50 quilorretrc:s da Capital. 

Esse inquérito ruvelou que em nédia não se currprirem as recomendações I 

nutricionais) senoo particularrJ'P..nt e baixas as cifras das vitaminas A, 

82, C e ainda. cálcio e iÔCb . Es tes resultados foram cor.fimadcs peles 

dados cliÍlicos e as rredidas antrop::lIiétricas, nos quais se encontraram 

deficiências significat ivas de peso em t0dc6 cs gr"JpOS etários . Por 

outro lado, a freqt..:ência de cabelos escasscs, finos e CCITl falta de bri, 

lho, faria suspeitar de urra. carência proteico-calOrica (o inquérito r.!:. 
velou qu;! só 2S% das famílias consumirem a quantidade adequada de pro

teínas aninais). 

Os resultaoos precedentes concordam com outra l.s."'\V€stiga

ção realizada em 1969 , sc:bre o consurro de ca...-vnes em Comentes . Enbora 

não se pudessem obter dados ,do consurro da á..""'ea I"'U!"al, resultou irrportan

te corrprovar o que sucede ncs centros de população que possuem maior n.§ 

ro de h~itantes , onde se pcxieria pensar que por razões de ordem econô

rrica, cultural e de disponibilidaàe , t eriam um adequado consUlTO de 

carne. Encontrotrse que só em duas localidades o consum:::l de carn.e per

capita ultrapassava o recorrendaoo, enquanto nas demais, r.esrro na:;: d;:. 
partanentCG pastoris, o consurro est ava tm.ri. to abaiy.o do consurrD mini..mo 

reconendado. 

No irquérito clínico :rrencionado, a atrofia das papilas 

linguais (2l,5%)e a queilose (35, 6%) frequentes, concordam com os resul 

ta<bs de baixo consurro de riboflavina do inquêrito alinentar. A magni~ 

c-= da hiperqueratose f olicular ( 20 ,9\) enoontreda, que faz suspeitar 

de uma carê'ncia àe vit êJ!'i..!1a A, coincide com 05 resultaoos do í.rquêrito 

alirrentar. Encontrol.rse também alta percentagem de pir:ertrofia de ti

reóide <l B, 3% ). 
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P~r-s~ ia dizer que este irqué'ri to mostra uma provável 

deficiência proteico-calórica , de vitaminas A,B2 e C e de cál cio e: iô
cb na alinentação desta população . ~ inegável que estes daoos não pod~ 

riam ser generalizados para toda a Província, nas sugerem \.lITd s i tuação 

serrelhante em outras populações que t enham as nesmas características. ~ 

pesar disso , rrais adiant e , no estudo dos fatores que detenninam o esta

Cb nutricicnal de uma população, ver-se-á corro 1..m'la série de problerres I 

limitareo as pcssl.bilidaees al:iJrentares do horrem correntino e que C6 r;:. 
sultados cb irquérito c i taro poderiam reçetir-se , apesar do terrp:J ~ 

corrido ( o inquéri"to foi realizam no ano de 1964) e da distância. que 

os separa'TI de outros rincões da província. 

Para cobrir a sentida necessidade de um ln::Iuêrito que dê 

o pa.roram3. certo e "total da si"tUaçã:> nutricional da Província, se eoon

tra em fase de preparação um estuoo conjunto, 00 qual participarão a F~ 

culdade de ~dicina da thiversidade do Nordeste, com sede em Çorrien:tes, 

a Secretaria de Saúde PÚblica da Nação e a Oficina Sani tácia Pa.n.arreric~ 

na. Sua concreti zação s e encontra denorada. 



S. FATORES CONDICIONANTES DO ESTADO DE NUTRIÇÃO 
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5. FATOFES calDrCIW/'NITS ro ESTAOO u: tll!l'RrÇÃO 

Q; fatores condicionantes 00s prcblemas nutricionais são 

rrultiplos; encmtrem-se situados e m diferentes setores do deserwolvineE!. 

to e não são patri..rrâdo exclusi vo do setor saÚde . A rrultiplicidade dCG 

problerres nutric:tCllais relaciona- se , nurra ou outra forma, com C6 tres 

aspectos básicos seguintes : 

a) a adequada disponibilidadt.': de aliroonto:; pare. toda a 

pq:>ulação; 

b) o consurro s uficient e e equilibY'CKb de alinc ntos , para 

cx:brir as necessidades nutrici or.ai.s de t<Xbs· seus r.a

bitantes e; 

c) o controle de enfermidades que p:JSsam i nter ferir na. ~ 

dequada utilização dos nutrientes, ou determinar sua 

perda excessiva. 

5 .1. Disponibilidade dcs AJ iJrentos 

Os alirrentos devem estar a dispos ição dos ccnsumidores, I 

no m::mento oportl..lf.O e na quantidade e qualidade necessárias , de acordo 

com oiS necessidades nutricionais. A disponibilidad::?: adequada e sufi

ciente de alÍJrentC6 es t â condicimada. por sua pI'CXJução , t:rensporte , d!: 
mazenanento e corren:::ializaçeo. 

5.1.1. PrudU;ão 

A at i vidade econômica. da Província configura. \..1m3 estrut~ 

ra produtiva, que r-ode repreS,;htar-se de acoreio ã redia da comfX)Sição t 

percentual do valor agn;>gdOO dos aflQ5 1968 d 1972 (9) (figur'd 6). 
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FWJRA 6. m\IPOSIÇI(O PERCElffilAL 00 VALOR ,IGREGAOO. PROV!NCIA DE CORRIEN

TES R.A . ~1!:DIA 1968-1972. 

AGRICUL TURA 

""';;;"",. PEcuARIA 

,,:,.:.,. INOUSTRIA 

•••• :.; CONSTRUçAo = SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS 

111 , COM~RCIO 

111111111 ~UTROS SERVIÇOS 

FONTE, SECRETARIA C€ PLANEJAMENTO - CORRrENTES, R.A. 

As ca.Ncterísticas do solo e 00 clirra tem delimi:~ 

do em Corrientes tres zonas, segundo o ti:p:J de pro::lução predcminantes: ~ 

gr'i:cola, pastClr'il e agr-ícola-pastoril, segundo pode observar-se na Figtr 

ra 7. 



FI GURA 7. PROVrNCIA DE CORRI ENTES : ZONAS AGROPE CU~RI AS 

Chaco 

Santa Fé 

5 .1.1. 1. Agricultura 

:::.~: AGRICULTURA 

:;:;: PECUÁRIA 

lH! AGROPECUÁRIA 
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Os censos nacionais de 1937, 1947, 1960 e 19 69, revelaram 

que a agricultu...""a cobria aproxirradarrente 4% da área prcdutiva total, quer 

dizer, que se rrantinha sem aumento. Pode assinalar-se qte na:; anos 1970-

1972, a superfície agrícola estava em 251.000 hectares, o que significa t 

um aumento aproximado de 16% em relação ao ano de 1969. Esse aurrento 

provem do increrrento de cul tUI'as cítricas, hortico las e oleaginosas, pro

dutc:s com boas possibilidades de colc:x:.ação nos rrercadas externos da Pro

víncia. Confrontando aqueles algarisnos com os 5.500.000 hectares desti

nades ã atividades pastoris, cbserva-se que estas utilizam aproxim3.damen

te 20 ~zeS rrais terras que a agricultura. A estrutura agríco~a de Cor

rientes para 1.971 e 1972 era a que se detalha na Tabela 4. 
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TABEIA 4 

ESTRUl'UFA AGRtCOlA !lA PROV1'NCIA DE CORlUENTIS, R.A. 1971- 1972 

CUU"UIV\5 
SlPERITCIE CULTIVAll', PERaNTAGEH (hectares) 

Cereais 124;220 119,4 

Cult . Indus t . 54. 632 21,9 

Frutas 40.846 16 , 3 

H01"taliÇC5 17 . 044 6,8 

Oleag:i..rosas 14. 829 5,6 

TOTAIS 251.571 100 , 0 

rC1'.TE : S~cretaria de Planejarrento - COI"t'ientes R.A. 

Os produtos agrí col as de naior relevancia econÔrTlica na 

Província estão representacbs pelas f rotas cítricas , seguictas pe l o t~ 

baco, o arroz, o algodão, a erva-nete e di ~rsas hurtallças. Não ob~ 

tante a produção de una aJIflla g3.ffi3. destas últirres , Corrientes se w 
cx:mpelida a cobrir a deficiência da derranda interna de algurra delas, 

introduzindo--d de outrâs Provincias: Buenos A:i.res, CÓrdoba, Mendoza e 

Santa Fé. Com o propésito de exilar est:a deficiencla é que Corrientes 

progrerra urra expansão hortioola. 

Na análise dcs diferentes tilX'S de culturas destinacbs t 

à alinentação, deduz- se que a população dispêe de uma série de alinen

tos ricos em hidratos carbono , que habitualrrente ccnstitui a base da 

alirrentação de setores rurais. Cbm a recente incOIpJração de culturas 

corro o arrendoim a ~oja e a ervilha, com conteudcs importantes de pro

teinas , e c-:>m uma cor.\iemente edu::ação alirrentar para introduzí-lcs na. 

dieta familiarJ alguns grupos de população vemo e,"lI'iquecicb seu apo,E 

te proteico . 

Dos alirrFJltcs de origem agrícola prcduzidos na Provin -
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cia, que saem parB. ser coTrercializados, pode-se citar' al'lUZ, soja, a

rrencbim, l1E..'1.dicca, ervilha, pirrEnta, torrate, laranja, toronja, tangeri

na, li..r:OO e rrelão. Não se ·conseguiu. obter v:>1l..Irr'eS de saída. 

- Mecanização: quarlto ã necanizaç-ão, segunàJ um estudo de 1963, realiz~ 

vam-se trabalhes com tração rrec.anica em 57.000 hectares cultivadcs ,s.s;: 

bre um total de 211.000 hectares, ou seja, em 27%. Seguncb estiTIBti

va de orgãos oficiais, esta situação rrelhorou pan:::ialn'ente na atuali

dade. 

- ..Lrr'lgação: só p:::6SL."em sisterras de irrigação, as pla'1taçCes de arroz 

e algurre.s culturas hortícolas. 

- Crédito: o sistemi3. de credito supervisado do Banco Nación .A...rgentina, 

em convênio com o Banco Interarrerica'lo de DesenvolviJOOnto foi arrplia

cb, alcdrça'1do o grande, rrédio e pequeno produtor, oobrinoo mtis cul

turas e estas, em todas sua.s etapas. 

- Pragas: há zonas mó=: as culturas agrícolas estão atacadas permanent.:: 

mente por pregas t causando apreciaveis .:perdas e exigindo a aplicação de 

inseticidas em fo:rma racional; porem, pequeno nÚJrero de prc::xjutores 

pratica''':l esta rredida. 

- Tecnolog:....a: quanto ae agricultor, o respei'to ã trooição, unido a exp;: 

riências fortuitas e de êxito limitado, têm feito dele U'11 individuo ' 

resistente a mudanças. 

- Industrias Derivadas: o rano indtstrial mais inportante da Provincia 

ê a nanufatura de tabaoo; em segundo lugar, a industrialização do al

godão. A totalidade do c.'1á nacional provêm das Províncias de Corrie.!:, 

tes e MisiG"'les. Em rrenor escala, Corrientes é produtora e elaborOOo

ra de nate. Aprovincia é a !raiar produtora de laranjas no pa~s, s~ 

dp ainda produtora de outras frutas cítricas, do que deriva a indus -

tria de sucos e concentraÓ,)S. O arroz ap~senta crescente ímportan -

cia na prcdução agrícola e $'-lã. excelente qualidade o torna ideal pa..."""'e 

e~çy:-'~ação.(lO) 
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5.1.1.2. Pecwia 

Corrientes OCL,'pa Lm1. posto i nporrt.:a."'1te àentro da pecuária 

argentina , através do gado bovino e ovino. 

Cria'n-se na Província as seguintes raças de gado bovino; 

Criollo , de pequena alt'JT'd e volu.rre; Hereford ; Shorth01, cuja existe.::; 

cia esta decl:inaneb ; Aberdeen Pneus, que ao contrário tem sua cr~açao 

cada 'VeZ rrsior" ; em ~ueno nÚrrero, o HOlando-Argent i no e o Zebú (10)· O 

gacb Holando-f..rgel"'l ti..'10 é destinado ã proju:;;ão de leite; as deIMis re;as 

são para corte . 

A criação de ovincs conce.M;t-re-se nos teparta:rre.'1.tos do 

sul e sudeste. fts raças de :raio!" si€[lificado são: a Cort'iedale e a Ram 

nty. 

TABELA 5 

NtlMERO IE CABEÇAS IE GAEO , SEGUIDJ EsptCIE. PROVINCIA IE CORPJDmS ,R. A. 

1969- 1.973 . 

~ 
NG."1eI"O de Cabeças 

Artes BOVINA OVINA SUINA 

1969 3.950.001 3.054 . 631 32.107 

1970 3. 685.649 3.007 . 529 31.902 

1.971 3.740 . 377 2.858 . 631 20.492 

1972 3. 892 . 246 2 .628 .146 29.237 

1973 4.107.621 2. 624 .755 22.744 

FONIE; Secretaria do Ccnselho Provincial de Desenvolvirrent o Corrientes 
R.A . 

o setor pecuário repre::ienta , em rrêdia, cerca de 20% do 

prcx:!uto bruto interno da provinC'ia , o qual f1 .... utua de acordo cem as fh.:

tua;ões da pecuári a (lO) . 



2R 

A atividade pecuária correntir:.a ca.""'acteriza-se por ser 

urra exploraç2c ex:ensi~Ja, ~r:o cor'sequência não só da distribuição da 

terra., ca:p da facilidade de rranejo co gaào, pcTém o índi2e de: produ -

ção é baixo. 

Quanto acs suinos e as aves, não houve mui ta difusão em 

sua. criação em COYr'ientes, devido às limitações da demanda. Por cut.:r"o 

lado, em decO!"r€l1cia da elevaçãc constaJTte dos preç()5 da. carne bovina, 

esta es~á se.'1do s'JO.:;tituida ;OI' carne de PJT'CO ou de a~. 

- Indu:;tria; derivadas: existe!!", fábricas de er:butidcs, distribuicbs em 

"tcx:lo o teT'!'itório provincial, que prod ... .lZem exclusivarre:nte para o 100:2: 
cacb local. Os estabelecinentos fTigorificos que se enccntra.'n no 

Departarre.."'!.'to de ~!"Cedes, produzem. carr;.es bovini::$ refrigeradas para 

exporta;ào, e no ~partanento de CUI"\.lZU Cuatiã ccngela:-se carr.e ovi

na tanbéni pare. exportação. 

5.1.1.3. Pesca 

A captura de peixes fluviais se realiza em peq'..EMS 

enba..""'CaÇêes, que ~ p::lSstEm um sisterra apropriado de ccnse..Y'Vação -x 
pescado. 

A pequena quantidade de espécies carerciais OOti

das r.-os rics Pa.re.ná e Uruguri (Tabela 6) e a escassa entrada de peixe 

CCf'l.gelado, evidenciar, infra consurro desse tifXJ de carnee 

TtilElA 6 

Prow:;7ú PESQUEIRA (EM QUIlJEl NCS RICS PAAN:IÃ E URUG1.l'\I. PROvrNCIA l::E 

CORRlENTES, R.A. 1969-1971. 

~os 

Ri-",-- .. =---.. 
Paraná 
Urog'c.ai 

1969 J 
198.860 

I 206.650 

1970 

155.950 
6.835 

163.785 

1971 

173.645 
5.455 

179.100 
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5.1.1.4. Leite 

A p!'\':')(}-...ção de lei "te destinado ao COOSUITO na Provincia de 

Corrientes, é urra atividade prat:1.canente não desenvolvida. A única in

fo:nração disponível scbre produ:;ão de leite, data de 1964-, em que se 

produzir'dIn 39 litros por habitante, por ano, O que não cobre as nece.§. 

sidades da Provincia. 

Não existeIIl USÜlro de pasteuriz.ação no ambito provincial. 

Há. urra certa pre'.PJlÇão contr-a o o:msurro de leite fresco não pasteuriza

do. 

o const.,"'!D de leite pasteurizado e leite em pó Vii 'Ido de 

outras Pruvi.-:cias, at.JJ1'entou consideravelJi'C,-:t'e nos úld.JIús anes. Não 

se pooeram corl'.ecer V'Olunes errtradc:€ na Provir.da,. já que as corrpanhias 

produtores se recusarem a fornecer esta inforrreção. 

5.1.2. T:rensporte 

5.1. 2 .1. Rede Rcdoviária 

A si t\...li::.ção da rede rodoviária provincial sofreu nos Úl ~ 

nos anos graijde transfoI!!'k3Ção na qwlidade das estradas, passando de 89 

ldlaretrcs de estradas pa.virrentadas em 1961, a 1520 km em 1972, além 
de 536 km pedregulhaé<:6 e 6.805 km de estradas sem qualq'Je:-:' paviren~ 

ção.<lO) 

Corro se cbserva, existe 1..ml predomínio de estradas de 

trânsito não permanente, o que: determina uma dissociação entre c:s dife

rentes espaços economioos da Provincia. 

Na atualidade, o GovÊrno se encontra errpenhado em asfal

tar os acessos dos pO'vOados e cidades à rede principal, COITK:l também as 

nxbvias secundárias que ligam os centros de produção prirrária às es~ 
das pavirentadas, para que esta infra-estrutura possibilite O incremen

to da produção agrícola. 
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FIGURA 8. PROVINCIA DE CORRIENTE$. REDE RODOVIIIRIA-1972 

Checo 

Santa Fé 

ROOOVIAS 
_ P-avimentadas 
11 .. Consolidadas 
ta"lI De terra 

FONTE: SECRET.ARIA DE PlANEJ.AM;:NTO - CORRIENTES~ R.A. 

Esta tem uma extensão de 944 km no território Provincial, 

e é a expressão de \..1lIB realidac..'le naciooal: a eficiência do sexviço aurren

ta à nedida que se abandona a Provinda, para internar-se na região dos 

Panpas, que á a rrais desenwlvida do país. O serviço é deficiente em 

qualidade e é urra das causas do increrrento do transporte rodoviário, tan

to de pessoas corre de carga. 
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~. l.? 3. F<ed.'" r-uvial 

Apesar dê. i.~""'Ttarcia des t a via de corn....-u cação, é pO'..x:o ..:::. 

tiliz..ada. f..:m t odos os portos (sal'.-o e1:\ 3ela Vista), !'"l.!g:S\!'l.l-se 

r..aior pel"Ca'. t ,1gem de ca..-rga saída 00 que ent~da e tooo C fiuxo ~a pro::kr

ÇdO da reGião é c4lnllizaoo até o porto de Buenos Ai res c O cint~o in 

trial que se es t ende até Sa.ll.ta Fé. A carga CG"'ffititui-sc, em geral , dc 

lTtltéria priJM. O !1u:~ àç e:;;treda q:.:e se verifica, ?rové:!'. c.:."'5'te cirrtu 

~ i:-:dt.st"!'"ia..:., e~. :O!'!!E Ô€ co:±·.:st: .... ~i3 e ;.)n:~:.:tC'6 ml.."'.-..:..!c\': '';':~. Ssta 

sit-..a;ãc ::-.a.....-.: a ::- 1il':I'l.~:::e o g:ã": Ó2 de??---.;1e-"1cia. 2 Frov::.c ':' a. , e~ reIa

çã~ a<) gmr:de ?=l1·:J ;'..:.e!XlS ;.. .. :: .... l .. 'eS. * 

A Capi tal ~.a ?rovincia e alguna.s loca: idades ir!po!"":a..'"'1t€S' 

do interior cont3.."!'. c:::,nr. ca""'aras frigor"lficas. A corstru;;' & 5i10;, t~ 

to pa.-tiCulares com oficiais, se acha em. fre.nco perícrlO de di fusão. 2.!,! 

tretanto , :lã::> se pode ialar ce que se cor-ite cem q'Jantidaàes suficientes ' 

de rrcio de anM7.Ef\&rentO e, seg-mo estimativa de to?cniccs ccnsultados,é 

ainda elevada a perda de ali.rrentos pO!' armazenarrento inadequado. 

5.1.4. Canercialização 

N~ se p1deram cõter o voltr.e nerr, a variedade de a.1.inez:. 
ta> e de pl'"Od'.ltOS alinenticics que ingressa.ll na Provincia, pois prã1;ic~ 

nente não existe ccrl:t.role j tarrpçxx:o se dJtiverarn dados c:bs que saem. A 

Direção de Estatística e Cer;sOi da Provincia têr:t proje,:ado estabelecer' 

ccrrtroles rocbviárice: nos acessas da Capital. 

E:rtbora: seja certo que são rruitas e dificeis de solucionar 

C6 prcblerMS próprios da produção de alimentos na Provincia, é tanbén 
ccnfuso o pa:"!ora"M que apresenta a cor.e!"cialização cbs nesliCS. A ccr.er -

cializaç';:' e ~istr'-.!>uição (!cs prod'.l"'tos de ~-rio..:l~~ é difici: e cara, 

e~ ~!"a:, ~'.rioo ã. falta de a::leq'..ada l.'"\.."ra-estT"_"t'-Z"a de se~.:i;cs, p"!'i..~cl 

~"1!T'.'":e pe:a ;:-ec.a.riE0-ade e :ief:'ciê:1c:'as dos ;:eies ~ ~;>c!"te. 

* (:a:SEJC RAcr ,..·· r ') :: :JZSA?:rCLL .. (). J ia,.,...",~r-: .x d.z !..::. .geÇ'iO't à2! t;c~.n~ 
fl!o7C"!e-:"7!:". I...' :~ "': e ,,:-..es .. :27D. 
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5.2. COnSUlrD 

A Ira'1EÚ .. ...-..J. de selecior.ar, preparar e distribuir os ali 

meJ1TOS, tar',to a nível f3."filiar corro a nível corr .. .ll",it2rio, e a ca;acidc--

de econânica do consumidor', vão determinar o consl..JJYD de aline"1tcs de 

C:"'l.da. l...lín dos mernbros da COITIJ11idade. 

5.2.1. Habitos Alimentares 

Conta-se apenas com um lnquéri to de habi tos ali.rneJ,t~ 

res (21) em Corrientes, realizado em 1967, e.'TI 600 falnÍlias que eram Cl§.. 

sistidas em Centros-Materno- Infantis da Capital. Embora não se encon

trassem rrarcantes tabus r.a alünentaçâo da gestante e da nutriz, exi2. 

tem alguns, enl especial com relação à primeira, <?ntra detennir.õ.das 

carnes, corro a de peixe e a de porco, e também contra o ovo. O inqué

rito rural já mencionado (2~, realizado em 1954, só revelou prevenção 

centre a carne de :pJrco. 

Quanto à alirnentação da criança da cidade, o desrrd .. \1'\e 

teve lugar nos pri.rrei..""'OS rreses an 21% dos cases" dos quais 76% CXXJr

!'eram poI"q.ue a rrãe "perde1...( o leite" ou "nunca teve leite". O des:rrarrú 

de 4 a 6 meses se realiwu em 15'\ dos casos. 

o i!1quérito I"Ul"al, p:>r sua. vez (2), revelou que em 

100% dos casos o desffi3JTe se iniciava depois dos 8 reses. Os tabus ~ 

liment:3-""'es com relação à criança se referiam, em 10% dos casos, ã CSE. 

ne de p::trco e em pequena pT'Op:>rção, ao pescado. O nábito de consumir 

vinho nestas farnilias de baixa condição ecor.ômica e a ad.'ninistração à 
crianças,desde os pr:ineiros neses de idade, as eT.JCa num habito I>O;::!. 

co benéfico. 

5.2. 2. Capacidade Econômica 

o inquérito realizado na Capital (21), revelou que 50 

10% das f,l,_~~ 0.S contava Côm meios econÔmicos para obter uma quantiJa.

de adequada de alÍTrentos; 27(l~ ê,~~; .:~,:c:~ -rliasdestinavam a :rre:tade de sua 
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renda familiar para a corrpra de alime.'1tos, 38% delas, rrais da metade e 

31%, a totalidade de sua. renda. Na área p..lT'al, r:or sua vez, enc.'O,!! 

trx:::u-se que as familias pn:duziam 37% dos ali.nentos, enquanto 58,7% e

ram comprados, ultrapassando estas corrpras a C'.apacidade aquisitiva das 

famílias. 

Ex3.minando-se a situação do ingresso anual per-capita 

da Provincia de Corrientes, est.irrou-se para o ano de 1972 (9), em 

US$ 520,32; sE>.J)óo esta urra cifra rrédia baixa, deve-se supor que há um 

setor da população que tem UI'!Ci renda ainda rrais baixa que a nédia. t 
neste tipo de lX'pulação que o ingresso familiar constitui um forte ob.!:!. 

tâculo à solução do grave problema. da Sub-alirrentação e da desnutrição. 

5.3. Utilização' 

A utilização dos al:in:entos mira ccmJnidade Se ve afe

tada peias características da rresrra. Urra população jovem corro a de 

Corrientes, com 42,5% de rrenores de 15 anos, necessita receber um aba,! 

tecirrento de alimentos protetores (fornecedores de proteinas, vitami

nas e minerais) administrados equilibradarrente com aqueles de função 

c:tlÓrica, para que a al.im:mtação currpra suas funçÕeS adequadamente. O 

tipo de atividade e o cl.irra, tar:'bêm fazen variar as necessidades da 

população. Mas são as condições sanitárias as que rrais afetam a utilf. 

zação dos alirrentos nurra oorrunidade. 

Há populações que ronstanterrente se vêm expostas a ~ 

fecções por não terem água potável em quantidade suficiente. Existem 

áreas sem um bem sistema de esgotos, drenagens e coleta de lixo, orde 

também a disposição de dejetos é deficiente; nestas, há um mior de.:!. 

gaste nutricional, porque as frequentes infecções reduzem o aporte n;± 

tricional efetivo, ao mesrro tempo que diminuem o rendimento e a produ

ção. 

5.3.1. Á?J;a 

Analisando os dados leva.'1tados em 1972 ~ Obras S-anf. 

tárias da Nação e o Serviço Provincial de Água Potável, corrprova- se 

BIBLIOTECA 
FACUlDADE: Df SAL'Of pt;BlICA 
UN!VER.:oIOADE u,: SAo PAULO 

SP • 8 
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que 28\ da p:tpulação total àa Proví.'1cia esta servida por água potá-

vel. O l.n:{uérito nutricional realizado na área rural(2 ) revelou que 

90% da p:.pulação utilizav~, corro ágv.a de bebida e de preparação de ~ 

midas , aquela procedente de cha..r.ccs, os 10% restantes utilizavam ágtE 
de poço. 

5.3.2. Esgotes 

Quanto à prestação do serviço de esgoto na ProvÍncia, 

segundo dados de Obras Sanitárias da Nação, a deficiência é mais rra.~ 

da do que a de água , já que cobre sorrente 7% da população. O inqu~ 

r ito rural (2) revelou que rrais de 50% da população não possuiam in!! 
t:alações sanitárias e 33% contavam com latrinas rudimentares . 

tados levantados pela Direção de .Saneane.rrt"O Ambiental 

da ProvÍncia, infornam que em 1973, 46 , 8% 00s locais escolares de CO'!.:: 

rientes não contava.l1t car, ab.astec..immtos de água satisfatÓrios e que 

66,5\ não tinram s isterra de esgotos adequados . 

5.3.3 . Li= 

o serviço de coleta de lixo cobre 31 ,6% da população 

total da Província. 

5. 3. 4. Parasi t oses 

Em vista dos dados descritos acirra , não se estranha a 

informação obtida de um estudo de prevalencia de parasitose em cida

dãos de t odo o âmbito ter'!'itorial, convocados para o serviço militar 

em Corrierrtes , realizado em 1973 . :ncon1:ra.r'am-se 72 , 8% de casos 

p:>sitivos, dos quais 44% estava.'n irlfestados com ancilostornideos, 23% 
cem amebas, 13% com gia.ndia e o restante com outros quatro tipos de 

parasitas . O in:J,uérito nutricional (2) na área rural também assina-

100 a presença de 54\; de parasitose e do t otal de pessoas exami.na.1as, 

23 ,4\ a]:'!'esentarem níveis baixos de he!:nglobina e 35 ,1\ tinham hipo

cromia (volune COrroSClJl~ r:-édio menor que 3Q\ ). A prevalênci~ de Df 
veis baixos de he.;Tc globL'1a e herre ::óc:ri "~ C) foi neior entl"e os parasita -

dos (75 , 4%). 
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Sabendo que a deficiência de ferTO p:::>de prOO.uzir-se no 

orga.TIsno, ent::re outras câusas, por perda excessiva, especialTrente d!::,. 

vida a wra ancilostomiase gr-dve (15), p:xieriarros suspeitar que Ul'lE. !'OE. 
centagem da população, atn:"lvés cb rrecanislIo de jnfestação por ancilo~ 

tomideos, p:>de sofrer de aneJIÚil ferropriva. 



6. RECURSOS EXISTENTES 
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6. =S DCISTINI1:S 

o estuk.'l destes rectr'sos servirá cano base 00 plarejarrento e 

msenvolvi,'rento do proerama de nrtrição e nele se incluem os setores de sag, 

de, educação e agricultura. Esta análise co~e os seguintes aspectos: 

00 recursos institucionais, econânicos, alimentares, hureoos e administra

tivos existentes , relacionados com ru:trição. 

6 .1 - Setor SaÚde 

o Departamento de Nutrição a nível central foi criacb con a 

aprovação do Regularoonto Orgânico da então Sub-Secretaria de Saooe PÚblica 

da Provi'1.cia de Corricntes , Felo decreto nQ 2.394 de 1970. O citado Regul~ 

menta dispu"i'.a que o Departamento de Nutrição, junt'o a ~s sete ~parta
mentes, de:t:endesse d:1 Direção de Atenção Médica, subonlinada. ã $uh-Secreta

ria de Saúde PÚblica (Orearogre.ma - ru:exo). Esta foi recentemente eleva

da à Ministério. A chefia do Departamento de Nutrição é um cargo JOI' con

trato. 

Quanto a seus, recur'Scs institucionais, Cor!"ientes possuia em 

1969, segu.rdo o Cajastro Nacional de Recursos, 193 estabeleci~tos assis

tenciais (Nacionais, Protinciais, Muücipais) de \ar'lad:> nível de complexi

dade, can una dotaQio de 2. 310 leitos,o'.J seja, aproxim;;.damente 4 leitos por 

habitante. A distribuição das ca.~S correspcnde a 37% na Capital e o res

tante nos clerrais Depa......-t:anentos da Província . são 290 as canas destinadasãs 

crianças, existinoo aind3. 19 incubadores. O equipanento dos Serviços de 

Alimentação, apesar de haver melhorado nos Últi.m:>s anos, e ainda. deficiente. 

Dos 749 médicos que prestan serviços na Províocia, aproxima

damente 53\ residem na Capital. E'n:.ltanto na.. Capital Federal existe um mé
dico para cada 199 habitantes , CarTientes 'tem aproxinadarne.nte um. mêdico p;1-

ra. cada 794 habitarrtes . 

Quanto aos recu::'SOS h1...l!Wl:ls em N .. rtrição, só se cx:mta can um 
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uêdico esp.:::cial ts"ta 1 docerrre da Faculdade de Hedicir.a. da. Unive!"'Sidade c:b 

Nordeste . Três nutricionistas ocl.lJXY.' curgos oficiais no Ministério de Saú
de PÚblica provincial (\.l1JE a nível centra l e duas a rúve l hospitalar). 

Am.<a )rr,ante a Secretaria de Saúde Pública da Na~o d i s pÕe de beIres J:dra a 

P.roví.nc i a , p;u'd r ooli.za.:!' o D..lt'SO de Nutrici onistas na Universir.We de Bue

nos Aires ; entretanto, Carrientes não tem bolsi ~·t;as aümlmcnte . 

(l'Janto ao t.reinamento em Nutrição de pessoal não especia.li

zado , pode-se dizer que na Faculdade de Medici.'1a com sede na. Capital da ~ 

vincia ) não se leva a ca.]x) o ensino da Nutrição em for:ra. específica. O ~ 

ble.ma social da H\;~i~:., é esquecido e a.penas aSpEctos de diet oterapia são 

referidos em disci pli..nas corro Pediatr'B e Clínica Médica . A cátedra de He

dicina Prev~itiva ta.~uco dese..~volve o t ene . Por outro lado , a Escola de 

Enferm3.ge.m da Univers i dade cb Nordeste leva a cabo o ens ino da Nutrição de 

forma adequada , enquanto r.o curso de AlLxiliares de Enfenragem do Ministéri o 

de Saúde Pública , enoora inclua. o ensino da 1\\ rtrição e.'i\ s eus prograrras" há 

carga horária insuficie.T"\te (sei s hot'as) para cump!'ir seus fins . Fi.nallrente, 

dentro do setor saúde, pcderfarros rrencionar que na. preparação dos Assisten

tes Sociais fonnados na F'r0vÍl1cia, o te...orê "nutriçãc " não te.-n o enfoque re

giO!"'.al adequado para este tiJX) de profissional. 

A assistê.'!1cia ali.rren.tar (distribuição de lei te em pÓ ir,te

gr-al) que se real iza na P!-ov'ínc:ia. está ültegrada ao Programa Mate..'I"11O-Infan

til que se desenvolve em todos os serviços assiste:nciais do território, rras 

não é acorrpan.i)ado de lliucação Alimerrtar . Esta assistência a l inentar te!!! 

uma. cobertura ncito variável. Em 1973, UID3. ajuda ~..lÍto imp:::>rtante do Go'lE!: 

no Nac i onal, permitiu cobrir 46\ do total dos lactent es , IlE.nores de 5 anos, 

gestantes e nut r i zes . Em 197~, esta ajuda diminuiu sensivelmente e o Gov~ 

no Provincial teve que fazer frente ao problem3., Iras baixou consideravel..rre.:! 

te a cobertura e assim rresTI'O, somente atendendo aos lactentes. Previu- se 

para 1975 um novo increrrento da ajuda Nacional. A atenção do binômio mie

filho consta geral."re!'.te de t~ de peso, revisão clií1ica e distribuição 

de leite eln p5. Ela é realizada nos estabeleciIrentos assistenciais da CaPi: 

tal e cidades Í1!Ç>Or"tantes , por equipes ~stas de pE:diatras, obste-t.!'as, 
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enf ermeiras e visitadoras , por um médi co geral e wn auxiliar de enfermagem 

nas regi ões a fastadas . 

Ape sar de tcxias estas atividades que deve desenvolver o pes

soal de Saúde hlbl ica , nos últinos cinco anos não s e realizaram cursos " de 

atualização em nutri ção para mé::l.ioos . SÓ f OPam adestradas vinte fW1Cioná

rias não gr'aduadas , mas que desempenham funçÕes de enferrreiras e visitado

ras nos Serviços de Atenção Materno-Infantil. 

6.2 - Setor Educação 

o ensino pré-prlnério e . pri.mârio da ProvÍncia encont ra- se 

sob do resp::msabilidacte dos Governos Nucional e Provincial, existindo um re

duzido nÚ1rero de escolas parti culares . Segundo dados de 30 de j unho de 

1973 (8); existia um total de 953 estabelec:L'1ent os escolares , di urnos e no

turnos , dos quais, 556 pertenciam ao G::lverno Nacional , 380 ao Governo "Pr0-

vincial e 17 ao setor privado . Encontram-se 7% dos estabeleclJrentos esc.-o

l ares s ituados na Capital, com 22% do t otal de a lunos da Província. Das 

escolas exis tentes em 1970 , 55% possuiam o cicl o corrpleto. Este fato é re

lacionado ã evasão escolar , já que o sisterra pri.rrdrio não oferece o conjun

to corrçleto dos graus de ens:lrlo defir,idos :p:>r l ei corro necessários e obri

gatórios . 

Segundo os dados de 1974 , nos Jardins de Infância que fun

cionam integrados às Escolas Pr':i.márias, se assis tem a 5.320 pré-escolares 

de 3 a 5 anos , aprox.iJn3.darnente 11% dos pré-escolares dessa faixa. etária da 

ProvÍncia . Dentro do Pl ano "trienal do aTUal G:::lverno Provincial O ) , figura 

corro um dos objet ivos do setor educação a "criação de Jarcli.!1S de Infância", 

o que possibilitará àar uma maior cobertura a este gt'Upo etário. 

A área Saúde foi incorp:;,rada. aos programas de ensino na es~ 

la primária, por resolução do Conselho t-6cional de Educação, em 1972 . No 

mesrro ano , seu similar da Província aderiu à rredida . Entre as set e unida

des temáticas que compÕem a área Saúde , fig.;:ra a de "Al:irrentação e Nutri

ção", adequadame..'1te des envolvida. Mas a falta de bibliografia com um enfo-
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que regional dos prcblerras a l.llI€JTtares e de preparação básica em nutrição do 

professor , l evam es te t êffi:l a St:-!"' desenv..Jlvido de f OT'f'iâ incompleta. 

A Assistência Al imentar é r-e.alizada com LUn orçamento unific~"l -

do dos Governos Nacional c Provincial, a través da C'.o:nissã o de Refeit6r.ios 

Escolares . As escolas beneficiadas com assistência alirrentar são aquelas de 

categol'ia C e D, quer dizer , situ:ldas em áreas geogl"'áticas "desfavoráveis ll e 

''nuito desf avoráveis 11 e algt.lll";-lS de catecorias B e A. A assistência consiste ' 

no envio de verb3 à Comissão Coopera.d01."'d da escola que , conj untarrente CC111 o 

DiretO[", deve cuid.a.r da compra. de alim:Hltos . Não existe-Jil. nonrilS 00 guias P<=.:!. 

re SUi.l seleção, j á que a Comssão Cel~CT'al que adfi'inis tra OS fundes não co!.:. 

ta entre seus ffi:?ooros com um técnico em nutri ção , nem solici t "a assessoria .As 

escolas dev~'TI prepa..''''CU' "ccmid:l quente" segLU1do i nst7'uções recebid"3.s . Não t;:, 

oebem fw.d.os para contra tação de pessoa.l de cozinha nem para corrbust: ível, O 

que deve estar a ca.nga da Corn.issão C(X)p.::~'adora. Ge:ralm:mte as escolas fiais 

necessitadas, não tem orça.rrento para. fazer' fl"ente a es tes gastos ; errtão são 

os professores que, de seu ordenado 1 cobrem 05 gastos; ou então a verba n.!:,. 

cessária é desviada do fundo de alimmtos , já por si e xíguo. 

A aliJrentação oferecida na escola é iX'bre em qual idade , cem 

um baixo dJXIrte protéico de origem ani..rMl , vitaminas e minerais , havendo p~ 

danínio de hidratos de carbono. 

Quanto à p...~paração· básica e.-n nutrição do professor , e~. ap!"!, 

senta sérias deficiências. !in seu prograna de fOr.Mção, o terre figura d~ 

naneira rrui to geral, sob o nome de "A! ÍJrentos 11 e, salvo exceçÕes , não é de

senvolvido segundo as necessidades regionais . AD analisar-se a prepar'dçêo 

básica em nutrição dos professores de biol ogia, que são os professore.s de 

ciências dos futuros professores prinir-ios t ver-se- ã que , t ampo..1co e les pc:6-

suem suficiente ba.gagem de conhecimentos para organizar adequada.rrente o ensi

no da nutrição. O tema "Alimentação", considerado na. ma.téria Higiene e Medi:, 

cina Scx:ial J é desenvolvi do p:!r uma nutricionista , por convite do titular da 

cátedre, cem uma carga hor>ária total que varia de 2 a .. hore.s. Tampou.co exi~ 

te urra bibliografia que o guie para. que seu enfoque sejd prático e regional. 
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G.3 - Set or Agr:i cultura 

Drte setor realiza seu 1:rarolho através de organisrros ofi-

ciai~ nac ionai s e provinciais . Entre os nac ionais, deSUlca- se o Instituto 

Nacional de Tecnol ogia Agropecu.:TI--ia nUl'A) , c:('iado com o objetivo de reali

zar forOC!nto , investigação e extensão agropecuári a. Possui onze agências de 

extensão a gropecuácia dü,..tribuídas el'n t oda a F'r'Ovínci a , onde tem orgaI1.izados 

51 clubes I4- A para jovens l c'om aproxinadal'!ente 900 sócios; ainda Clubes de 

Lar Rural , para. donas de casa e jovens, com cerca de 500 sócias . A tarefa 

está a cargo de 9 assessoras de Lar Rura l e 5 ass essOt'es de Clubes 4-A. ~ 

através destes clubes que se ministram conheci.rrentos de al.inentação , em au

las de preparação e pro::.1ução de alimentos . futre os profissionais do lllI'A, 

t.ma engenheirn. agron<::ml realizou um curso de Nut:!'ição Aplicada no PerÚ. 

o Ministério de AgricUltura da Província , que possui oito De

legacias Regionais em todo o território , realiza "tI'abalho de fo~to da Agri 
cultura, assessoria e C3.pacitação agrícola aos pI":ldutores . Para. isso, Cé',da. 

delegacia conta com um engenheiro agrÔnorro , pelO rrenos . 

Os dados até aqui apreserrtados t não podem ser considerados 

suficie."ites para estabelecer um àiagTlÓstico definitivo sobre a situação de 

estado nutricional da p:>pulação da Província de Corrient es . Acredita-se IX>

rém, que apesar de pouca. info:rr.ação d isp:Jnível pçder-s e-ão enunciar prelimi

narnente priori dades , as quais possibi l i tarãosugo:o-rir um prograrra de nutrição. 

cano se descreverá a seguir. 



7. PROGRAMA DE NUTRIÇÃO 
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7. PROGRAMA DE NlTI'RlÇÃO 

Com base nos prúblerms encontrados se esboça e s te prograno , 

que poderá ter validade até que \.bTr3. nova infoI"m.3.ção mais compl eta, que pe~ 

ta um di agnóstico confiável, confirme sua orientação adequada ou ajude a c.DE, 

rigir os t"X'r 'OS co:rretidos . 

7.1 - Es t abel ecl.moJ1to de PrioridadE:s 

7.1. 1 - Problerras Relacionados com a Adequação da Dieta 

Proteínas de alto valor biológico 

Calorias 

cálcio e ferro 

Vitaminas A, 8
2 

e C 

7.1. 2 - Grupos Metados 

Lactentes 

Pré-escolares 

Gestantes 

Nutrizes 

Escolares 

Adultos 

7.1. 3 - Prublerras Operacionais 

Diagnóstico de nutrição 

Política a.lirrentar e nutricional 

Pessoal especializado en nutrição 

Programas de educação e assistência alirrentar 

FstrutUI'a àe nutrição no setor saúde 

Pessoal não especializado em nutrição 

Serviço de alimen~ção das instituiçÕes de saúde 
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7.2.2.!?:i!'ti~ 

7.2 .1 - OlJjc-.: ivo a !.nneo ?razo 

Conseguir o Jrelho!'\1l'rento do estado de nutrição da populaç5.o. 

7. 2. 2 - Objet i vos a Médio e Curto Prazos 

· Fonrulõr e executar 1..l!Ta política. de alimentação e nutrição Pr;? 

vincial 

Estabe lecer um diagnóstico confiável e completo da 

alimentar e nutricional da Província 

situação 

· P.t:>eparar suficiente pessoal especializado em nutrição , n05 se

tOt"e~ de saooe ) edu.c.ação e agr'icul tura.) para as áreas de do-2(~ 

cia, serviço e invest igação 

· Proporcionar aos program3.S provinciais de educação e assistên

cia alirrentar dirigidos a mies e crianças das c las ses eccr.,ômi.

cas baÍY.as , uma oobertura estável e capacitação do pessoal en

volvido, para que se l"'€c:!lize educação al.iJrentar 

· Fortalecer a estrutura de nutrição do setor saú:le, a nível c~ 

t.1"a.l, regional e local 

· Mel horar e atualizar o adestramento sobre nutrição e al..immta

ção do pessoa.l não especializado que 7"t\3.balha com a comunidade 

Organizar tecnicarrente os serviços de alimentação nas insti ~ 

çôes de saú:Ie. 

7.2. 3 - Prazos Te.'1tati VOS àe Execução 

Poli tica de ali.-rentação e nutrição: concretização em cinco 

anos (1977 a 1981) 

DiagnÓstico de nu'trição: em dois aros (1976 a 1977 ) 

Pessoal especializado em nutrição: em sete anos (1976 a 1982) 

Progremas de educação e assistência ali1rentar: em cinco anos 

(1976 a 1980) 

Fortaleci.rrento da es'tnltura de nutrição do setor saÚ:::l.e: em c i!:!. 

CO anos (1976 a 1980) 

Adestrarrento do pessoal não especializado em nutrição: em CL>1-

co anos (1976 a 1980) 

Organização dos serviços de a linentação em instituições de saf 

de : em CID....'"'O anos (1976 a 1980) 
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FIGURA 9. CRONOGRN!A TE NTAT I VO DO PROGRM~\ DI NUTRI ÇJ\O 

~ J 976 1977 1978 J.979 J 98 O 1981 1982 
Ativ idades 

políti ca Al i menta r e x x x x x 
Nutri c i ona l 

Diagn5stico de Nutr i- x x ç ão 

Pessoal .e~pecia lizado 
em nutr lçao x x x x x li x 

Programa de F.ducaça'o 
e Assistincia Alimen x x x x x 
tar 

Estrutura de nutríç§o x x x x x no Setor Saúde 

Pessoal n~o especiali .. , x x x x x zado em nutrição 

Se rviços de Al imen t a -
ção no Setor Sa ÍÍ<le x x x x x 

'-- ... 
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7.3.1 - Política Alimentar e Nutricional 

7.3.1.1 - Considerações gerais 

Conviu-se definir a política de nutr ição e alinEntação corro a 

fornulação de um oonjunto de rredidas tendentes a asseguruI' um ótiJro estado 

nut!'icional pa.Y>d. tcda. a p::>pUlação, através de um abas tecirrento adequado de 

ali..rre:'itos e de nudanças apropriadas oos padrÕes de consurro (17). 

Esta polÍtica ideal..rrente deveria ter um cara:ter nacional. Mas, 

dada a circunstância de qL'e a RepÚblica Argent ina ~.ão def inui sua p:>lítica 

alilrentar e nutricional, a Pt'ovÍDcia de Corrientes deve definir-se neste 

aspecto ante os problenas nutricionais que se visl\lJl"ibroam em sua PClp .. üação . 

Um plano provincial de alirrentação e nutrição seria o instru

mento que assegure o início de llm3. política de alimentação e nutrição. O 

plano devere incluir urra estratégia, prograrras e projetos , que sirvam i-'d!'a 

alcançar as mE!'tas estabelecidas sobre disponibilidade e consUJIP de alllre!1-

tos, segundo os requerÍ!rentos nutricionais da população. 

Neste contexto, o problema da nutrição careça na pro::1ução de 

al iJrentos , termina pelo con.su!ro dos mesnos e se expressa e."Il. tenros de saÚja 

A cadeia que une estes extrenos tem nrui tos narros e interconexÕes, o que de

IrOnstra a conplexida.de e a natureza inted.ependente das medidas que devem i..:!, 

tegrar uma Polí t ica Alimentar e de Nutrição , e, ao nesrro tempo, realçar a 

necessidade de que a !resma seja elaborada sobre \.I1I'Cl base inter-disciplinar. 

(11), 

7 • 3. 1. 2 - Estrutura administrativa 

A :iIrp:>rtância da matéria e suas repereussões na ~ldÇão, a 

diversidade de varidveis car:prometidas e sua .coordenação, o seguirrento 
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cCtYtrole da exec~ão das ~lí1:iQlS , prograr.as e projetos. nECesscr.io5, to:::. 
nam irrlisp, • .;nsável cons ideraI' a crLiÇ'iio de uri'l. autoridad.e , do mais alto nr
vel ;ol:i:tico, para dit"igir a polític::\ provincial de ali.lre .. 'ltaçã.o e nutriç;:lo. 

Esta poderia ser uma Comissão Provülc ial de lbl.ítica de A1.ilrentação e Nutri 

ção. A mu) tisetori.:llidade do prúbh~ alirrentar e nutricional E"xige WI'I;l 

composição também multi setorial da c<wssão . Por iSf'D, estarão representa

dos a Agric..11tura e Pecuária, EduC'.ação e SaÚde PUblica, Tndústria c Cccnér

cio e Pla."{!}iU~r";to. A Car.issdo deverá ser prcfere:1tenl")r.te presidida pelo 

Secretário do Planeja-:-ento. 

t-'..as a va. lidade, efeti vidade e airda a perrranê.'1cia de qualc;.ue!" 

cani.ssâo de PJ'lí -rica de goverro, depen;jem quase se:pre, incepe..-dent€.r .. ,nte 

das peSSOclS que a int~g.ram, da. q\.idlidac.e dos trabaJh::)5 técnicos so-~v-e a 

qUdl re;>ousa"n suas decisões. Pm- isso, deverá O)nta,r cem "..:In:::oI"pJ -:écr:ico 

a outro nível de trabalho, sO;..."r'e o qual possa a:pol.a.."""-se a -:orr..issão de níwl 

político, e no qual o poll:tico t("'.l1..l)a fé, ao sa.l)<:!r que seu setor está df>vi

damente repl:-ezentado . Este gr-upo 'técnico será rnultiàisciplinar. rela i.m

portância de suas funçõe s , o pessoal que o integra deve ser' da mais alta 

qualidade e deve ter ur.ã. dedicação de terJi>O total a. seu serviço. 

o c::or"p::I técnieo deverá estar resicaJT'er.t:e ca:;::osto por: l...."l! 

nutrólogo ou sa. .. "1it:..arista e uma r=.:t:ricic... ... ista pelo setor saú::!e; pele setor 

agriculn...."'""'d. e pecuária, pc:' u:n e."1gc::'"'heL.-.o agrÕncuo e '.m'I veteri.wio; :pelo 

setor educação, um educa.OCr; pelo setor i..""'à.ístria e ~io,:;m. ecorc.'":l.is

ta; pelo setor pla. .. ·1ejarrento , 1.m1 profissional com especialização em planeja

mento. 

Dn vista do tl"'dba.Llx> interdisciplinar da necessidade de 

hdrm:>nizá-lo e incorporá-lo ao plano provincial de desen\l'Olvirrento e de ga

rantir-lhe O apoio orçament.ir-io, o tX'r'pO técnico de trabalho fará parte da 

Secretaria de Planejanento da. Provfrtcia, a nível de Departamento. Isso pe::, 
mitL.....i o cor:tacto penr&:1 . .''1.errte <Xlffi oS ministérios e cutras i.nstiruiçoÕes vine::: 

laàas ao plaoo. [)(>.ste gr-... -pc s;.;rgirá' . ...una secretaria 'técnica da comissão de

cisória do nlvel pollt:C":i, corslder-ando-se op::;rtu:1O :;ue esta seja . ';.ma :;e-..~ 

taria ccnjunt.a, fonr~.A per um represer.tante do set::::::r agr-icult"'.;ra e cut1.u 

do setor saÚ::l.e. 
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7.3.1. 3 - Funções : 

A Q)missão fTovincial de Políti ca de Ali.rrentação e Nutrição , 

basic.arrente deverá assessorar' em rratéria de JX)lr tica e nutJ.~ição e cooroellilT' 

as ativictildes de tcdos os organis1rDs governa.rrentais e não governamentais e!l 

carrer.;ados de descnvol ver prograrras de nU'l-rição. 

Sua primeira resp:msabilidade será a de f acili tar os meios p:.,:: 
l'a conseguir a inforrração necessária, c::>m a qual devet'á identificar os pro

bl em35 nutricionais m:lis i.mp::Jrtantes e estabel ecer prioridades a respei to 

dos prograJl\9.S de nutrição . Urra. de suas rrais importnntes res:pJl1sabilidades 

será a de estabelecer as necessidades nutriciona.is básicas e assinalar os 

objetivos nutricionai s a nédio e longo prazos , que deverá; a l cançar, p:>rque 

de suas decisões dependerá a avaliação quantitativa das necess i dades de a~ 

mentos . Portanto , o passo seguinte da Comissão ser-á de COOI"denar os obj e

tivos que deverão alcançar-se quanto à disçonibilidade de alinerrtos , busca!:!, 

do que sejam suficientes do ponto de vista nutri c i onal e acessíveis ao p :m

to de. vista da economia e agr'icultura . A Comissão também deverá t orrar de

cisões de carater pol!"tico em legislação a limentar , incluí das as normas so

bre a l imentos e sobre di versos tiIüS de progranas. A Secret aria TéCT.ica s~ 

rei responsável por : a coordénação e análise da infOr'l1\3.ção; a apresentação 

à Comissão dos resultados das anâlises e as propostas operativas baseadas 

nos mes rros ; a transmissão aos ministérios das decisões adotadas peJa Comis

são e acompanhar de perto a realização dos diferentes progra.rras . O corpo 

técnico deverá preparar inforna.ção disp::mível que possibilite o diagnóstico 

da situação ;. elaborar a p:Jlítica , os pr'Ogt'am3.S , OS projetos e os orçarrentos 

neces.sârios , que serão subJretidos ao nível político; aval..iar a execução dos 

progr'am3.S através dos setores que cumprem a políti ca. (Figure 10). 

Desta. rraneira o ní vel JX)lítico , a partir do diagnÓstico que 

ser-lhe-á apresentado para estudo, recomendará ao pessoal do corpo técnico 

do Departamento de Alimentação e Ntrtrição , pertencente à Secretaria de Pla

nejamento (q qual deverá estar em estreito intercâmbio com os técnicos dos 

ministérios ), a s bases e orientação sobre as quais deverá prep-'ll"'ar-se a :p:r 

li t ica . Sobre essas indicações, os técnicos de planejamento , em entendi1ocn-
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to com os dos ministérios, elaborarão a política, os planos e os orçamen

tos , que serão estudados pelo .nível político, aprovados e recorrendados ao 

Poder Executivo. O corpo técnioo além disso, e1.a..borará periodicamente in

fornes e avaliações, para os ajustes corTespondentes. A aval iação dos pro

gI'wna.s deverá ser t~ de competência dos ministéri os, que são os enc~ 

gados de sua execução , já que isso fa.râ possível rever periodicarrente os 

planos à luz da expel"iência realizada. 
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7.3.1.4. P1~azo~; de execução 

Estima '_se para a fopmulação e aprovação da po1.ít ic a 

alime n t ar e nutriciona l , os seguintes prazos: 

FlGURA II - PRAZOS ESTIMADOS PARA A EXECUÇAO DO PLANO DE POL!TlCA 
ALUlENTAR 

_________ Me 5 e 5 

A~~~idades _______ 

~ 

'" ~ 

ao 
~ 

;:: 

Consti tuiçâo da 
COPPAN 

Constituição do 
Corpo Técnico 

Primeira reunião 
da COPPAN 

Coleta de infor-
mação 

C?let~,il!foTrnaçã( 
dlagnostlco e pr~ 
fpostas operativas 

Estuda propostas 

orpo Técnico m" ifica programa 

Aprov.do progra-
ma pelo COPPAN 
e envio ao Poder 
Executivo 

Poder Executivo 
estuda 

10 11 12 

x x x x 

x x 

x 

-I--

x x x x x x 

___ L_ 

x x x x x x x x 

x 

x 

x 

x 
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7 . 3. 1. 5 - Avaliação 

A avaliação é essencia l para o tem plane j amento das ativida

des e para. a d:ir~ção dos prograrras , ajudando a determinar a eficiência. com 

que se desenvolvem e a decidir quanto às mudanças que eventualJrente devam 

ser feitas pare1 melhorá-los. Além disso , a juda a determinar até que lxmto 

f oram acertadas as decisÔ2s sobre os prograrras , tanto na fase de planejaHB~ 

t o corro na de execução; contribui pa.ra justificar os prograJIas pera.'1tc àS 

autoridades , a p:..'pulação e a equipe de saÚde e p:!l"rr..i te ao adminis"trador :re

dir cem m::lior precisão a Np3.cidade e eficiência do pessoal que l.l)e está s.!:!. 

boroinado (20 ). 

Para a ativiÓC".d.e de fornulação e e xecução de l.."7B polÍt"ica al~ 

me:"ltar e nutricicr.1<31 , se a.valia...r-á anua l..rrente a produção , quer dizer, o vo-

11.lJTe ou percentagem de 1:rab3lho realizado , cor.parado can o crono~ pro

gramado. Assim ta'TIbém, por r.eio de um novo diagnÓstico nutt>icional, se av~ 

liará a eficiê..cia da pol ítica alim:::ntar e nutr·iciona l traçadas . 

7.3 . 2 - DiagnÓstico de Nutrição 

Um. dos progr-am3.S prioritários que a Comissão Provincial de 

Nutrição e Ali.'"re.'1tação deve.rá enCê:!..I'.3...I' t será o que ve.nr-.a a satisfazer. a ne

cessidade de obter infonração c.ásica , sendo por tanto sua pri."'l"eira responsa

bilidade a de arbi"tr"dr os meios para conseguir esta infonIação. Irrlubitdvel 

mente , corro o diagnÓstico é um pn.x:esso cont.i:nuo , deverá lMl1ter-se chZ'd!l"tê! 

o desenvolvir.-.ento do programa., já· que permitirá conhecer a eficácia das me

didas adotadas e realizar ajustes nos períodos seguint es . 

Até que se organize e constitua a Comissão P!x>vincial de Ali

mentação e Nutrição ., considera-se de suma i.mp::>rtância iniciar d OI"ganização 

de um sistem3. de coleta de inform.ações e aperfeiçoar outros ., que p:Jssibili

tem um diagnóstico confiâv·.ü de Nutr i ção. Para i sso se proje+~: 

7.3.2.1 - Acelerar a. realização do inquérito progranudo p.3.!',J. 
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d Provínc.ia de Corr'ü:ntes, pela Faculdade de Medicina. da. Univer$:Ldade do 

Nor'des-t.::c, a Secretaria de Estado de Sa.úde F\Íblica e a CTL'ganizc.çãü Pa:ndf!)'~ri

CZ:l.na da S:nícle. O lnc:GrrP colrvreende o estudo de urra aJIDstra estratificada dil 

p<)pu.laçQ.o ·-tDtal sobre çonsumo familiar de ú.limentos, hábitos alim21jtdr,{~S, 
m:..."Clidas all.trúpc:m2tricas, dados sócio-econômicos, determinações bioquímicas 

e cx.:11nes clínicos. Sua. organiz::l.ção, obj et:ivo$, recursoS hUlffinos c mJ.te-

riais, seleção de <l.lJ\0stra, etc, estão especificados no tr'al:xüho: TlEval\hl-

ción del estado de nutr:kión de la región Noreste y Noroeste de la RCJ.X1bLi

Cd Arg('!'ntina", realizado em 1973. 

Para t~r,:tmitar o i..'"'.ício do irquérito referio,), pt'OpC>e-se o se

gui11te cronograrra '!:cntativo: 

Avaliação: 

Ano 1976: 

Meses de juJJ,o e agosto: reinicio das conversações entre as. 

partes interessadas, com vistas a um convênio definitivo de 

realização do inquérito. 

Mês de setembro: relU1ião dos representantes oficiais elos 

ganislID:: participantes para elaborar os compromissos defini

tivos e fixa.'" datas de execução do inquérito. 

~es de outubro e noverrbro: assL.......atura do convênio. 

Ano 1977: 

Reali?.ação do irlquérito nos prazos fixados pelo convênio. 

Estas atividades serão avaliadas segurdo o grau ou percenta

gem do cumprimento do ct"':>nogr'am:t tentativo. 

7.3.2.2 - Aspectos relacionados com doenças nutricionais 

Enfatiza.!" os aspectos relacionados com. enfe..'Y'ffiidades nutricio-

1".ais; dar ~fusão dos resultados da Investigação Interamericana de HcrtJ1i

dade na Infância; pad.n:::;.nizar o uso da termi .. ,ologia das enfermidades nutri -

cior.a.is, de acordo cem as rec--vmendações da Organização ?a..~icana de !:dÚ-
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de c o r~bjs t":""O da dCSm1.Triç3.o p-:--Qt~ico-calúric:a. oom,.") C:t' .. l..':;a t:dsiCil, ou con

tribuintç-, ou CO:TO cor1sequência , !lOS C'ursos d~ r;radua<; .. ~o de educ<.ç,}O ('o.~ti 

nunda , t;!. n O$ r.:erv iÇ0~ de saÚde d<l Proví.'1cia. Pura a cCC'l f>ecução disso , 

p! 'evê a i..nclu~~ilo dos terras nas o:.:=.J.slOOS e com rP.CUJ"~~05 hurranos , que SCI"iO 

detalhados él seguir : 

- Faculdade de Medicina, na céÍü .. 'C!re de Higiene e Medicina Pr~ 

vcntiva, c...'Om docentes sanitaristas e nutrólogos .. 

- Educação continudda: em tnn curso jXJr' <1,n0, atuando COlTü do

centes m5:1ic.:os sanitar-istas do Serviço de CoordenaçãQ S:t."1..1.:tária Fegional do 

tbroest e t\:!~gentino , com. sede e.rn Corrientes, qUt: 0!'8<,'U,~ 2a OS cursO"-. 

- Serviços de Sç,úJ{! da Província ; nUJTri. reurrião anual cos r'f'S

ponsáveis pela ater:.ção rrBterno-infarrül, com a ulas d cargo do pesso3l p:D

fiss ional de nível central dos depar'tã..!!l;31tos ~.at(,:!mo- i nfant:il e Estatíst-ica 

Não se ~vê a pr'eparaç-ão dos codificadores ) u."!'d veZ que eSTa taref.:J já foi 

realizada Tl<.l. organização do Ser\liço de Estatística. 

Avaliação: 

Far-se-á UiIB. avaliação final des tas ativid3.des, com;iderm1Óo 

o percentua l das ações realizarus, segundo a pr'Ogr'arTld.ção detalh3da. Os 

cursos terão sua própria avaliação e se basearão fW1daJrentalrw-..nte em duas. ~ 

valiaçôes de c-..mhecirre.ntos dos alunos, urra inici al e ou't"l"a final. 

7 . 3. 2. 3 - Uso rot ineiro de indicadores 

Estabelecer o uso r'Ot:ineiro de iOOicadores do estado de: nutr'i 
ç:io (peso-idade) corro parte das a tividades regulares dos ser'\.-iços de saÚde 

e escolas da Provlncia . Para isso se deverá: 

.. Prover de balanças pediátricas e de adultos a 100% dos ser

viços no praz.o de dois anos <1976-1977), 

.. Prover de fichas. clíilicas com gráficos de peso a 100% dos 

serviços p.:!J"'d o registro do lactente e do pré-escolar t em 1976 . 

.. 'I'rei."\.ll' na medição CO'r"'r'eta d e peso , quer dizer, na PJ.droni-
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zação da tarefa, 100% dos resp::>nsáveis , em um período de dois anos (l97G-

1977 ), por ocasião das visitas de s upervi são dos serviços . 

- Iniciar a coletc.l. dos dados de peSQ c altura do escoldl' , 

du,'lS vezes pop ano , em 1977, em 10% das escolas , incorponlndo anua.]Jncnte 

uns 1 0% mais, no mínino , à ~ida em que é preparado o pe.ssc..ul dex..'ell.te que 

realizará a tarefa , até completar 50% do total das esc..'Ol as , que serão f;e le

cionadas para o estudo. Estarao a cargo da prep?r'S.ção dos docentes, a s aJ.~ 

nas do últi.rro ano do Curso de Nutricionistas da Universidade de fuenos Ai

res , que reali7..am práticas anuais na Província . 

Avaliação : 

Havendo sido estabel ecido para estas atividades cronograrru e 

percentagens de cobertura, a ava1iação se realizará com base na pe..""Centagem 

do alcançado , em relação às metas progranadas. Para ta~ , a cobertura se 

rredirá com a fórnula de cobertura, onde o numerador será: número de reSS03.l, 

serviços ou escolas cobertas , segundo seja o caso , e o dencminador sErá o o 

total de pessoal , serviços ou escolas que se pI'Or;r:'arrare.r.\" cobrir. 

Exemplo : número de pessoal adestrado x 100 
total de pessoas cuJO ades
tramento s e progranou 

1. 3. 2. 4 - Entrada e saÚia de alimentos 

Reali zar através da Direção de Estatí sti ca e Censos da Se

cretari a de Pl anejarrento , o controle dos a l irrentos e produtos alinentícios 

que entram e saem da Província , num perÍOdo de três anos (1976-1978). Se 

estabelecerão controles nos acessos da Capital no primeiro ano , corro expe

riência prévia , para implantaI' o sis·terna ro ano seguinte , em todo o terri

t ório provincial. 

Avaliação: 

A avaliação desta atividade far-se- á segundo a realização do 

estabelecimento do controle no primeiro ano , na Capi tal , e sua extensã.o ,10 

resto da Província, no segundo an.o. 
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7.3.3 - Pessoal Espedal.:iz..ado em J\.\ltl~ição 

05 recursos hUITanos especializados em nutrição, quer dize)", ü 

rrédico nutrólogo e o nutricionista, são insuficientes p<J.ra cobrir i:W neces

sidades dos setores saúde, educação, agricultura e privado. Calcu.la-se que 

as necessicla.des da Província são: á-r.ea de serviço - um médico nutTÓ1ogo 

tT':lnt:a e quatro nuiT'icionistas; áre.."l de docência - um rrédico nutrólogo 

duas nutricionistas; e área de investigação - um mG4Jico nutróIogo e três 

nutricionistas, distribuídos segundo a tabela que segue: 

Tabela 7 

NECESSU'ADES ESI'IHADA.S DE PESSOAL ESPECIALIZAm EM NtJI'RICÃO. PROVINCIA DF 

CORRIDITES? R.A. 

~asl-__ '-__ +-~ ____ 4-__ r-~4-__ .-__ _ ..... '-, D::::>cência Serviço Investigação Total 

Setores Med. Nutric. Med. Nutric. Med. Nutric. Med. Nutric. 

Saúde 28 1 29 

Educação 1 

Agricultura 1 

Privado 

TOTAL 34 39 

Para cobrir esta carêt'Jcia propÕe-se o seguinte esqueJlB., a ser 

cumprido n~ curso de sete anos <1976-1982): 

- Divulgar anua.lmente a carreira de nutricionista 'em tOOo o 

território da Província, entre alu.,os do últirro ano de escolas secunü.:irias 
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e a existência I:.olsas da Secretaria de Estado de SaÚde ?.:lblica para alu

nos da Província, que desejerl1 cursar a carreira na Universidade de wenos 

Aires. 

- Facilitar a possibilidade de trab.."'llho às alunas nutrid.o

nistéls do últino ano da Universidade de &!enos Aires, que em oportunidade 

da realização ele práticas de campo em Corrientes, rrnnifestem seu desejo de 

residir na p!'Ovíncia, propondo a criação anual de seis cargos de nutricio

nistas no Ministério de Sa.úde Pública, durante cinco anos (1976-1980). 

- Obter bolsas .?ara médicos que desejem especializar-se em n~ 

trição. 

Avaliação: 

Para avaliar estas atividades, se estabelecerá o grau de cum

prinento anual das ações prograrradas. A eficiência da divulgação da carrei

ra de Nutricionista será rredida através do inCTeJ'OC':nto de prüClll"'a de vagas 

das oolsas rrencionadas. 

7.3.4 - Prograrras de Educação e Assistência Alimentar 

Aqui devem considerar-se dois progra.rr1"~S, que se levam a c.'bo 

na Província: Prograrra de Nutriçoo ~a gestantes, nutrizes e menores de 

seis a.T1OS, que se realiza nos serviços do setor saooe e o Pr-ograrre de Nutri 

ção para o escolar, que se desenvolve res escolas do setor educação. 

7. 3.4.1 - PrograJ1E. de Nu.trição pa..~ gestantes, nutrizes e me

nores de seis anos 

Corro assinalou-se anteriormente, este prograrra apresenta vá

rias deficiências, tais corro: falta de suplementação nutricional, de educa

ção alimentar, de urra. cobertura estável, de capacitação de seu pessoal e de 

supervisão e avaliação. Para isso, se propÕe as seguintes atividades que 

visam rrelhorar a situação: 

- Conseguir em dois anos <1976-1977) a realização de um conv,ª-
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via , en~ os goven)()S nacional e provincial, para que se estabel eça cornp:'S: 

misso de \.lIlE provj sâo estável de leite em IX> i.ntegral , que garantu penwm~ 

temente a cober tura f ixc::da na rreta do Progr'aJ1L1 . 

- Organi7.ar conjuntamente com os Departarrentos l'1.a.ter.r)D- II1fan

til e de Nutrição , do Ministério de SaÚde Pública da P.r'ÚvÍ!1c ia e as cadei

ras de PediatT'ia. e G:inecologia da faculdade de Medicina, dois cursos ("in'\j:1.is, 

em diferentes regiões da Prov:!ncia , para aproxirradamente 25% dos rrédicos qte 

atendem o Prograrra Mêlterno-Infantil, durante qu.atro anos (l975-1979 ) • 

.... Cobrir cerca de 25% anuaJJrente do pessoal auxiliar do Pro .... 

gI'\1l'lB Matel."'I"lO'-L'1iantil, com UTJ1 curso de Nutriç~o ) durante 4 aTlOS (1976-1979). 

.... Conseguir que nos serviços onde existe pessoal preparado, 

se faça si::;tem:.1.ticamente Fducação Alirrentar às mães e ã COlillnidade . 

.... Articular um sistema de supervisão que assegure : no prürei"" 

ro ano, duas supervisÕes anuais das atividades de nutrição do Prograrna Ma

t erno-Infant il - U1ll:3. pela nu~icionista de ní ve l central e outra pelo pes

soal do Departarrcnto Materno-Infantll de nível C<='Jltral. No segundo (mo) 

com a incorporação de nutricionistas, realiza.t" tr>ês supervisões anuais, das 

quais uma será a nível central e duas a níve l r egi o.l<:Ü. P.nualrrente se rea

lizará a avaliação do pr'Ogr'am3. sob dois ct"itérios básicos (20): prxxiução e 

eficiência (cobeítura., concentração e grau de ut ilização ). 

- Conseguir junto ao Governo Provincial a (..'()UÇ!'a de suplerren

to de ferro, para incorporar esta suple.rrentação nutricional às atividades 

de atendimento ã gestante. O suplerrento consistirá em sal de fe..""'I'O,' que 

s erá distribuído para ser ingerido diariamente , a partir da pri.rne.ira con

sult a das gestantes . A distribuição será serranal , quinzenal ou Trensal, de 

acordo com a organi zação das unida,des executores . 

- Conseguir que ao término de quatro anos (1976-1979) , 100% 

dos serviços de atendiment o Haterno-Infantil tenham incorporado, em forrra 

est ável e pe.rm:,mente , quatro atividades básicas' de nutrição: assistência 

ali.rrent~." assistência nutricional (suplemento de ferro), educação e trei

narrento de pessoa.l. 

Avaliação: 

As atividades serão avaliadas segundo a realização do:;; prazos 
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ro , e.mpI"egdr- se-ão indicadÔres de produção e efici ência (cobertulu , custo , 

concentração e rendimento). 

7.3.4.2 - Progr.:UJB. de nutrição para o esc:üar 

Este pr0gram3. está fundamentalrrente dirigi<.b à crianç:n. na ict~ 

de escolar, ffi"l.S também aos pr·é-escolares que assis tem aos Jan::lins de Inf.'ln

cia, que func j onam nos rnesrros edif :lcios escolares . 

Para rrelhoror o progr'dl'lE j á existente dever-se-á real izar as 

seguintes atividades : 

- Conseguir a incorp:::!r'ação de urre ~triciCt1ista na Cartissão 

de Refeitórios Escolares do Ministério de Educação da Pl:OVÍncia , no t1~

curso de três anos (1976- 1978). 

- Elabot'ar norrras técnicas destinadas ao JID=:grem.'1 de nutrição 

para o escolar , no prazo de três anos Cl977- Hi'i'S). 

- Organ.l.zaT' cursos de adestramento em nutrição , cobrindo: em 

dois anos , 100% dos supervisores (1977-1978); cef\c.a de 10% ao ano, de dire

t ores de escolas que recebem assistência al.i.rrentar e cerca de 5% de seus 

professores , desde 1977, até alcançar 60% do total. 

- Elaborar e publicar um guia para o professor , para. o der>E!!1-

vo1vinento dos temas de nutrição em aula , em 1978 . 

Avaliação: 

Havendo sido estabelecidos os prazos de curnprÍJrento das diveE. 

sas atividades , a avaliação se realizará em função do Ct!lTpri.nento 

pra.zos . 

7. 3. 5 - Estrutur'a de Nutrição "no Setor SaÚde 

desses 

Para p::der desenvolver um prograrra. de nutrição dent:r'O do Pla

no Provincial de Saooe, devem soluc i onar-se OS pI'Ob1enas de estrutura. que 
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se a ssina l ill'\Ufl antcpiOrrr12rlte. PêU"'a i sso , propÕe- se as seguintes ativida

des : 

- Conseguir a cr'iaç3o de cargos de nut'X'icionistas a nível cC[!, 

traI, regional e local, completando o nível exmtral em três anos, ()Jm 'li nu

tricionistas, e o regional e local com 2S nutricionistas , eJ1l 5 anos (1976-

1980). 

Tabela 8 

NIJ::ESSID\DES ESI'Il'AI:.\S DE ~IJrRICJOmSTAS m Sf;roR OFICIAL DE SI\®E. FROV!.~

CIA DE COR1UJ:NTES , R. A. 

~ Coordenaçao I-bspital Nutrição Investigação Total 
Ni'vel Aplicada 

Central 1 1 1 1 4 

--
Regional( 1) ~ - - - 5 

l.ocal(2) - 20 - - 20 

TOTAL 6 21 1 1 29 

(1) N-Lvel regional,: as n.utricionistas deverão asseesorar hosp-;tais~' p}'ogra
mas de nutrição apUcada e imJestigação. 

(2) N'Ível local.: as nutr·icionistas colaborarão roas atil)idades de nutrição 
apl.icada c inves tigação que se realizam em suas áreas prog1"a11'lÓ.ticas. 

- Conseguir em dois anos (1976- 1977) que todos os cargos de 

nutricionis tas sej.am efetivos. 

Avaliação : 

Utilizando critérios já assinalados, a avaliação destas ati

vidades se re.;J.liZ<:1rd rredindo o erau de cumpri. .. nento da meta proposta. 
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7.3.6 - Pessoal não Especializado em Nutrição 

Com a finalidade de rrel.h<::tI'ar e atualizar a preparação em nu

trição e ali.rrentaçã.o do pessoal não especializado que trabalha cctn a ccm.mi 
dade, se progra.ma: 

- Organi:z.a:r um CtIr:'SO anual de atualização sobre nutrição e a

liJrentação, para. 25% de recticos que atuam ]'X) PrDgr-arrB. Matemo-Infantil dá 

Província, durante quatro anos (1976-1979). 

- Organizar um CUl'SO de nutrição anual , para trei.nanento em 

serviço, destinado a 25\ do pessoa.l auxiliar a cargo dos Progrerra.s_ Materno

Infantil e de Nutrição, dllt"ante quatro anos <1976-1979), 

- Desenvolver um programa de t:reina:rrento em serviço sobre nu

trição e alimentação, que cubra anualmente no rIÚniJro 10% das auxiliares de 

enfermagem dos estabeleci.m.:mtos assistenciais da Província. 

- Realizar conjuntamente com a Associação de Professores de 

Biologia, um curso anual de atualização em nutrição, de~tinado a 50% dos 

professores em exercício, encarregados da preparação de professores primá

rios, em dois anos <1976-1977). 

- Obter a designação de um médioo nutn31ogo , COJIC coo:ndenador 

de ensino de nutrição na Faculdade de Medicir.a., em um período de tres anos 

(1976-1978) • 

- Conseguir uma bolsa anual de especialização em nutrição, ~ 

ra professores assistentes da Faculdade de Me:licina., durante cinco anos 

(1976-19"80) • 

- Conseguir a designação de urra nutricionista, c:cm::> integren-

'te dO corpo docente da Faculdade de Medicina, em um período de três anos 

(1976-1978) • 

Avaliação: 

Ten:io se fixado metas de reilização das atividades de atuali

zação e preparo do pessoal, se avaliarão estas atividades segundo sua cobe!, 

tura e grau de ct.lJT'PI'irrento anual dos prazos. 
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7.3.7 - Serviços dê Alimentação das Instituiçoos de Sawc 

Ante o problem1. que constitui a falta de OI"ienta ção técnica 

nos Servi ços de Alirrentaç30 no setor saúde e o insuficientE'. nÚJncro de' nUl.-ri 

cionistas que tra.bc:tlham neles , s e prograrram as seguiIltes ativick1.des : 

- FTeencher os cargos ele nutricionis·tas a nrvel hospitalar, no 

transcurso da cinco anos <1976-1980) , 

- Elaborar um m:mual de técnicas e procedirrentos l~.ra os Ser

viços de Al:immtação de I-bspitais, em dois anos <1977-1978 ), 

- Corrpletar a equip3.gem de preparação e distrib'..u.ção de ali 

mentos dos hospitais , mnn perJodo de quatro anos (1976- 1979). 

Avaliação: 

O grau de ~rimento das ;retas propostas será avaliado cans.!. 

derando anualmente a percentagem do obtido, em relação às :retas progr-arra.

das para cada ativid.."lde. 

7 . 4 - Avaliação do Pr'ograna de Nutrição 

Para avaliar os resultados do Progn3.Jl\'l de Nutrição proposto, 

em ternos de rrudanças obtidas nos problemas básicos, utilizar-se-â .~ 110'10 

diagnóstico da situação. Ao coletaI" os dados respectivos, ano por ano, OlJ 

ao finalizar LUn período dado , p::>dereo estabel ecer-se por canpardção , as m.t

danças obtidas até a solução dos problerre.s . 

Mas não dever-se-á esquecer - corro diz Ram::ls ( 20 ) - que ocor

rem seguramente mudanças no estado de saúde da população que não p:xlem ser 

inteirarrente creditadas à atuação da agência de saúde. O programa de saúde 

é apenas um dos inúm.=IUS fatores qu: p::xlem contribuir para al1:e.rar' a situ§!. 

ção. Assim ,só 'teor'icamente (l)a d iferença entre a situação no início e a en 
centrada no rromento da avaliação indica os resultados do programa; donde a 

necessidade de e..rnpree;c:".I' outrDs critérios de avaliação, COTlD a do controle 

de resultados físicos , 50b~tudo a nível local, que são os de prcdução e 

eficiência , já citados. 



RESUHO 

Após urna descrição da Província de Cor 

rientes, na RepGblica Argentina, de Sl13 

geografia, organização politico-admini~ 

trativa {~ de sua população, foi anahs~. 

do, atrav~s de indicadores diretos e in 

diretos, o estado nutricional de sua p~ 

p:u1ação. Chama-se a atenção sobre a in

suficiencia de informação para real.!. 

zar um diagnóstico definitivo da situf!. 

ção nutricional Estabelecem-se pri~ 

ridades relacionadas com a adequação da 

dieta, os grupos afetados c os proble

mas operacionais e traçam-se objetivos. 

A seguir,se descrevem os sub-programas' 

que visam alcançar os objetivos propos

tos. Finalmente, se propõem, de manei

ra suscinta. formas de avaliação das ~ 

tividades e do programa. 



SU~L'1ARY 

PLAN FOR A NUTRITlONAL PROGRAM FOR lllE 

PROVINCE 01' CORRIENTES, ARGENTINA. 

In the present study a plan for 

establishing nutritional policy for 

the Province of Corrientes.Argentina,is 
presented. 

A description af the Province i5 

presented covering geographical position. 

political and administrative organisatioll. 

and population. 

Empl?ying direct and in diréct 

índices, a study 15 rnade of prescnt nutri 
tional status of tho population. The fact 
that lack of data does not permit 

definite diagnosis of nutritional con
di"tions i5 emphasiicd. 

Priorities regarding adequate diet, 

affected graups and operational problc"ms 

are established, leading to the objectives 

of the programo 

In arder to reach the gaaIs established 
subprograms are planed. 

Finally. rneans for evaluating the 
efficiency of the activities to be develo
ped are proposed. 
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ORGANOGRAMA DA SuaSECRETARIA Cf: SAODE PÚBLICA D.A. PROVINC!A DE CORRIENTES. REPOBLICA ARGENTINA. 

EJEJ 
"!ln' ''~ 

FONTE: Regulemento orgânico da Subsecretaria de Saúde Púb lice da Provinda de Corrientes# r.. fi . • 


