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PROGRAMA COMUNITÁRIO DE ALIMENTACÁO 

Vera Heloisa Pileggi Vinha’ e José Eduardo Dutra de Oliveira* 

Visando atender aos pré-escolares, os autores propóem o 
programa comunitário de alimenta@o que forneceu suple- 
mento alimentar-Zeite pasteurizado-e orientou, do ponto 
de tita nutricional, 545 criancas de 2 a 6 anos e suas respec- 
tivas mães. 

Introdu@ío 

Apesar dos esforcos govemamentais que 
criam e organizam programas de suple- 
mentacão alimentar para criancas, a des- 
nutricão continua sendo a principal causa 
de morte nos países em desenvolvimento. 
Segundo Bengoa (1), há pelo menos 100 
milhões de criancas malnutridas no mun- 
do. Para a Organizacão Mundial da Saúde 
(2), de 0,5 a 5% das criancas de menos de 
6 anos de idade sofrem formas graves de 
malnutricão protéico-calórica, e de 4 a 
40yo a tem moderada. A Investigacáo In- 
teramericana de Mortalidade Infantil (3) 
mostrou que 57% dos óbitos de menores 
de 5 anos de idade nas Américas foram de- 
torrentes da desnutricáo. 

Os problemas de alimentacáo atingem 
principalmente a populacão infantil, lac- 
tentes e pré-escolares, grupos mais vulnerá- 
veis do ponto de vista nutricional (4). Esse 
grupo, dentro de duas décadas, constituirá 
a populacáo economicamente produtiva de 
uma nacáo (5). Com base nos danos causa- 
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dos pela desnutricáo (6), pode-se esperar 
que a máo-de-obra do futuro se constitua 
de subempregados. 

Existem vários programas e instituicóes 
que tCm por objetivo diminuir a mortali- 
dade e a morbidade resultantes de urna 
alimentacáo inadequada. Os parques in- 
fantis, as creches, o Servico de Educacão e 
Recuperacão Nutricional, as unidades ma- 
temo-infantis, porém, nem sempre aten- 
dem à demanda populacional, ou têm es- 
truturas muito onerosas (5). Já foram tam- 
bém formulados programas específicos pa- 
ra casos de desnutricáo grave, que exigem 
hospitalizacáo das criancas (7, 8) e, em di- 
versos países, estáo sendo usados centros de 
reabihtacão nutricional para tratamento e 
prevencáo de desnutricáo severa entre pré- 
escolares (1, 9). Gandra (IO), após analisar 
os programas de assisténcia na área ali- 
mentar e concluir que são inadequados e 
reduzidos, propois a criacão do Centro de 
Educacáo e Assisténcia Alimentar ao Pré- 
Escolar, utilizando a infra-estrutura exis- 
tente na rede de ensino primário. 

Os autores, após estudarem as caracte- 
rísticas dos programas existentes, propõem 
(5) a implantacão do programa comunitá- 
rio de alimentacão, que visa atingir o pré- 
escolar e outros grupos populacionais mais 
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vulneráveis do ponto de vista nutricional, 
compreendendo gestantes, nutrizes e lac- 
tentes (5). 0 programa requer a participa- 
cão da comunidade e a utilizacão de ali- 
mentos locais, para não desestimular a 
producáo e comercializacão usual da re- 
gião. 0 programa comunitário de alimen- 
tacáo dá ênfase ao aspecto educacional 
tanto das criancas como das máes e de 
outros elementos da comunidade nele en- 
volvidos. Tem por objetivo fornecer um su- 
plemento alimentar aos pré-escolares, ou 
outros grupos vulneráveis, utilizando a re- 
de comercial tradicional (bares/armazéns) 
e educar a populacáo do ponto de vista ali- 
mentar. 0 presente trabalho relata, estuda 
e analisa a experiencia da implantacáo do 
programa comunitário de alimentacáo em 
tres setores de uma zona periurbana da ci- 
dade de Ribeirão Preto, para 545 pré- 
escolares, durante nove meses. 

Material e método 

0 programa desenvolveu-se na cidade 
de Ribeirão Preto, no sudoeste do estado 
de Sáo Paulo, Brasil. Centro de grande 
área agrícola (café, cana-de-acúcar, algo- 
dão e milho), Ribeirão Preto centava com 
urna populacão de aproximadamente 
230 000 habitantes (1972), mais de 80% 
dos quais residentes na área urbana. 

Foram selecionadas tres áreas progra- 
máticas de zonas periurbanas da cidade, 
denominadas setores: Setor 1, Vilas São Jo- 
sé e Zanetti; Setor II, Vila Elisa, e Setor 
III, Vila da Fraternidade. Em todos os tres 
setores, a populacão caracterizava-se pelo 
baixo nivel sócio-econômico, sanitário e de 
escolaridade. 

Das 368 famílias residentes no setor 1, 
84,4% participaram no programa. A mé- 
dia de criancas pré-escolares por residên- 
cia foi 0,93%. Foram atendidos 255 pré- 
escolares do grupo etário de 2-7 anos, utili- 
zando-se seis bares/armazéns denomina- 
dos centros de distribuiCáo. Cada um aten- 

dia, em média, a 42,5 criancas residentes 
num raio de até 300 metros. 0 leite era 
distribuído pelos respectivos proprietários, 
mediante a entrega de un vale-copo de lei- 
te previamente distribuído. 

Das 130 famílias do setor II, 99,7% par- 
ticiparam no programa. A média de crian- 
cas de 2-7 anos por moradia foi 0,93. Fo- 
ram atendidos 119 pré-escolares. Existiam 
naquele bairro apenas dois bares/arma- 
zéns, dos quais foi utilizado apenas tun, o 
que serviu para se avaliar 0 comportamento 
das crianzas em funcáo da distância entre a 
moradia e o bar/armazém, que foi estendi- 
da, em caráter experimental, para até 600 
metros. Serviu também para verificar a ca- 
pacidade do estabelecimento para atender 
aos 145 pré-escolares da área. 0 proprietá- 
rio cedeu o prédio, a geladeira e outros 
utensílios, e 0 programa pagou a urna moca 
residente no próprio bah-ro para distribuir 
leite às criancas. 

0 setor III era um bah-ro muito afastado 
da cidade. Das 120 familias, 97,5% parti- 
ciparam do programa. A média de pré-es- 
colares por moradia foi de 1,5. Foram 
atendidas 171 criancas do grupo etário de 
2-7 anos. Como o único bar/armazém 
existente era muito pequen0 e náo 
comportava as criancas, uma igreja, estra- 
tegicamente situada no centro do bah-ro, 
por iniciativa da populacão, foi utilizada 
como centro de distribuicão. 0 raio máxi- 
mo de distancia entre a moradia e o centro 
de distribui@o era de 200 m. Em todos os 
centros de distribuicão, as 545 criancas 
iam tomar o leite duas vezes ao dia, no ho- 
rário que melhor Ihes conviesse. Recebiam 
400 ml do leite pasteurizado (4). A crianca 
ia sozinha, levando consigo o vale-copo 
de leite e urna caneca de alumínio. 

0 trabalho de campo durou nove meses. 
Durante esse período, foram ministradas 
aulas semanais as criancas sobre alimenta- 
cáo e o valor do leite, formando-se tam- 
bém, mensalmente, grupos educativos, 
com as máes e com os donos de bares/ar- 
mazéns. Para isso, foram utilizadas insti- 
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tuicões religiosas nas próprias áreas do 
programa. 0 leite pasteurizado era forne- 
cido para urna cooperativa de laticínios da 
cidade, que se encarregava da sua entrega 
diária aos centros de distribuicão. 0 
programa foi subvencionado pela Secreta- 
ria da Saúde do Coverno do Estado de Sáo 
Paulo. 

Resultados 

Participaram do programa comumtário 
de alimentacão 545 pré-escolares do grupo 
etário de 2-7 anos. A distribuiCão, por gru- 
pos etários e por setores encontrase na ta- 
bela 1. As tabelas 2, 3 e 4 mostram, res- 
pectivamente, os graus de instrucão dos 
pais e máes, a renda média mensal per ca- 
pita das famílias e as distancias entre as 
morad& das criancas e os centros de 
d.istribuicZo, nos tres setores. As médias de 
comparecimentos em os nove meses foram 
de 73,65% no setor 1; 65,87%, no setor II 
e 68,5y0 no setor III. Os setores 1, II e III 
tiveram, no primeiro mes, 255, 119, 171, e 
no ultimo mês, 141, 82 e 155 pré-escolares 
matriculados, respectivamente. 

A análise de regre&o referente ao setor 1 
levou a um coeficiente de correla@o r = 
- 0,6123. A equacáo de regressáo linear es- 
timada para esse caso foi: Y, = 78,5778 
- 0,0387 . xi. Com a aplicacáo do teste F, 
encontrou-se 4,1995 para tun valor F tabe- 
ladO F(0.05~7) = 5,59; portanto, 4,1995 

TABELA 1 -Freqüência e percentagem de pré. 
escolares que pariiciparam do programa comuni. 
thio de alimentacäo por setor e grupo eiário. 

Idade Setor 1 Setor II Setor III 

(em anos) f 70 f % f % Total 

2-3 52 20,39 24 20,17 34 19,88 110 
3-4 56 21,96 25 21,Ol 35 20,47 116 

4-5 44 17,25 31 26,05 32 18,71 107 

5-6 56 21,96 17 14.29 34 19,88 107 
6-7 47 18.43 22 18,49 36 21,05 105 

Total 255 100,OO 119 100.00 171 100,OO 545 

<5,59, admitindo a hipótese de nulidade 
K: r = 0. Logo, não houve queda estatisti- 
camente significante para esse setor. No se- 
tor II, a mesma análise de regressáo levou a 
W-I coeficiente de correlacão r = - 0,9678. 
A equacão de reg,res&o linear estimada para 
este caso foi: Y, = 88,2306 - 0,1658 . xi. 
Com a aplicacáo do teste F, encontrou-se 
103,5099 para o valor de F tabelado F~o,05;.) 
= 5,59; por-tanto, 103, 5099 5,59, rejeitan- 
do a hipótese de nulidade I&: r = 0. Isto é, 
a correla@ío r é significante, com uma que- 
da de frequencia da ordem de 4,974s ao 
mes. A análise de regressáo para o setor III 
produziu o coeficiente de correlacão r = 
0,9283. A equa@io de regressáo linear esti- 
mada para este caso foi: Y, = 82,8686 
- 0,1014 . xi. Com a aplica@0 do teste F, 
encontrou-se 43,5956 para o valor de Ffo,05; 7) 
= 5,59; portanto, 43,5956 5,59, rejeitan- 
do também a hipótese de nulidade I$,: 
r = 0. Isto é, a correlacão r é significante, 
com uma queda de freqüencia da ordem de 
3,042 por mes. 

0 decréscimo do número de pré- 
escolares no transcorrer dos nove meses 
deveu-se exclusivamente à mudanca das 
respectivas famílias da área programática, 
nos setores II e III. No setor 1, apenas seis 
criancas deixaram o programa, por outros 
motivos que não a mudanca. Durante os 
nove meses do programa, além da 
distribuicáo do suplemento alimentar, as 
máes e as criancas participavam de grupos 
educativos na própria área programática, 
cuja objetivo era incentivá-las a participar 
do programa, fomentar o consumo de ali- 
mentos baratos e da época, e valorizar o 
leite. As crianzas, contavam-se estórias re- 
lacionadas com a alimentacáo e, princi- 
palmente, a valorizacáo do leite. 

Discussáo 

0 programa comunitário de 
alimenta@ío, por ser pioneiro no país, pro- 
póe nova logística operacional para 
programas de suplementacão alimentar: 
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TABELA 2-FreqüBncia e porcentagem de escolaridade dos pais dos pré-escolares que participaram 
do programa comunitário de alimentacão por setor. 

Escolaridade 
dos pais 

Setor 1 Setor II Setor III 

Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe 

f % f % f % f % f % f % 

Analfabetos 48 20,96 67 26,27 32 28.57 43 36,75 53 31,55 60 35,29 
Semi-alfabetizados 148 64,63 170 66,67 65 58,04 70 59,83 88 52.38 87 51,18 

Curso primário 
completo 33 14,41 16 6,27 15 13,39 04 3,42 27 16,07 23 13,53 

Curso secundário 
completo 0 0,oo 2 0,78 0 0,oo 0 0,oo 0 0,oo 0 0,oo 

Total 229 100,OO 255 100,OO 112 100,00 117 100.00 168 100,OO 170 100,00 

usar a rede de bares/armazéns, que consti- Toda a populacáo de pré-escolares resi- 
tuem os meios naturais e tradicionais de dentes na área programática foi incluída. 
distribuicão de alimentos. 0 objetivo prin- Optou-se por iniciar os estudos com este 
cipal e único desse trabalho foi estudar a grupo populacional de pré-escolares por 
viabilidade de implantacáo do programa a constituírem eles, no Brasil, um dos grupos 
sua eficácia e as variáveis que pudessem in- mais sujeitos a urna inadequada alimenta- 
terferir na sua dinâmica e modo opera- ~$0, náo sendo geralmente atingidos pelos 
cional. Daí não ter havido a preocupacáo programas oficiais de suplementacáo ali- 
de selecionar a populacão, incluída na mentar por não frequentarem as escolas, 
amostra segundo o estado nutricional, onde poderiam receber alimentacáo, e por 
nem de avaliá-las nove meses após do tér- náo ocuparem lugar de destaque na estru- 
mino do programa. 0 único critério seleti- tura social da família brasileira. Esta reser- 
VO foi morar em zona periurbana da cida- va os alimentos disponíveis aos menores de 
de, onde se encontra a populacão carente um ano e aos elementos que constituem a 
do ponto de vista alimentar. máo-de-obra produtiva. 

TABELA 3-Renda mensal per capita das 
familias dos pré-escolares que pariiciparam do 
programa comuniiário de alimeniacáo. 

Renda mema1 
em relasão ao Famílias 

salário mínimoa Setor 1 Setor II Setor III 

(%) f % f % f % 

O-10 78 30,59 73 
10-20 83 32,55 33 
20-30 41 18,43 8 
30-40 27 lo,59 5 

40-50 14 5,49 0 
50-60 2 0.78 0 
60-70 1 0.39 0 

70-80 1 0,39 0 
80 e mais 2 0,78 0 

Total 255 100,OO 119 

61,34 10 
27,73 115 

6,72 36 
4,20 9 
0,oo 1 
0,oo 0 
0,oo 0 
0.00 0 
0,oo 0 

100,00 171 

5.85 
67,25 
21,05 

5,26 
0,58 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

100,oo 

’ Salário mínimo (Janeiro de 1982) ll 928,00 cruzeiros. 

Os lactentes não foram incluídos por ser 
rotineira a sua matrícula nos centros de 
saúde para receber urna quota mensal de 

TABELA 4-Localizacáo dos pré-escolares que 
pariiciparam do programa comuniiário de 
alimentacáo segundo o raio de distância entre 
centro de distribuipáo e moradia. 

Setor 1 Setor II Setor III 
Raio de distáncia (Criancas) (Criancas) (Criancas) 

em metros f % f % f % 

O-100 44 17,25 20 16,81 ll 6,43 
100-200 92 36,08 20 16,81 94 54,97 

200-300 81 31,76 13 lo,92 66 38,60 
300-400 37 14,51 32 26,89 0 0,oo 

400-500 0 0,OO 16 13,45 0 0.00 

500-600 1 0,39 15 12,61 0 0,oo 

600-700 0 0,oo 3 2,52 0 0,oo 

Total 255 100,OO 119 100,OO 171 100,OO 
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leite em pó, 0 que náo ocorre com os pré- 
escolares. Por outro lado, num trabalho 
em que se objetivava estudar a 
implantacão de um programa de 
suplementacão alimentar completamente 
diferente dos programas tradicionais, náo 
seria prudente, de início, trabalhar com 
diversos grupos etários. 

Portanto, as 545 criancas do grupo etá- 
rio de*2-7 anos constituíam uma arriostra 
representativa dos pré-escolares moradores 
em zonas periurbanas de Ribeirão Preto. 
Faziam parte de famílias de baixo nivel 
sócio-económico-sanitário e de escolarida- 
de, razáo pela qual eram mais vulneráveis 
do ponto de vista nutricional (tabelas 2 e 
3). Fm virtude da logística do programa, 
situando as criancas o mais próximo 
possível dos centros de distribuicáo, a 
inclusáo de pré-escolares desde os dois anos 
de idade não interferiu no seu compareci- 
mento aqueles centros. Na análise de 
correlacáo efetuada entre idade e compa- 
recimento total nos setores 1 e III, náo fo- 
r-am encontradas correlacões significantes 
(r=0,1257, p>O,O5, er=0,0055, p>O,O5). 
Já no setor II, os valores foram significan- 
tes (r= 0,1859, p<O,O5). Considerando que 
o grupo etário do setor II era equivalente 
aos dos demais setores, infere-se que a ida- 
de passa a interferir no comparecimento 
quando aumenta a distancia entre o 
centro de distribuicão e a moradia da 
crianca (tabela 4). 0 raio máximo de dis- 
tancia, que foi de 300-400 metros no setor 
1 e de 200-300 metros no setor III, chegou 
a 600-700 metros no setor II. As análises de 
correlacão entre distancia e comparecimen- 
to dos pré-escolares dos setores 1 e II foram 
negativas, mas significantes (r = - 0,1439, 
p<O,O5 e r= - 0,2426, p<O,O5), respectiva- 
mente. Foi tarirbém negativa, mas náo sig- 
nificante, no setor III (r= - 0,0278, 
p>O,O5). Isso mostra que, aumentando o 
mio de distância, diminui a freqüência. 
Portanto, é valida a logística do programa 
comunitário de alimentacão baseada na 
utilizacáo da rede comercial existente de 

bares/armazéns. Desde que estes existam 
em numero suficiente e estejam geografica- 
mente bem distribuídos, pode a crianca 
deslocar-se sozinha aos centros de distribui- 
@ío, sem necessitar de acompanhantes, eu 
podem ir acompanhadas de irmáos maiores 
ou companheiros. Se as criancas dependes- 
sem de adultos para ir aos centros de 
distribuicáo, a freqüência certamente seria 
bem menor. Por outro lado, o fato de a 
crianca ir sozinha e de ingerir o leite no 
próprio local da distribuicáo - urna das exi- 
gencias do programa-garante a ingestáo 
do suplemento alimentar pelo grupo que se 
pretende atingir. Isso náo ocorre com os 
programas que permitem que 0 suplemento 
alimentar seja levado para o domicílio. 
Ferriani (12) mostra, em recente estudo de 
um programa de suplementacão alimentar 
a criancas de 0 a 2 anos, que aproximada- 
mente 98% dos familiares ingerem o suple- 
mento alimentar quando este chega ao 
domiálio. 

Quanto ao comparecimento, observa-se 
que a freqüência foi boa nos tres setores. 
Para o setor 1, a análiie de regressão 
mostrou não ter havido diminuicáo estatis- 
ticamente apreciável durante os nove me- 
ses do estudo. Já para o setor II, a queda 
da freqüência foi de 4,974% por mes. 
Atribui-se esta diferenca entre os dois seto- 
res à distancia entre 0 centro de 
distribuicão e as moradias, única 
característica diferente entre os dois seto- 
res. Para o setor III, a queda de freqüencia 
foi da ordem de 3,042Q/, por mes, menor 
que no setor II. Neste, a variável distância 
não interferiu. 

As justificativas das faltas foram: a li- 
berdade do pré-escolar para comparecer 
ou náo e fatores relacionados com o suple- 
mento, tais como náo gostar de leite, náo 
beber leite puro, náo beber leite gelado. 
Essas desculpas foram alegadas nos tres se- 
tores, variando apenas quanto ao percen- 
tual. A queda da freqüência no ultimo 
mes deveu-se ao fato de, após o aviso de 

que 0 programa comunitário de 



446 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Noviembre 1983 

alimenta@0 pararia, algumas mães terem 
comecado a desabituar os seus filhos de be- 
ber leite duas vezes por dia, situacão que 
elas náo poderiam manter. Inquérito pos- 
terior mostrou que as criancas conti- 
nuaram procurando os bares/armazéns 
para beber leite, o que denota que haviam 
adquirido esse hábito naqueles locais. 

Quanto ao número de pré-escolares que 
foram deixando o programa, deveu-se 
exclusivamente à mudanca de área: nos se- 
tores II e III, 100% dos casos; no setor 1, 
94,82y0 dos casos. Nesse último setor ape- 
nas 5,18% foram devidos ao próprio 
programa. 

A educacáo foi urna constante, visando, 
nos dois primeiros meses, a sua 
implanta@0 na comunidade, e nos demais 
meses, a alimentacáo, dando destaque ao 
leite e as possibilidades de aquisicáo de ali- 
mentos mais baratos, e adequando os re- 
cursos económicos as necessidades fami- 
liares. A renda mensal per capita muito 
baixa (30% do salário mínimo vigente) ca- 
racteriza o baixo poder aquisitivo dessa 
populacáo, cuja consumo médio de ali- 
mentos é quantitativamente baixo. 0 con- 
sumo de proteínas animais é mínimo (4). 

Durante as reuniões educativas, as máes 
eram orientadas para que mandassem seus 
filhos aos centros de distribuicáo para be- 
ber o leite, uma vez que, por náo ser esse 
alimento servido rotineiramente no 
domicílio, as criancas náo estáo habi- 
tuadas a ele. Costa, em estudo feito em zo- 
na periurbana desta cidade (4), afirma 
que as máes conheciam o valor da carne e 
do leite, e que o consideravam “alimento 
próprio” para a crianca, embora, caro e 
fora do alcance das suas condicões econó- 
micas. Daí ter sido reiterada nas reunióes a 
importancia de as máes incentivarem seus 
filhos a beber diariamente os 400 ml de 
leite, e a constante observacáo de que este 
constituía apenas um suplemento à quota 
de alimentos que a crianca deveria receber 
em casa. Em estudo anterior a este, sobre o 
efeito de suplementos protéicos no estado 

nutricional de pré-escolares, durante nove 
meses, no setor 1, Costa (4) evidenciou que 
as criancas que recebiam a quota diária de 
400 ml de leite tinham aumento de peso 
maior do que as pertencentes aos grupos 
de controle. 0 mesmo ocorreu com os si- 
nais físicos achados pelos exames médicos. 
As percentagens do nitrogenio uréico no 
nitrogenio total urinário e a razáo da 
excrecáo de nitrogenio uréico com a 
excrecáo de creatinina foi maior no grupo 
que recebeu suplemento protéico-o leite. 

Durante as reuniões mensais educativas, 
as máes eran-r orientadas no sentido de se 
matricularem na instituicão de caridade 
existente no bairro para receber mensal- 
mente urna quota de alimento. Nesta, 
eram geralmente fornecidos arroz, acúcar, 
fubá ou farinha e macarráo, pouco feijáo, 
óleo e, as vezes, bolachas. 0 fomecimento 
de outras variedades dependia do que a 
instituicáo arrecadava. Com o dinheiro 
disponível e algum outro que obtinham a 
través dos poucos trabalhos extras que fa- 
ziam, as mães deveriam comprar alimen- 
tos náo ganhos da instituicáo de caridade. 
Daí serem as compras alternadas no trans- 
correr da semana entre um tipo de legu- 
me, geralmente o mais barato no comér- 
CIO, e carnes tais como retalhos, vísceras 
(rim, miolo de vaca), miúdos de frango 
(pés, pescoco, carcaca), em quantidades 
náo satisfatórias, e mais ou menos duas a 
tres vezes por semana. Quanto à formacáo 
de hortas individuais ou coletivas, nada se 
conseguiu, mas várias familias passaram a 
adquirir soja em g-60. É evidente que o 
que se conseguiu em termos de adequacáo 
de recursos económicos às necessidades fa- 
miliares muito deixou a desejar, dentro 
daquela situacáo de pobreza. 

Os assuntos discutidos nos grupos muitas 
vezes prosseguiam por ocasiáo das visitas 
domiciliáres, nas quais era freqüente, 
g-racas ao relacionamento entre os morado- 
res, a formacáo de grupos espontâneos. 
Nestes, surgiam discussões sobre o direito 
que tem todo cidadáo ao trabalho digna- 
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mente remunerado, à alimentacáo ade- 
quada, ao estudo, a moradias construídas 
dentro dos princípios do saneamento bási- 
co. Nmn desses grupos, surgiu a idéia de 
formar um “conselho de bairro”, composto 
de elementos da própria comunidade, que 
lutassem junto às autoridades competentes 
por adquirir os benefkios a que todo cida- 
dáo tem direito. As reuniões com donos de 
bares visavam conscientizá-los da situacáo 
dos pré-escolares da sua importância futura 
e do valor da sua colaboracáo com o 
programa comunitário de alimentacão. Por 
outro lado, eram motivados com vistas a 
melhorarem suas vendas com a ida das 
criancas e dos pais aos seus bares/armazéns. 
Este fato foi positivo, segundo se constatou 
posteriormente em entrevistas com os 
proprietários. 

A freqühcia às aulas educativas foi mais 
elevada entre as crianzas do que entre as 
máes (setor 1, máes 44,54; crianzas 68,09%; 
setor II, máes 66,17, crianzas 77,64%; setor 
III, máes 53,03, crianzas 68,72%). Observa- 
se que a freqükncia das máes é menos cons- 
tante nos diferentes meses do que a das 
criancas, fato esse que se explica pela difi- 
culdade das máes em comparecer a esses 
encontros em meio Sis suas tarefas diárias 
(12 -14). Daí ser fundamental para o suces- 
so de um programa de suplementacáo ali- 
mentar e educativo, que as criancas possam 
locomover-se sozinhas, quer para ingerir 0 
suplemento alimentar, quer para participar 
dos grupos educativos. 

Quanto ao comparecimento das mães às 
reuniões, e o comparecimento dos pré- 
escolares aos centros de distribuicáo do 
leite, foram encontradas correla&& signifi- 
cantes de r = 0,7088, p 0,05 no setor 1, r 
= 0628, p 0,05 no setor II, e r = 0,6111, p 
0,05 no setor III. Isso mostra que quanto 

mais sáo educadas as máes, mais as criancas 
freqüentam os centros de distribuicáo e 
maior a quantidade de leite ingerida. 

Foram também encontradas correlacóes 
significantes entre o comparecimento das 
criancas aos grupos educativos e aos centros 

de distribuicáo. Para o setor 1, r= 0,809, 
p 0,05; para 0 setor II, r = 0,844, p 0,05; 
e para 0 setor III, r =0, 715, p 0,05. 
Quanto mais é educada a crianca, mais ela 
freqüenta os centros de distribui~áo do 
suplemento alimentar. Esses resultados 
mostraram que esse tipo de programacáo 
pode funcionar entre comunidades de 
baixa renda, que pode adaptar-se aos re- 
cursos existentes e ser aceito social e cultu- 
ralmente (15). 

As correlacóes entre 0 comparecimento 
dos pré-escolares aos centros de distribuicáo 
e a renda mensal per capZta, a escolaridade 
do pai e da máe não foram sigr$icantes. Is- 
so deve-se às poucas variacóes entre o nível 
de escolaridade dessas famíías, analfabetas 
e semi-alfabetizadas, bem como à freqüén- 
cia de urna renda mensal em tomo de 30% 
do salário mínimo (tabelas 2, 3). 

Numa avaliacão de custo do programa 
(51, os autores ressaltam tratar-se de um 
programa de baixo custo, por utilizar a re- 
de comercial já existente, náo ter despesas 
de transporte do suplemento alimentar, 
náo criar novas estmturas, utilizando, en- 
fim, os recursos existentes na própria comu- 
nidade. 

Nos últimos dois meses, crianzas do gru- 
po etário de l-2 anos foram incluídas no 
programa. Para o setor 1, das 33 crianzas, 
obtiveram-se as freqüências de 79,49% no 
primeiro mSs e 92,71% no segundo. A fre- 
qiiência média foi de 86,47%. Para o setor 
III, das 41 criancas, encontrar-am-se fre- 
qüências de 85,07% e 74,5401, para o pri- 
meiro e o segundo m&, respectivamente, 
com urna freqüência média de 79,80%. Es- 
sas freqühcias foram consideradas muito 
boas. Para o setor II, das 26 crianzas, as 
freqüências foram de 58,88% e 43,30% 
para o primeiro e o segundo mês, respecti- 
vamente com a freqüência média de 
51,72%. Acredita-se que, para o setor II, a 
variável que interferiu no comparecimento 
foi a distância. 

Considerando que as criancas deste gru- 
po etário, 1-2 anos, váo acompanhadas de 
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seus irmáos ou companheiros, e consideran- 
do ainda a sua elevada freqüência nos seto- 
res 1 e III, é conveniente a sua inclusão no 
programa comunitário de alimentacáo. Es- 
ta inclusão cobre a lacuna existente nos 
programas de suplementacáo alimentar das 
secretarias de saúde, que fornecem leite em 
pó apenas às criancas de 0 a 1 ano, e excep- 
cionalmente até os 2 anos (16, 17). 

Ao término deste estudo, isto é, após no- 
ve meses, e dentro do objetivo proposto, 
inferiu-se que 0 programa pela sua logística 
e modo operacional, pode ser facilmente 
implantado em qualquer zona periurbana 
de cidade ou pequenas localidades. 0 
programa foi eficaz. 0 grupo participantes 
recebeu o suplemento alimentar, a deman- 
da populacional foi atingida e o programa 
foi aceito pela popula@io. Em programas 
desse tipo, podem ser distribuiídos quais- 
quer outros suplementos, variando-se quali- 
dade e quantitade, podendo ser também 
abrangidos outros grupos populacionais 
vulnerráveis à desnutricão por tempo inde- 
terminado. 

pré-escolar em um centro de distribuicáo 
próximo a moradia, num mio máximo de 
300 metros. 

6) Existe va correlacáo significante 
entre o comparecimento ao centro de 
distribuicão e o mio de distância bar/arma- 
zém-moradia. Quanto mais próxima a mo- 
radia do pré-escolar, maior a sua freqüên- 
cia ao centro de distribuicáo. 

7) Existem correlacóes positivas entre 0 
comparecimento de pré-escolares aos 
centros de distribuicáo e o seu compareci- 
mento às aulas educativas, bem como entre 
o comparecimento de máes às aulas educa- 
tivas e o comparecimento dos filhos aos 
centros de distribuicáo. Em ambos os casos, 
quanto maior o fator educativo, maior o 
comparecimento das criancas ao centro de 
distribuicáo . 

8) As criancas do grupo etário l-2 anos, 
devem ser incluídas no programa comuni- 
tário de alimentacão. 

9) Houve desistencia de pré-escolares du- 
rante o programa, por motivo exclusivo de 
mudanca da área programática. 

Conclusões Resumo 

1) É viável a implantacáo do programa 
comumtário de alimentacáo em zonas pe- 
riurbanas das cidades e em pequenas locali- 
dades. 

2) 0 programa, após nove meses de fun- 
cionan-rento, mostrou-se efetivo e eficaz. 

3) 0 programa atingiu a demanda popu- 
lacional de pré-escolares. 

4) 0 número de pré-escolares por bar/ 
armazém variou de 40 a 50. Esse numero 
foi satisfatório e nao interferiu na rotina do 
proprietário. Em caso de necessidade, esse 
número poderá ser ampliado para 1 OO- 120, 
desde que se coloque alguém para colabo- 
rar na distribui@o do leite. 

5) Por estarem os bares/armazéns geo- 
graficamente bem distribuídos, e em quan- 
tidade suficiente para atender às necessida- 

0 programa comunitário de 
alimentacáo utiliza recursos existentes na 
comunidade (bares/annazéns) como centro 
de distribuicão de suplemento alimentar 
para pré-escolares do grupo etário de 2 a 6 
anos considerando que os pré-escolares 
constituem um dos grupos mais vulneráveis 
à desnutricão, e que os programas de 
suplementacão alimentar náo atingem de 
maneira efetiva esse grupo populacional. 
Aplicado durante nove meses em tres zonas 
periurbanas de Ribeiráo Preto, Sáo Paulo, 
Brasil, o programa mostrou-se eficaz sendo 
viável a sua implantacáo em zonas periur- 
banas das cidades ou em pequenas localida- 
des onde existem aquéles grupos. Utilizou- 
se como suplemento o leite pasteurizado, 
num programa de distribuicáo combinado 

des do comércio, foi possível a inscricáo do com reunGes educativas regulares tanto de 
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pré-escolares como de máes. Encontraram- qüências dos pré-escolares 5s aulas educati- 
se correlacóes positivas entre 0 compareci- vas. Iso levou à conclusão de que, quanto 
mento do pré-escolar aos centros de mais máes e criancas So educadas, maior o 
distribuicZo e: 1) a dist%ncia entre o comparecimento dos pré-escolares aos 
bar/armazém e a moradia; 2) a freqüência centros de distribuicão, resultando em 
das máes 5s aulas educativas; e 3) a fre- maior ingestáo do suplemento. n 
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Programa comunitario de alimentación (Resumen) 

El programa comunitario de alimentación, grupo de edad de 2 a 6 años, tiene en cuenta 
que utiliza recursos existentes en la comunidad que los preescolares constituyen uno de los 
(almacenes, abarrotes) como centro de 
cliitribución de alimentos para preescolares del 

grupos más vulnerables a la desnutrición y que 
los programas de suplementación alimentaria 
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no afectan de manera efectiva a ese grupo de correlaciones positivas entre la asistencia de 
población. Aplicado durante nueve meses en preescolares a los centros de distribución y 1) la 
tres zonas periurbanas de Ribeirão Preto, Sáo distancia entre el abarrote o almacén y la 
Paulo, Brasil, el programa demostró ser eficaz y vivienda; 2) la frecuencia de asistencia de las 
que su implantación era viable en zonas madres a las clases y 3) la frecuencia de la 
periurbanas de las ciudades o en pequeñas asistencia de preescolares a las clases. F.so llevó a 
localidades donde existen aquellos grupos. Se la conclusión de que cuantas más madres y 
utilizó la leche pasteurizada como suplemento niños se eduquen habrá mayor asistencia de los 
en un programa de distribución combinado con preescolares a los centros de distribución de lo 
reuniones educativas regulares tanto de que resultará una mayor ingestión del 
preescolares como de madres. Se encontraron suplemento. 

The community food program (Summary) 

The community food program, which uses 
existing resources in the community such as 
scattered shops and grocery stores as centers for 
distributing food to preschool children from 2 to 
6 years of age, recognizes that preschool 
children are one of the groups most susceptible 
to undernutrition and that food supplement 
programs have not had an effective impact on 
this population group. The program, which was 
conducted for nine months in three areas on the 
outskirts of Ribeiráo Preto, Sáo Paulo, Brazil, 
proved to be effective and feasible for 
implementation in outlying areas of cities and in 
small communities where such groups exist. 
Pasteurized milk was also used as a supplement 

in a distribution program that was combined 
with regular educational meetings of both 
preschool children and mothers. Positive 
correlations were found to exist between 
preschool children’s going to the distribution 
centers and: 1) the distance between the shop or 
grocery store and the home; 2) the frequency 
with which mothers attended classes; and 3) the 
frequency with which preschool children 
attended classes. Such results indicate that the 
more mothers and children are educated, the 
more preschool children will go to distribution 
centers, which will result in greater 
consumption of the supplementary food. 

Programme alimentaire communautaire (Résumé) 

Ce programme, qui pour la distribution 
d’aliments aux enfants de 2 5 6 ans a fait appel 
aux installations existant dans la communauté 
(magasins, épiceries, dépenses), tient compte 
de ce que la population d’âge préscolaire 
constitue l’un des groupes les plus vulnérables à 
la dénutrition, groupe qui par ailleurs ne 
bénéficie qu’insuff~amment des programmes 
d’alimentation complémentaire. Appliqué 
durant neuf mois dans trois zones de la 
périphérie de Ribeiráo Preto, Sáo Paulo, 
Brésil, le programme s’est révélé effcace et il a 
été demontré qu’il pouvait être des villes ou 
dans les petites localités qui comportent des 
enfants appartenant à cette tranche d’âge. Le 

complément alimentaire ici utilisé a été le lait 
pasteurisé et son programme de distribution a 
été assorti de réunions périodiques destinées ã 
informer et éduquer tant les enfants en âge 
préscolaire que les meres. Il est apparu que 
l’indice de fréquentation des points de 
distribution variait de facon positive selon: 1) 
la proximité du domicile des enfants; 2) 
l’assistance des meres de famille aux cours de 
formation; 3) l’assiduité des enfants à ces 
memes cours. D’après ces résultats, cet indice, 
et, partant, la consommation du complément 
alimentaire sont fonction de l’éducation qui est 
dispensée aux enfants et aux meres de famille. 


