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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi analisar representações sociais, conhecimentos e práticas 

relacionadas ao Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVitA), em um 

município do Vale do Jequitinhonha. Esse Programa está instituído no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, com vistas à prevenção/controle da Deficiência de Vitamina A (DVA), um 

dos principais problemas de saúde pública relacionados à alimentação e nutrição da 

atualidade. Como aporte metodológico, adotou-se a abordagem qualitativa e a Teoria das 

Representações Sociais. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e focalizadas com 

vinte mães de crianças beneficiárias do PNSVitA, sendo esse número definido por inclusão 

progressiva, interrompida pelo método de saturação. As entrevistas foram gravadas, 

transcritas e submetidas à análise de conteúdo na modalidade temática. Com relação às 

práticas referentes ao PNSVitA, este estudo revela que a suplementação de vitamina A tem 

sido uma estratégia vinculada ao Programa Nacional de Imunização, questão que pode ter 

repercussões positivas e negativas. Demonstra que a prática de suplementação tem sido 

desacompanhada de um adequado processo de comunicação, informação e educação voltado à 

população beneficiária, o que pode influenciar no conhecimento e nas concepções que as 

mães possuem a respeito da vitamina A, da DVA e do PNSVitA. Indica que a suplementação 

com megadoses da vitamina tem sido a estratégia central de prevenção/controle da DVA e 

sugere a inexistência de atividades voltadas à promoção de uma alimentação adequada e 

saudável. No tocante aos conhecimentos das mães acerca da temática em estudo, evidencia-se 

que, em geral, eles são ausentes ou não correspondentes ao descrito na literatura científica e 

técnica, questão que pode influenciar no reconhecimento da DVA como problema de saúde 

pública local e na adoção de corresponsabilidade pelas medidas preventivas. A partir da 

análise dos conhecimentos, com base na Teoria das Representações Sociais, este estudo revela 

que algumas mães veem a vitamina A como a “vitamina do posto”, o que indica a concepção 

primária desse nutriente como medicamento e não como elemento constituinte dos alimentos. 

Revela a concepção de que a vitamina A é uma vacina ou simplesmente uma vitamina (de 

forma genérica) e, por fim, demonstra que essa vitamina é valorizada pelas mães, mesmo que, 

em alguns momentos, elas não compreendam  sua importância. Conclui-se que, para efetiva 

prevenção/controle da DVA, faz-se necessária a priorização das estratégias baseadas em 

alimentos em detrimento da suplementação medicamentosa de vitamina A, tendo em vista o 

direito humano à alimentação adequada. Além disso, faz-se necessário o 

desenvolvimento/fortalecimento de atividades educativas voltadas à população acerca dessa 

carência nutricional e das ações destinadas a sua prevenção/controle.  

 

Palavras-chave: Deficiência de vitamina A. Prevenção e controle. Representações sociais. 

Direito humano à alimentação adequada. Vale do Jequitinhonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to analyze social representations, knowledge and practices 

related to the National Vitamin A Supplementation Program (PNSVitA in its Portuguese 

acronym) in a municipality of the Jequitinhonha Valley. This Program has been established 

within the framework of the Brazilian Unified Health System in order to prevent / control 

Vitamin A Deficiency (VAD), which is currently one of the major public health problems 

associated with food and nutrition. As far as methodology is concerned, a qualitative approach 

and the Social Representations Theory were adopted. Semi-structured and focused interviews 

were conducted with twenty mothers of children who benefit from the National Vitamin A 

Supplementation Program, this number being defined by progressive inclusion, interrupted by 

the saturation method.  The interviews were tape-recorded, transcribed and subjected to 

thematic content analysis. With regard to the practices relating to the National Vitamin A 

Supplementation Program, this study reveals that vitamin A supplementation has been a 

strategy linked to the National Immunization Program. This is an issue that may have both 

positive and negative repercussions.  It shows that the supplementation practice has not been 

accompanied by a proper communication, information and education process targeted at the 

beneficiary population. This may influence the knowledge and conceptions that mothers 

possess about vitamin A, VAD, and the PNSVitA.  It indicates that supplementation with 

mega-doses of the vitamin has been the central strategy to prevent / control VAD, and 

suggests the absence of activities aimed at the promotion of appropriate and healthy eating 

habits.  Concerning the knowledge that mothers possess about the subject area of the study, it 

is evidenced that, in general, such knowledge is absent or is not consistent with what is 

described in the scientific and technical literature. This is an issue that may affect the 

recognition of VAD as a local public health problem and that may influence the adoption of 

co-responsibility for preventive measures.  Based on the analysis of their knowledge, in the 

light of the Social Representations Theory, this study reveals that some mothers view vitamin 

A as the “vitamin from the community health post”, which indicates that this nutrient is 

primarily perceived as medication, and not as a constituent element of food. It reveals the 

conception that vitamin A is a vaccin or simply a vitamin (in a generic way), and finally it 

demonstrates that this vitamin is valued by these mothers, even though at times they do not 

understand its importance.  It is concluded that, for effective prevention / control of vitamin A 

deficiency, it is necessary to prioritize food-based strategies rather than vitamin A drug 

supplementation, taking into account the human right to adequate food. In addition, it is 

necessary to develop / strengthen population-focused educational activities concerning this 

nutritional deficiency and the actions to prevent / control it.  

 

Key words: Vitamin A deficiency. Prevention and control. Social representations. Human 

right to adequate food.  Jequitinhonha Valley. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O estudo aqui apresentado se enquadra na linha de pesquisa de Promoção da Saúde, 

Prevenção e Controle de Doenças, do Programa de Pós-Graduação stricto sensu 

Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Seu objeto é o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

(PNSVitA), programa pelo qual tenho interesse, especialmente pelo fato de ele ter em vista a 

prevenção e o controle da Deficiência de Vitamina A (DVA) e também devido a sua 

especificidade regional. A DVA é um dos principais problemas de saúde pública relacionados 

à alimentação e nutrição da atualidade (BRASIL, 2011a) e ações destinadas à sua 

prevenção/controle estão implantados há cerca de 30 anos em áreas específicas do País, 

consideradas de risco ao desenvolvimento dessa carência nutricional, sendo o Vale do 

Jequitinhonha uma delas (MARTINS et al., 2007a). 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo relaciona-se, especialmente, às 

questões que serão destacadas a seguir. Primeiro, por ser profissional nutricionista, tenho 

particular interesse pelas atividades e políticas públicas relativas à área de alimentação e 

nutrição. Segundo, por ser natural do Vale do Jequitinhonha/Minas Gerais, tenho o desejo de 

auxiliar na construção de conhecimentos que possam repercutir em modificações positivas na 

realidade dessa região. Terceiro, por atuar profissionalmente como auditora assistencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) 

e realizar auditorias programadas de gestão
1
, percebo que as ações relativas à área de 

alimentação e nutrição demandam atenção, pois, em geral, parecem estar subvalorizadas em 

meio a tantas atribuições e metas de saúde a cumprir. Ademais, empiricamente, são 

percebidos entraves na operacionalização do PNSVitA que provavelmente refletem nos 

conhecimentos, nas concepções, ideias e imagens que as famílias beneficiárias têm em relação 

a ele.   

O fato de que não foram encontradas publicações de pesquisas científicas que tivessem 

enfoque específico em programas de prevenção e controle da DVA, na região do 

Jequitinhonha, também influenciou o desenvolvimento deste estudo. Aliás, poucas pesquisas 

                                                 
1
 Auditorias programadas são aquelas constantes no cronograma do Sistema de Auditoria Assistencial (SAA) da 

SES/MG, diferenciando-se das auditorias especiais, que são realizadas para apurar denúncias ou para atender 

demandas externas ao SAA/SES/MG. As auditorias de gestão são realizadas com o objetivo de avaliar a gestão 

do sistema de saúde dos municípios, quanto à organização, à aplicação dos recursos financeiros, aos métodos 

de trabalho e aos sistemas administrativos (MINAS GERAIS, 2011). 
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nacionais, sendo estas limitadas a municípios dos estados da Bahia e da Paraíba, tiveram esse 

foco (MARTINS et al., 2007b; BRASIL, FAO, 2009; ALMEIDA et al., 2010; PAIVA et al., 

2011; BRITO, 2011; PEIXOTO, 2011) e apenas parte delas teve a participação de famílias 

beneficiárias (MARTINS et al., 2007b; BRASIL, FAO, 2009; ALMEIDA et al., 2010; 

PEIXOTO, 2011). 

Diante disso, considera-se importante a iniciativa de abordar conhecimentos e práticas 

relacionadas ao PNSVitA, a partir da perspectiva de representantes de famílias beneficiárias 

residentes no Vale do Jequitinhonha. Cabe lembrar que, conforme salientado por Minayo 

(2004, p. 16), “qualquer ação de tratamento, de prevenção ou de planejamento deveria estar 

atenta aos valores, atitudes e crenças dos grupos a quem a ação se dirige”.  

Sendo assim, as perguntas que levaram à realização deste estudo foram: quais práticas 

têm sido desenvolvidas para prevenção e controle da DVA? As famílias beneficiárias 

possuem conhecimentos sobre a vitamina A, a DVA e o PNSVitA? Esses conhecimentos são 

correspondentes ao descrito na literatura científica/técnica atual? Quais representações sociais 

as famílias beneficiárias têm acerca da vitamina A, da DVA e do PNSVitA?  

O diferencial deste estudo em relação aos demais publicados até o momento está no 

fato de ele lançar luz sobre o PNSVitA a partir da perspectiva da Teoria das Representações 

Sociais. A opção por essa abordagem refere-se ao interesse pela valorização dos 

conhecimentos estruturados cotidianamente nas conversas que as pessoas estabelecem ou nos 

momentos em que elas estão expostas às instituições, aos meios de comunicação e à herança 

histórico-cultural de suas comunidades (GUARESCHI, JOVCHELOVITCH, 2012). Esse 

enfoque é necessário, pois se não houver explicitação das representações sociais elaboradas 

acerca desse objeto social, não há como entendê-las nem como compreender o contexto em 

que elas foram geradas. Não sendo revelados, representações sociais e contextos de formação 

vão sendo perpetuados e mantendo suas influências sobre a vida prática das pessoas, sem 

questionamentos e sem as modificações que possam se fazer necessárias. Nesse sentido, 

Moscovici (2012a, p.41) destaca que 

 

quanto mais a origem da representação social é esquecida e sua natureza 

convencional é ignorada, mais fossilizada ela se torna. O que é ideal, gradualmente 

torna-se materializado. Cessa de ser efêmero, mutável e mortal e torna-se, em vez 

disso, duradouro, permanente, quase imortal.  

 

A pretensão é que os resultados deste estudo possam contribuir para o (re) 

conhecimento da importância do problema da DVA, bem como favorecer o planejamento e o 
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desenvolvimento de iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento e/ou redirecionamento do 

programa destinado à sua prevenção/controle. Além disso, espera-se que as informações 

geradas possam ser somadas aos demais esforços empreendidos com vistas à construção de 

conhecimentos relacionados à alimentação e nutrição. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar conhecimentos, representações sociais e práticas relacionadas ao Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A, em um município do Vale do Jequitinhonha. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

2.2.1 Identificar práticas relacionadas ao PNSVitA, a partir do relato de mães de crianças 

beneficiárias; 

 

2.2.2 Identificar o conhecimento das mães sobre a vitamina A, a DVA e o PNSVitA e a 

correspondência desse conhecimento com a literatura científica e/ou técnica; 

 

2.2.3 Identificar representações sociais de mães de crianças beneficiárias acerca da vitamina 

A, da DVA e do PNSVitA. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Vitamina A, Deficiência de Vitamina A e ações de prevenção e controle  

  

 

A seguir será apresentado um breve panorama sobre a vitamina A, a DVA e as ações 

de prevenção e controle dessa carência nutricional no País, em quatro tópicos, a saber: 

“Aspectos gerais sobre a vitamina A e sua deficiência”, “A Deficiência de Vitamina A no 

Brasil”, “O histórico das ações de prevenção e controle da deficiência de vitamina A no 

Brasil” e “Estudos de avaliação das ações de prevenção e controle da deficiência da vitamina 

A no País”. 

 

 

3.1.1 Aspectos gerais sobre a vitamina A e sua deficiência 

 

 

As vitaminas são substâncias essenciais à saúde e à nutrição adequadas. Embora 

presentes em diversos alimentos de origem animal e vegetal, ainda há deficiências orgânicas 

desses micronutrientes e essas deficiências constituem-se em problemas de saúde pública no 

Brasil e em muitos países (GALLAGHER, 2005; BRASIL, 2008). Entre as carências 

nutricionais de maior relevância epidemiológica está a DVA, considerada como um 

importante problema de saúde pública dos países em desenvolvimento (GALLAGHER, 2005; 

BRASIL, UNICEF, 2007). 

A vitamina A é um nutriente essencial à saúde de todas as pessoas, mas os grupos 

populacionais que necessitam de atenção especial, pelas características da fase da vida em que 

se encontram, são crianças de 0 a 5 anos, gestantes e lactantes (MCLAREN, FRIGG, 2001; 

GALLAGHER, 2005; BRASIL, THE UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2007). 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a DVA afeta, em todo o 

mundo, aproximadamente 19 milhões de gestantes e 190 milhões de crianças em idade pré-

escolar, sendo a maioria residente em regiões da África e no Sudoeste da Ásia 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD , 2011). Contudo, apesar de se concentrar 

mais no “Terceiro Mundo”, sabe-se que a DVA não é exclusiva de áreas geográficas 

desfavorecidas economicamente (RAMALHO, FLORES, SAUNDERS, 2002). 
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A vitamina A apresenta papel fisiológico diversificado. Atua no bom funcionamento 

do processo visual, no desenvolvimento e na manutenção do tecido epitelial, na diferenciação 

celular de vários tecidos e órgãos e no processo de manutenção da imunocompetência. 

Também têm sido estudadas suas funções na embriogênese, na reprodução, no crescimento, 

assim como sua associação com a anemia por deficiência de ferro e com a redução das taxas 

de morbidade e mortalidade, principalmente por doenças infecciosas (MCLAREN, FRIGG, 

2001; GALLAGHER, 2005; BRASIL, UNICEF, 2007; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD, 2011).  

A principal causa da DVA, em todas as áreas endêmicas do mundo, é a ingestão 

inadequada de alimentos fonte (RAMALHO, FLORES, SAUNDERS, 2002; GALLAGHER, 

2005). Considera-se que as fontes mais importantes de vitamina A são os alimentos ricos em 

seus precursores, os carotenoides, visto que em muitas localidades do mundo eles fornecem a 

maior parte da vitamina da dieta, inclusive no Brasil onde são abundantes e de baixo custo. 

São eles os vegetais folhosos de coloração verde-escura, os legumes e as frutas não cítricas 

amarelo-alaranjados e alguns óleos vegetais, como os de pequi e dendê. A vitamina A pré-

formada (retinol) pode ser encontrada em alimentos de origem animal, como o fígado, a gema 

de ovo, o leite e seus derivados integrais. Para os lactentes, a melhor fonte do nutriente é o 

leite materno (MCLAREN, FRIGG, 2001; GALLAGHER, 2005; BRASIL, UNICEF, 2007; 

BRASIL, 2008; RODRIGUES E RONCADA, 2010).  

A carência nutricional de vitamina A pode ter manifestações clínicas e subclínicas. A 

DVA clínica é caracterizada pela presença de xeroftalmia
2
, que tem como consequência a 

diminuição da sensibilidade à luz e pode chegar até a cegueira parcial ou total, sendo a 

cegueira noturna sua primeira manifestação funcional. A DVA subclínica é a situação na qual 

as concentrações orgânicas de vitamina estão suficientemente baixas para levar a 

consequências deletérias à saúde, mesmo na ausência de manifestações clínicas. Relaciona-se 

ao comprometimento do sistema imunológico e tem como consequência o aumento da 

susceptibilidade a infecções. Mundialmente, as prevalências de DVA clínica têm diminuído a 

cada ano, mas ainda são altas as prevalências de DVA subclínica (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1996; GALLAGHER, 2005; BRASIL, UNICEF, 2007; BRASIL, 2012a). 

Devido à associação entre a vitamina A e a morbimortalidade infantil, a OMS, o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO) têm enfatizado a necessidade da instituição de programas 

                                                 
2
 O termo xeroftalmia inclui todas as alterações, os sinais e os sintomas clínicos que acometem o olho, em 

situação de deficiência de vitamina A (BRASIL, UNICEF, 2007). 
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de prevenção/controle da DVA (MARTINS et al., 2007a). Para definição da forma adequada 

de intervenção é fundamental determinar a magnitude, a gravidade
3
 e a distribuição dessa 

carência nutricional, visto que são várias as estratégias existentes (BRASIL, UNICEF, 2007). 

Entre elas podem ser citadas: 

 

1- Educação nutricional com ênfase na diversificação da dieta, no aumento do 

consumo de alimentos ricos em vitamina A e no estímulo ao consumo de alimentos 

enriquecidos e/ou fortificados com vitamina A, a partir da verificação desse 

nutriente nos rótulos (BRASIL, UNICEF, 2007); 

 

2- Estímulo ao consumo de alimentos fontes de vitamina A, a partir do fomento à 

produção e cultivo desses alimentos, levando em consideração a diversidade 

regional brasileira e considerando, entre outras opções, as hortas caseiras, 

comunitárias ou escolares (BRASIL, UNICEF, 2007); 

 

3- Suplementação com megadoses de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de 

idade e em puérperas no pós-parto imediato residentes em áreas consideradas 

endêmicas (BRASIL, UNICEF, 2007); 

 

4- Promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 

anos de idade (pelo menos) com a introdução dos alimentos complementares em 

tempo oportuno e de qualidade (BRASIL, 2012a). 

 

A suplementação de vitamina A é uma estratégia que vem sendo adotada há alguns 

anos e já abrange 103 países considerados prioritários, não somente com o objetivo de 

controlar a DVA, diagnosticada por meio de indicadores clínicos e/ou subclínicos, mas, 

sobretudo, visando à redução de mortes de crianças (THE UNITED NATIONS 

CHILDREN’S FUND, 2007; LATHAM, 2010). Recentemente, a OMS lançou um documento 

para orientar a execução dessa prática mundialmente. Nele consta a recomendação de que seja 

realizada a suplementação para todas as lactantes e crianças de 6 a 59 meses, residentes em 

locais em que a DVA consiste em problema de saúde pública, caracterizado por prevalências 

de cegueira noturna igual ou maior a 1% em crianças de 24 a 59 meses ou por prevalência de 

DVA igual ou superior a 20% em crianças de 6 a 59 meses (ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD , 2011).  

Essa recomendação foi feita com base em evidências científicas fundamentadas em 

estudos de revisão sistemática acerca do impacto da estratégia de suplementação. Existem 

                                                 
3
 A OMS definiu os valores de retinol sérico abaixo de 0,70μmol/L (20μg/dL) como indicativos de DVA e 

classificou a gravidade do problema de saúde pública conforme a prevalência de casos em: grave (prevalência 

igual ou superior a 20%), moderado (prevalências de 10% a 19,9%) e leve (prevalências de 2 a 9,9%) 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996). 

 



19 

 

evidências de alta qualidade
4
 de que essa estratégia reduz a mortalidade de crianças de 6 a 59 

meses por todas as causas; evidências de qualidade moderada de que a suplementação reduz a 

mortalidade por diarreia; de baixa qualidade, quando diz respeito à redução da mortalidade 

por infecção das vias respiratórias inferiores, e de qualidade moderada, quando se refere à 

redução da mortalidade por todas as causas em população infantil portadora do vírus HIV 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD , 2011). A partir de uma metanálise com 17 

estudos verificou-se que a administração de vitamina A reduz a mortalidade por todas as 

causas em 24%. Ao incluir na metanálise um estudo aleatorizado por conglomerado, que 

envolveu um milhão de crianças do norte da Índia (AWASTHI et al., 2013), a magnitude do 

efeito foi reduzida para 12%.  

Apesar do efeito da suplementação de vitamina A sobre a morbimortalidade infantil, a 

OMS (2011) ressalta que essa intervenção não deve ser desenvolvida de forma isolada, mas 

deve ser acompanhada por outras estratégias que tenham em vista a melhoria da ingestão de 

vitamina A, como a diversificação dietética e a fortificação de alimentos.  

Cabe mencionar que, de forma geral, os problemas de saúde relacionados à 

insegurança alimentar e nutricional que atingem a população são devidos à desigualdade de 

acesso à alimentação adequada, tanto em termos de quantidade como de qualidade. As 

inadequações qualitativas podem se manifestar tanto em deficiências de micronutrientes 

quanto no desenvolvimento de excesso de peso, obesidade e de outras doenças crônicas não 

degenerativas associadas (BRASIL, 2008). Portanto, para intervir efetivamente nesses 

problemas (e aí se inclui a DVA), são necessárias estratégias capazes de aumentar a 

disponibilidade e o consumo de uma alimentação saudável e que levem em consideração seus 

fatores determinantes e condicionantes, tanto de ordem econômica e social, quanto 

educacional e cultural (BRASIL, UNICEF, 2007).  

 

 

3.1.2 A Deficiência de Vitamina A no Brasil  

                                                 
4
 As evidências científicas relativas à suplementação de vitamina A foram classificadas pelo grupo de trabalho 

responsável pela elaboração da diretriz: “Administración de suplementos de vitamina A a lactantes y niños de 

6 a 59 meses de edad” da seguinte forma: a) De alta qualidade: significa que o grupo está muito confiante de 

que o efeito real aproxima do efeito estimado; b) De qualidade moderada: significa que o grupo está 

moderadamente confiante na estimativa de efeito. É provável que o impacto real esteja perto do efeito 

estimado, mas é possível que seja marcadamente diferente; c) De baixa qualidade: significa que a segurança do 

grupo quanto ao efeito estimado é limitado. É possível que o efeito real seja significativamente diferente do 

efeito previsto; d) De muito baixa qualidade: significa que o grupo está muito pouco seguro do efeito estimado. 

É provável que o efeito real seja notavelmente distinto do efeito estimado (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD, 2011). 
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Apesar das transformações econômicas e sociais experimentadas pela população 

brasileira, nas últimas décadas, que impactaram na melhoria do acesso à saúde e à renda, a 

DVA ainda persiste como problema de saúde pública no País e consiste em foco de 

preocupação para as políticas públicas que têm em vista a garantia da saúde e da segurança 

alimentar e nutricional 
5
 da população (BRASIL, 2008; BRASIL, 2011a). 

Nas últimas décadas, devido a resultados de estudos locais ou regionais realizados no 

País, a DVA vinha sendo considerada como problema de saúde pública, sobretudo na região 

Nordeste e em alguns locais das regiões Sudeste e Norte (BRASIL, 2012a). Em 2006, foi 

realizada a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 

primeiro inquérito nacional que incorporou a DVA entre seus temas. Esse estudo revelou que 

17,4% das crianças menores de cinco anos e 12,3% das mulheres em idade fértil (mulheres 

não grávidas de 15 a 49 anos) apresentam níveis inadequados de retinol sérico (<20μg/dL). 

Entre as crianças, as prevalências mais preocupantes estão presentes no Sudeste e no 

Nordeste, respectivamente 21,6 e 19,0%, valores estatisticamente diferentes das demais 

regiões e que, segundo a classificação da OMS, indicam problema de saúde pública grave na 

região Sudeste e moderado no Nordeste (VANNUCCHI, VÍTOLO, JORDÃO JÚNIOR, 

2009). 

Esses resultados demonstram que a DVA é um problema de abrangência nacional, 

com gravidades distintas a depender da região, não sendo, portanto, problema restrito às áreas 

historicamente consideradas como endêmicas e alvo de intervenções - especialmente o 

Nordeste do país e os Vales do Jequitinhonha em Minas Gerais e do Ribeira em São Paulo 

(BRASIL, 1994; BRASIL, 2003; BRASIL, 2005; VANNUCCHI, VÍTOLO, JORDÃO 

JÚNIOR, 2009). Ramalho, Flores e Saunders (2002, p. 120) já haviam alertado para o fato de 

que a DVA não estava limitada às regiões mais pobres do Norte e do Nordeste, visto que 

dados de estudos realizados na região Sudeste indicavam que esse era um “problema 

independente do mapa econômico do País”. 

 

 

3.1.3 O histórico das ações de prevenção e controle da deficiência de vitamina A no 

Brasil 

 

                                                 
5
 Segurança alimentar e nutricional é realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 

de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL,  2006a). 
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A história das ações de prevenção/controle da DVA no País existe há cerca de 30 anos. 

No começo dos anos de 1980, após discussão e análise dos poucos estudos sobre a DVA 

existentes à época, o Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional de Alimentação e 

Nutrição (INAN), concluiu que havia necessidade de intervenção em áreas consideradas de 

risco. Sendo assim, a partir de 1983, foi adotada a estratégia de suplementação com 

megadoses de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade, em parceria com o Programa 

Nacional de Imunização (PNI). No período de 1983 a 1992, essa intervenção foi realizada de 

forma incipiente, com coberturas flutuantes em sete dos nove estados do Nordeste, mas de 

forma mais constante nos estados da Paraíba e de Pernambuco. Nesse período, houve 

suplementação na região do Vale do Jequitinhonha/MG somente nos anos de 1983 e 1984 

(MARTINS et al., 2007a). 

Em dezembro de 1994, foi criado, no âmbito do INAN, o Programa Nacional de 

Controle das Deficiências de Vitamina A, por meio da Portaria GM/MS nº 2.160. Esse 

programa tinha a finalidade de eliminar a DVA como problema de saúde pública nas áreas de 

risco, estando entre suas estratégias a suplementação com doses maciças de vitamina A em 

crianças de 6 a 59 meses e nutrizes (até 4 semanas pós-parto) e o desenvolvimento de um 

processo educativo com vistas à ampliação do conhecimento das famílias sobre a DVA e ao 

aumento do consumo de alimentos fontes de vitamina A (BRASIL, 1994). A partir da 

instituição desse marco legal houve maior regularidade nas suplementações e adesão de mais 

estados, abrangendo todos os estados do Nordeste e também o Vale do Jequitinhonha/MG 

(MARTINS et al., 2007a).  

Entre as motivações para criação do programa estava o compromisso do Brasil de 

controlar a DVA e suas consequências até o ano 2000. Esse compromisso foi assumido em 

1990 entre mais de 100 países, na reunião da Cúpula de Nova York sobre a Sobrevivência, a 

Proteção e o Desenvolvimento das Crianças, e reafirmado, em 1992, na Conferência 

Internacional sobre Nutrição, promovida pela FAO/OMS em Roma. Nessa época, havia o 

reconhecimento da DVA como problema de saúde pública em todo o mundo 

subdesenvolvido, sendo o Nordeste brasileiro indicado como uma das áreas de carência de 

vitamina A mais importantes da América Latina. Resultados de levantamentos bioquímicos 

realizados na região demonstravam prevalências de retinol sérico abaixo de 20μg/dL para 

mais de 40% da população infantil. “Bolsões de pobreza” do País, como o Vale do 

Jequitinhonha/MG e o Vale do Ribeira/SP, também eram consideradas áreas endêmicas 

(BRASIL, 1994). 



22 

 

Em 1997, o INAN foi extinto e, a partir de 1999, o programa foi assumido pela 

Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, do Ministério da Saúde 

(CGPAN/MS) (MARTINS et al., 2007a). Nesse ano, foi publicada a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, que tem uma de suas diretrizes de ação voltada para prevenção e 

controle dos distúrbios e doenças nutricionais, estando a DVA aí incluída (BRASIL, 2003). 

Em 2001, o Ministério da Saúde passou a realizar a aquisição direta de cápsulas de 

vitamina A, com o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) - antes disso, os suplementos eram recebidos por doação. Nesse ano 

foi possível iniciar a distribuição de megadoses de vitamina A para as mulheres no pós-parto 

imediato, ressaltando-se que, até esse momento, tinham sido priorizadas as crianças de 6 a 59 

meses, por questões operacionais e pelo fato de esse grupo populacional ser destacado em 

pesquisas científicas como mais vulnerável ao desenvolvimento da DVA (MARTINS et al., 

2007a; BRASIL, FAO, 2009).  

Em 2002, na reunião da Cúpula Mundial de Alimentação, o Brasil reafirmou o 

compromisso de eliminar a fome e a má nutrição nas suas diversas manifestações. Diante 

disso, em 2004 e 2005, a lógica de operacionalização do programa de prevenção/controle da 

DVA foi revisada, na perspectiva de aperfeiçoamento dos processos, redução de perdas de 

megadoses e melhoria de cobertura de suplementação. Foi criada a marca publicitária 

“Vitamina A Mais”, a fim de promover maior divulgação e mobilização dos profissionais de 

saúde e da população (BRASIL, UNICEF, 2007; BRASIL, FAO, 2009). 

Nesse processo, foi instituído, por meio da Portaria GM/MS nº 729, de 13 de maio de 

2005, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, ainda vigente. Este é um 

programa do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, que tem o objetivo 

de prevenir e/ou controlar a DVA mediante a suplementação com megadoses de vitamina A 

em crianças de 6 a 59 meses de idade (a cada 6 meses) e em puérperas no pós-parto imediato, 

ainda na maternidade (BRASIL, 2005; BRASIL, UNICEF, 2007; BRASIL, 2012a). Para o 

período de 2012 a 2015, as metas de cobertura de suplementação são de 100% das crianças de 

6 a 11 meses, 60% das crianças de 12 a 59 meses e 75% das puérperas (BRASIL, 2011b).  

O PNSVitA também tem como estratégias de ação o desenvolvimento de atividades 

educativas em alimentação e nutrição necessárias para que as famílias reconheçam a DVA 

como problema de saúde e adotem hábitos alimentares saudáveis e o estímulo ao aleitamento 

materno exclusivo, até os seis meses, e complementar, até os dois anos ou mais de idade. Esse 

programa foi inicialmente destinado às áreas até então consideradas de risco para DVA no 

País: a região Nordeste, áreas do estado de Minas Gerais (Vales do Jequitinhonha e do 
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Mucuri) e o Vale do Ribeira em São Paulo. Contudo, foi considerada a possibilidade de sua 

ampliação, a partir da detecção da DVA em outras áreas ou regiões (BRASIL, 2005; 

BRASIL, UNICEF, 2007; BRASIL, 2012a). 

Desse modo, nos últimos anos o programa teve grande expansão. Em 2007, foi 

direcionado às crianças dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) dos estados do 

Nordeste brasileiro e de Minas Gerais. Já existia nos DSEI dos estados do Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Tocantins. Em 2010, foi implantado nos municípios pertencentes ao Pacto 

pela Redução da Mortalidade Infantil dos estados da região Norte e do estado do Mato Grosso 

(BRASIL, 2011c). No segundo semestre de 2012, o programa foi expandido para todo o 

Brasil, sendo implantado em todos os municípios da região Norte, todos os DSEI e em 

municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria
6
 - Ação Brasil Carinhoso

7
 - das regiões 

Centro Oeste, Sudeste e Sul (BRASIL, 2012a).  

Os profissionais da atenção primária à saúde, em especial os das Equipes de Saúde da 

Família (ESF), têm papel central no desenvolvimento desse programa, sendo indispensáveis 

em ações como: identificação das famílias com crianças de 6 a 59 meses; estímulo para que os 

responsáveis por essas crianças as levem aos serviços de saúde para a administração das 

megadoses de vitamina A; provimento das ações básicas de saúde e de atividades educativas 

em alimentação e nutrição voltadas às famílias; acompanhamento das puérperas 

suplementadas (ou não) nas maternidades e promoção de ações voltadas à intensificação do 

aleitamento materno (BRASIL, 2005; BRASIL, UNICEF, 2007).  

Contudo, apesar do destaque desses profissionais como um dos principais pilares para 

que a alimentação e a nutrição possam prevenir doenças e promover a saúde da população 

brasileira, sabe-se que para o efetivo enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais, 

entre os quais a DVA, faz-se necessária a ação integrada de diversos atores sociais, de 

organizações governamentais e não governamentais, nas instâncias federal, estadual e 

municipal (BRASIL, UNICEF, 2007).  

                                                 
6
 O Plano Brasil Sem Miséria foi instituído pelo Decreto nº 7.492, de 02/06/2011, com a finalidade de superar a 

situação de extrema pobreza da população em todo o território nacional, por meio da integração e articulação 

de políticas, programas e ações. Tal Plano deve ser executado pela União, em colaboração com estados, distrito 

federal, municípios e com a sociedade (BRASIL, 2011d). 

 
7
 A Ação Brasil Carinhoso – Primeira Infância é uma medida do Plano Brasil Sem Miséria lançada em maio de 

2012 para retirar da situação de extrema pobreza famílias com filhos entre 0 e 6 anos e, posteriormente, 

ampliada para beneficiar todas as famílias do Bolsa Família extremamente pobres, independentemente de 

terem crianças em sua composição. Esta ação é construída sobre três pilares: renda, educação e saúde. Com 

relação a este último, o objetivo é enfrentar alguns dos principais problemas de saúde da infância, estando 

dentre as medidas interventivas, a distribuição de doses de vitamina A para crianças entre 6 meses e 5 anos 

(BRASIL, 2013a). 
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3.1.4 Estudos de avaliação das ações de prevenção e controle da deficiência da vitamina 

A no País 

 

 

É muito recente a iniciativa de desenvolvimento de estudos de avaliação dos 

programas nacionais destinados à prevenção/controle da DVA. A primeira pesquisa com esse 

objetivo foi desenvolvida em 44 municípios do estado da Bahia, envolveu gestores do 

programa e famílias beneficiárias, abrangeu o período de 1995-2002 e teve a abordagem 

metodológica alicerçada na perspectiva multidimensional de estrutura, processo e resultado 

(MARTINS et al., 2007b). 

Em seguida desenvolveu-se a pesquisa intitulada “Análise e Fortalecimento de 

Programas de Alimentação e Nutrição Comunitária” que incluiu como objeto o PNSVitA em 

um município do estado da Paraíba. Essa pesquisa foi realizada pela FAO em parceria com o 

Ministério da Saúde, apresentou abordagens quantitativa e qualitativa e envolveu gestores, 

executores e responsáveis por crianças beneficiárias do programa (BRASIL, FAO, 2009). 

Dados desse estudo, relativos ao funcionamento do programa sob a perspectiva dos 

responsáveis por crianças menores de cinco anos, foram publicados por Almeida et al. (2010). 

Nova análise descritiva do programa fundamentada em aspectos da tríade estrutura-

processo-resultado foi realizada por Paiva et al. (2011), em nove municípios da Paraíba, e 

partiu do relato de profissionais de Equipes de Saúde da Família responsáveis pela 

organização e gerenciamento do programa, bem como de aplicadores do suplemento. 

Também no estado da Paraíba, dessa vez no município de Campina Grande, Brito 

(2011) realizou uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de investigar a percepção de 

profissionais com atuação em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e maternidades sobre o 

PNSVitA. Nesse mesmo município, Peixoto (2011) avaliou a participação e a compreensão da 

população beneficiária acerca do programa. 

 

 

3.2 O Vale do Jequitinhonha e a Deficiência de Vitamina A 

 

 

O vale do rio Jequitinhonha é uma extensa área da região Sudeste do País com parte 

maior no estado de Minas Gerais e porção menor no estado da Bahia (RIBEIRO, GALIZONI, 

2010). Não existe delimitação precisa do território dessa região, sendo assim, são referidos 
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distintos recortes pelos diferentes agentes governamentais ou não governamentais, públicos e 

privados, institucionalizados ou não, que nele atuam (SOUZA, 2010). Conforme o recorte, 

não somente a nomenclatura é alterada, como também os municípios circunscritos na área, o 

que resulta em variação de dados demográficos e espaciais (NASCIMENTO, 2009; SOUZA, 

2010). 

De modo geral, essa região tem sido dividida em três partes: Alto Jequitinhonha 

(região de Diamantina, próxima à nascente do rio), Médio (região de Araçuaí) e Baixo 

Jequitinhonha (região de Almenara, próxima à foz, no sul da Bahia), divisão esta que inclui 

somente a porção mineira da bacia (GUERRERO, 2009; SOUZA, 2010). A porção mineira 

também foi a referência para delimitação da área de atuação da Comissão de 

Desenvolvimento do Vale Jequitinhonha (Codevale), entidade criada em 1964 com o objetivo 

de promover o desenvolvimento da região (SOUZA, 2010) e extinta em 2002 com a criação 

do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene) 

(NASCIMENTO, 2009). 

O Vale do Jequitinhonha oficial, definido por meio do Decreto nº 9.841, de 06 de 

junho de 1966, para efeito de atuação da Codevale, compreendia 52 municípios e abrangia 

uma área de 71.552 km
2
. Com as emancipações ocorridas em 1992 e em 1995, esses 52 

municípios geraram outros 28, elevando para 80 o número de municípios dessa região 

(SOUZA, 2010). Esta foi a configuração considerada como de referência nesta dissertação. 

Ressalta-se que na legislação e em outros textos do Ministério da Saúde relativos aos 

programas de prevenção/controle da DVA também vem sendo destacada somente a porção 

mineira do Vale do Jequitinhonha. Cabe lembrar que o estado da Bahia, como um todo, já é 

contemplado com o programa, visto que ele abrange toda a região Nordeste do País (BRASIL, 

1994; BRASIL, 2004; BRASIL, 2005, BRASIL, UNICEF, 2007; BRASIL, 2012a). 

O Vale do Jequitinhonha vem sendo sistematicamente retratado na literatura como 

“região problema”, “vale da miséria”, “vale da pobreza”, devido às suas carências sociais e 

econômicas (SOUZA, 2010). De fato, os municípios dessa região (ressalvando-se as variações 

internas) possuem baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e elevadas taxas de 

desigualdades sociais (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO, 2003; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011a) o que os situam desfavoravelmente no quadro geral da economia 

mineira. Contudo é preciso ver o Vale para além desses estigmas e valorizar suas riquezas.  

Nesse contexto, destaca-se a cultura regional. Herdada de três matrizes - o branco 

colonizador, o negro escravizado e os nativos indígenas - manifesta-se, por exemplo, na 
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diversidade de sua arquitetura e de seu artesanato, na força de suas músicas e na variedade de 

suas festas (GUERRERO, 2009; NASCIMENTO, 2009; SOUZA, 2010). Além disso, sua 

vegetação é diversificada, de transição entre o cerrado e a caatinga, o que influi de forma 

marcante em suas divisões regionais. Na porção ocidental, na região próxima à Serra do 

Espinhaço (próximo à nascente do Rio Jequitinhonha), as terras são mais altas, há 

predominância das chapadas cuja vegetação natural é o cerrado. Na porção oriental, as terras 

são mais baixas e os índices de temperatura são mais elevados devido à diminuição da 

altitude. Nessa porção, predomina a vegetação do tipo savana (GUERRERO, 2009).  

O Vale do Jequitinhonha vem sendo historicamente considerado de risco para 

desenvolvimento da DVA, por ser identificado nacionalmente como “bolsão de pobreza” 

(BRASIL, 1994; BRASIL, 2005). Contudo, foram escassos e pouco abrangentes os 

levantamentos bioquímicos capazes de comprovar essa situação.  

Em 1986, foi publicado o estudo de Araújo et al., (1986a; 1986b) que teve o objetivo 

de avaliar os problemas de hipovitaminose A e anemia nutricional, na população do Vale do 

Jequitinhonha, com a intenção de estabelecer um diagnóstico mais preciso e ampliado dessas 

deficiências nutricionais, capaz de subsidiar a implantação do “Programa de Combate à 

Hipovitaminose A e à Anemia Nutricional Ferropriva em Bolsões de Pobreza de Minas 

Gerais” pelo INAN. Esse estudo abrangeu pré-escolares e escolares (crianças de 0 a 12 anos) 

das áreas urbanas dos municípios de Capelinha, Minas Novas e Turmalina e de áreas rurais do 

município de Turmalina (Veredinha, Mendonça, Caçaratiba, Campo Alegre e José Silva) e 

teve uma fase para exame ocular, que envolveu uma amostra aleatória de 2.357 crianças (de 

áreas urbana e rural) e outra, para exame de sangue, que compreendeu uma subamostra 

constituída por 264 dessas crianças. Esse estudo revelou que a DVA era um problema de 

saúde pública grave nos pré-escolares e escolares, sendo encontradas, respectivamente, nas 

áreas urbana e rural, prevalências de 35,8 e 32,7% entre os pré-escolares, e de 35,5 e 23,6% 

entre os escolares. Além disso, ao exame ocular, foram encontradas lesões sugestivas de 

DVA: altas incidências de xerose conjuntival e de xerose conjuntival com manchas de Bitot, 

casos de xerose corneal e de ceratomalácea. 

Somente em 1999, foi realizado novo estudo na região, dessa vez no município de 

Novo Cruzeiro. Houve avaliação dos níveis de retinol sérico de 241 escolares da área rural, 

tendo sido encontrada a prevalência de 29,0% de níveis inadequados de retinol sérico, o que 

indica problema de saúde pública grave (SANTOS et al., 2005, p. 333). 

Teixeira (2010) realizou o último estudo dessa natureza na região. Esse estudo ocorreu 

no período de 2006 a 2008 e envolveu crianças e adolescentes de seis meses a 14 anos, 
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residentes nas áreas urbanas e rurais, novamente de Novo Cruzeiro e também do município de 

Francisco Badaró. Os resultados indicaram que em Francisco Badaró e Novo Cruzeiro, 

respectivamente, a DVA representava problema de saúde pública moderado entre os pré-

escolares (prevalências de 18,2 e 11,5%) e entre os escolares representava problema de saúde 

pública moderado em Francisco Badaró (prevalência de 16,8%) e leve em Novo Cruzeiro 

(prevalência de 8,2%). O autor registrou que esses resultados, comparados aos poucos estudos 

realizados na região, demonstravam redução das prevalências de DVA subclínica no decorrer 

dos últimos 30 anos e, com relação aos escolares da área rural do município de Novo 

Cruzeiro, destacou que a redução foi de mais de dois terços da prevalência, nos nove anos 

decorridos desde a realização do estudo de Santos et al. (2005). 

Cabe mencionar que essa escassez de estudos epidemiológicos sobre a DVA na região 

e a inexistência de um sistema nacional de vigilância epidemiológica sobre a hipovitaminose 

A e a xeroftalmia (MARTINS et al., 2007a) inviabilizam o acompanhamento das prováveis 

mudanças ocorridas no perfil epidemiológico da população ao longo do tempo, inclusive as 

relacionadas à execução de medidas de prevenção/controle dessa carência nutricional. 

 

 

3.3 A Teoria das Representações Sociais 

 

 

O mundo das ideias e seu significado no conjunto das relações sociais foram 

enfocados por diferentes autores clássicos, com distintas abordagens, sendo a importância 

desses temas considerada consenso que perpassa a história e as diferentes correntes de 

pensamento do social (MINAYO, 2012). Na sociologia e, mais precisamente, na obra de 

Durkheim, nasceu o conceito de representação coletiva; posteriormente, este conceito foi 

adaptado à modernidade, bem como teorizado
8
 na Psicologia Social, e nomeado como 

“representações sociais” (FARR, 2012; MOSCOVICI, 2012a). 

O surgimento da Teoria das Representações Sociais ocorreu na França em 1961, com a 

publicação de Serge Moscovici do seu estudo “La Psicanalyse: Son image et son public”, que 

trata das maneiras como a psicanálise penetrou o pensamento popular na França (DUVEEN, 

2012a; FARR, 2012). Para criá-la, Moscovici se apoiou nos fundadores das ciências sociais, 

                                                 
8
 Segundo Wagner (2012, p. 120), teorias científicas procuram descrever e explicar fenômenos. Para tanto, 

submetem o fenômeno capturado por conceitos a uma ordem processual e causal. Na Teoria das 

Representações Sociais, o fenômeno em questão é da ordem dos diferentes tipos de teorias populares, senso 

comum e saberes cotidianos e é chamado de representações sociais. 
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especialmente nos estudos de representações coletivas de Durkheim. Contudo, buscou a 

adaptação à modernidade ao substituir o termo “coletivas” pelo termo “sociais” (FARR, 

2012).  

Para Moscovici, o modelo de sociedade de Durkheim era estático e pouco complexo, 

pensado para os tempos em que as mudanças se processavam lentamente. Já as sociedades 

modernas são dinâmicas e fluidas, caracterizadas pelo pluralismo e pela rapidez com que as 

mudanças econômicas, políticas e culturais ocorrem. Optando pelo adjetivo “social”, 

Moscovici buscou enfatizar a dinâmica das representações, e esse sentido “dinâmico” refere-

se tanto ao processo pelo qual as representações são elaboradas quanto às estruturas de 

conhecimento que são estabelecidas (FARR, 2012; GUARESCHI, 2012; DUVEEN, 2012a; 

DUVEEN, 2012b).  

Segundo Oliveira e Moreira (2000, p. xi-xii), o termo representações sociais - adotado 

como teoria, categoria explicativa ou analítica ou como um conceito - pode ser definido como 

“ideias, imagens, concepções e visões de mundo que os atores sociais constroem sobre a 

realidade, as quais estão vinculadas às práticas sociais”. Essas representações são formas de 

conhecimento prático que se inserem mais especificamente entre as correntes que estudam o 

conhecimento do “senso comum” 
9
. Portanto, abordar as representações sociais é uma 

maneira de reconhecer que o conhecimento objeto de estudo pode ir além das fronteiras da 

ciência e abarcar também o conhecimento do homem comum. É uma maneira de ampliar o 

olhar, de modo a reconhecer o “senso comum” como forma de conhecimento legítimo e motor 

de transformações da realidade social (SPINK, 2012). 

De acordo com Moscovici (2012a, p. 37), as representações sociais “são o produto de 

uma sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são 

resultado de sucessivas gerações”. Contudo, elas não devem ser entendidas como imagens 

estáticas de objetos nas mentes das pessoas (WAGNER, 2000), visto que elas estão em 

constante construção, são realidades que vão sendo, dia após dia, reelaboradas, modificadas, 

ampliadas e enriquecidas (GUARESCHI, 2012).  

Tais representações são geradas e transformadas nos processos de comunicação e nas 

práticas sociais, nos momentos em que as pessoas se encontram para falar e discutir o 

                                                 
9
 Matallo Júnior (2009, p. 16-17) conceitua senso comum como um conjunto de informações não sistematizadas 

aprendidas por processos formais, informais e, às vezes inconscientes, e que inclui um conjunto de valorações. 

Tais informações são, na maioria das vezes, fragmentárias e podem incluir fatos históricos verdadeiros, 

doutrinas religiosas, lendas, princípios ideológicos, informações científicas popularizadas pelos meios de 

comunicação de massa, bem como a experiência pessoal acumulada. Segundo esse autor, quando as pessoas 

emitem opiniões, elas lançam mão desse estoque de conhecimentos, da maneira que parece mais apropriada 

para justificar e tornar seus argumentos aceitáveis. 
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cotidiano ou quando elas estão expostas às instituições, aos meios de comunicação ou à 

herança histórico-cultural de suas sociedades (GUARESCHI, JOVCHELOVITCH, 2012). 

Portanto, diferentes condições sociais, existentes em grupos e sociedades diversos, têm como 

resultado distintas representações sociais, uma vez que as condições sociais em que o grupo 

vive delimitam o espaço de experiência de seus membros (WAGNER, 2012). 

Diante disso, fica claro que a história e a sociedade não podem ser utilizadas 

simplesmente como variáveis que influenciam a vida humana. Elas devem ser vistas como 

realidades necessárias à constituição de cada ser humano, uma vez que vidas individuais só se 

constroem em relação a uma realidade social (GUARESCHI, JOVCHELOVITCH, 2012). 

Ademais, fica demonstrado que não existe separação entre o universo interno e o externo, não 

há uma “realidade objetiva a priori”, mas sim uma realidade representada, reconstruída no 

sistema cognitivo, reapropriada pelo indivíduo ou pelo grupo e dependente do contexto social, 

histórico e ideológico (ABRIC, 2000, p. 27). Guareschi (2012) resume e complementa as 

questões relacionadas ao conceito de representações sociais da seguinte forma: 

 

São diversos os elementos que costumam estar ligados ao conceito de 

representações: ele é um conceito dinâmico e explicativo, tanto da realidade social, 

como física e cultural. Possui uma dimensão histórica e transformadora. Junta 

aspectos culturais, cognitivos e valorativos, isto é, ideológicos. Está presente nos 

meios e nas mentes, isto é, ele se constitui numa realidade presente nos objetos e nos 

sujeitos. É um conceito sempre relacional, e por isso mesmo social (GUARESCHI, 

2012, p 162). 

 

Segundo Abric (2000, p. 28-30), as representações sociais respondem a quatro 

funções: 

 

1. Função de saber: elas permitem compreender e explicar a realidade. Saber prático 

do senso comum. Elas permitem que os atores sociais adquiram conhecimentos e os 

integrem em um quadro assimilável e compreensível para eles próprios, em 

coerência com seu funcionamento cognitivo e com os valores aos quais eles aderem; 

 

2. Função identitária: elas definem a identidade e permitem a proteção da 

especificidade dos grupos; 

 

3. Função de orientação: elas guiam os comportamentos e as práticas. O sistema de 

pré-decodificação da realidade, constituído pela representação é, de fato, um guia 

para ação;  

 

4. Função justificatória: elas permitem, a posteriori, a justificativa das tomadas de 

posição e dos comportamentos.  

 

Com relação à mencionada influência das representações sobre as práticas, Rouquette 

(2000, p. 42-43) refere que essa é uma condição de “coerção variável" e não uma 
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determinação propriamente dita, sendo mais conveniente “tomar as representações como uma 

condição das práticas”. Esse autor salienta ainda que existe influência das práticas sobre as 

representações e que, portanto, as práticas devem ser vistas como “um agente de 

transformação das representações”.  

De acordo com Moscovici (2012a, p. 54), “a finalidade de todas as representações é 

tornar familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade”. Nessa direção, Duveen 

(2012a, p. 16) relata que 

 

do mesmo modo que a natureza detesta o vácuo, assim também a cultura detesta a 

ausência de sentido, colocando em ação algum tipo de trabalho representacional para 

familiarizar o não familiar, e assim restabelecer um sentido de estabilizar o não 

familiar.  

 

Sendo assim, para compreender as representações sociais é preciso considerar os dois 

processos pelos quais elas são geradas, transformando o não familiar em familiar, quais 

sejam: a objetivação e a ancoragem. Segundo Moscovici (2012a, p. 61), a objetivação consiste 

em “transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir algo que está na mente em 

algo que exista no mundo físico”. Portanto, objetivar significa reproduzir um conceito ou uma 

ideia em uma imagem. Já ancorar consiste em trazer algo estranho e perturbador para 

categorias e imagens conhecidas, para um contexto familiar, pela classificação e pela 

nomeação. Coisas que não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não 

existentes e ao mesmo tempo são ameaçadoras.  

Moscovici (2012, p. 41-42) salienta que é necessário estudar - descrever e explicar - as 

representações, suas propriedades, suas origens e seu impacto, pois “quanto menos nós 

pensamos nelas, quanto menos conscientes somos delas, maior se torna sua influência”. Nessa 

direção, Guareschi (2012, p. 163) refere que o conceito de representações sociais possui três 

dimensões: o que forma as representações sociais, como elas se constituem e quais são seus 

efeitos. Portanto, as representações sociais não podem ser vistas como algo dado e nem servir 

simplesmente como variáveis explicativas, pelo contrário, o que deve ser discutido é a 

construção de tais representações (DUVEEN, 2012a).  

Oliveira e Moreira (2000) destacam que as representações sociais vêm sendo bastante 

úteis no processo de compreensão de diferentes objetos sociais. Nessa perspectiva, Moscovici 

(2012b, p. 12) qualifica a Teoria das Representações Sociais como “elástica” e “complexa” e, 

portanto, capaz de perdurar, modificando-se em razão da diversidade dos problemas que ela 

deve resolver e dos fenômenos novos que ela deve descrever e explicar. Para tanto, a Teoria 
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das Representações Sociais busca, na própria Psicologia e fora dela, possibilidades de 

reconstrução teórica, epistemológica e metodológica. Essa busca faz com que ela seja tanto 

uma teoria específica da Psicologia Social como uma iniciativa interdisciplinar 

(GUARESCHI, JOVCHELOVITCH, 2012).  

Outra questão que marca o caráter interdisciplinar dessa teoria é a sua capacidade “de 

‘esticar’ para dar conta de questões que constituem os objetos tradicionais de outros campos 

de estudo”, estando o campo da Saúde entre os principais. E, nesse sentido, um traço 

distintivo da produção brasileira é a utilização da teoria pelos estudiosos e profissionais desse 

campo, o que é uma característica interessante, visto que temas abordados por eles costumam 

não estar entre os que “chamariam atenção espontânea dos psicólogos sociais, pois só se 

mostram imediatamente visíveis, como problemáticas relevantes para a pesquisa psicossocial, 

a quem se encontra envolvido com eles em seu quotidiano acadêmico e profissional” (SÁ, 

2000, p. vii). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Aspectos gerais do estudo 

 

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, eleita por ser considerada mais 

apropriada aos seus objetivos, visto que, conforme salienta Minayo (2009), a pesquisa 

qualitativa se ocupa do universo dos significados, dos motivos, das aspirações, dos valores, 

das crenças e atitudes. Estes são fenômenos humanos que constituem a realidade social, uma 

vez que o homem se caracteriza não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

Ainda segundo essa autora, na pesquisa qualitativa o interesse está num nível de realidade que 

não pode ou não deveria ser quantificado. 

Foram analisadas “práticas” relacionadas ao PNSVitA, termo que pode ser entendido 

como atividades práticas desenvolvidas ou não no município em estudo. Foi identificada a 

existência e a correspondência com a literatura científica e/ou técnica de “conhecimentos” de 

mães de crianças beneficiárias sobre a vitamina A, sua importância e suas fontes alimentares; 

sobre a DVA, suas causas e consequências, sobre o PNSVitA, sua existência e finalidade e, 

especificamente, sobre a estratégia de suplementação, a idade e a periodicidade de 

administração das megadoses para crianças.  

Os conhecimentos das mães acerca da temática em estudo também foram enfocados 

com fundamento na Teoria das Representações Sociais. As representações sociais são 

categorias muito utilizadas para fundamentar o trabalho de campo em pesquisas qualitativas 

(MINAYO, 2004) e aqui podem ser entendidas como “ideias, imagens, concepções e visões 

de mundo que os atores sociais constroem sobre a realidade, as quais estão vinculadas às 

práticas sociais”, definição presente na obra de Oliveira e Moreira (2000, p. xi-xii), conforme 

mencionado.  

 

 

4.2 Local do estudo  
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Essa pesquisa foi realizada em Diamantina, município que se localiza no nordeste do 

estado de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha (SOUZA, 2010), distante 

aproximadamente 300 km de Belo Horizonte, capital do estado. De acordo com o Censo de 

2010, o município conta com uma população de 45.880 habitantes, sendo 87,3% residentes na 

área urbana (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011b).  Esse 

município apresenta relevância regional em várias áreas, e com relação à área da saúde, 

destaca-se por ser sede de micro e de macro regiões. Desse modo, é referência para 

atendimentos de média complexidade para a microrregião Diamantina (região composta por 

quinze municípios) e de alta complexidade para a população da macrorregião Jequitinhonha, 

composta por vinte e nove municípios (MINAS GERAIS, 2012). 

No que se refere às equipes de atenção primária à saúde que atuam no atendimento da 

população local, Diamantina conta com nove ESF e cinco Equipes de Agentes Comunitários 

de Saúde, sendo que três dessas ESF também possuem profissionais de saúde bucal 

vinculados. Conta ainda, com um Núcleo de Apoio à Saúde da Família, composto pelos 

seguintes profissionais: farmacêutico, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista 

(BRASIL, 2012b).  

A escolha de Diamantina para esse estudo foi feita pelos motivos a seguir: a 

localização no Vale do Jequitinhonha, região considerada de risco para a DVA e indicada pelo 

governo federal como alvo para as ações destinadas ao seu controle desde 1983; a não 

existência no município de pesquisas relacionadas à temática em questão; e a viabilidade para 

realização da pesquisa nesse município, considerando-se o tempo e os recursos humanos e 

materiais disponíveis. 

 

 

4.3 Participantes do estudo  

 

 

A pesquisa abrangeu 20 mães de crianças beneficiárias do programa, residentes na 

área urbana do município. Esse número foi definido por inclusão progressiva, que foi 

interrompida pelo método de saturação, ou seja, “quando as concepções, explicações e 

sentidos atribuídos pelos sujeitos começam a ter uma regularidade de apresentação” 

(DESLANDES, 2009, p. 48). Bardin (2011, p. 119) refere que o fenômeno da saturação 

ocorre quando “a partir de certo número de respostas ou de entrevistas, a temática repete-se, 

fornecendo cada vez menos novidades”. A partir desse momento, as informações oferecidas 
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por novos participantes (relativas a cada tópico abordado ou identificado durante a análise) 

pouco acrescentaria ao material já obtido, não mais contribuindo de forma considerável para o 

aperfeiçoamento da reflexão teórica (FONTANELLA et al., 2008).  

As mães foram escolhidas, entre os demais membros da família, pelo fato de elas 

mesmas serem potenciais beneficiárias do programa no puerpério (podendo ter recebido a 

megadose vitamínica ainda na maternidade) e também pelo fato de elas serem consideradas 

centrais no contexto em que se deseja implantar estratégias de informação e educação 

nutricional capazes de resultar em “modificações consistentes na dieta alimentar” (BRASIL, 

2012a, p. 19). 

Tiveram preferência mães cujos filhos tinham idade entre 36 e 59 meses, na ocasião da 

pesquisa de campo, por estarem vinculadas ao programa há um maior período de tempo. 

Inicialmente, foram identificados nomes e endereços dessas mães a partir de dados 

provenientes de registros das ESF, feitos em fichas de cadastro familiares do Sistema de 

Informação da Atenção Básica, cartões espelho de vacinação ou cadernos de registros 

elaborados pelas próprias ESF para acompanhamento de crianças de 0 a 5 anos.  Algumas 

dessas mães foram entrevistadas e, após a entrevista, tiveram oportunidade de indicar outros 

sujeitos para pesquisa. É importante registrar que, em duas situações, isso levou à inclusão de 

mães de crianças fora da faixa etária previamente estabelecida como preferencial, sendo que 

uma dessas crianças tinha 60 e outra, 61 meses. Contudo, considerou-se válido mantê-las, 

visto que o critério utilizado para estabelecimento dessa faixa etária foi o de vinculação há um 

maior período de tempo ao programa, o que significaria maior chance de a mãe já ter 

vivenciado experiências a ele relacionadas.  

 

 

4.4 Procedimentos para obtenção e análise das informações 

 

 

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e focalizadas. Segundo Lakatos e 

Marconi (2008, p. 279), nesse tipo de entrevista “há um roteiro de tópicos relativos ao 

problema a ser estudado e o entrevistador tem a liberdade de fazer as perguntas que quiser, 

sobre razões, motivos, esclarecimentos”. O modelo do roteiro utilizado se encontra no 

Apêndice A.  

As entrevistas foram gravadas em áudio, com a utilização de um gravador digital, para 

posterior transcrição e análise. Após transcrição (na íntegra e o mais próximo possível das 



35 

 

falas), elas foram submetidas à análise de conteúdo na modalidade temática, sob uma 

perspectiva qualitativa. Inicialmente, é preciso destacar que realizar uma análise de conteúdo 

temática “consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja 

presença ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido” (BARDIN, 2011, p. 135). Nesse contexto, núcleos de sentido podem ser 

entendidos como “ideias-eixo em torno das quais giram outras ideias” (CAVALCANTI et al., 

2006, p. 33). Na modalidade temática, o conceito central é o tema (GOMES, 2009), sendo que 

esta noção consiste na afirmação acerca do assunto, ou ainda, na ideia, no enunciado ou na 

proposição portadores de significações isoláveis (BARDIN, 2011, p. 135). 

Com a análise de conteúdo, na perspectiva qualitativa, procura-se valorizar a presença 

ou a ausência de característica de conteúdo ou de um conjunto de características de um 

determinado fragmento de mensagem susceptíveis a inferências. Cabe ressaltar que a análise 

de conteúdo não possui alcance puramente descritivo. Seu objetivo é a inferência, que 

significa a dedução de maneira lógica, a partir dos resultados da análise, de conhecimentos 

relacionados às condições de sua produção (causas ou antecedentes da mensagem relativas ao 

emissor ou ao seu contexto) e, eventualmente, de seus efeitos (as consequências da 

mensagem). Com esse tipo de análise busca-se articular a superfície do texto descrita e 

analisada com fatores que determinam suas características - variáveis psicológicas, sociais, 

políticas e históricas etc. (BARDIN, 2011).  

Especialmente com base nas orientações presentes na obra de Bardin (2011), mas 

também com fundamento nas obras de Minayo (2004) e Gomes (2009), a análise percorreu 

três etapas: 1) pré-análise: fase de organização, na qual ocorreu: a) leitura “flutuante” das 

entrevistas (leitura intuitiva, aberta a ideias, reflexões e hipóteses); b) determinação da 

operação de codificação do material, que incluiu a escolha de unidades de registro (unidades 

de significação representadas por palavras-chave, frases ou temas) e de unidades de contexto 

(unidades de compreensão das unidades de registro, que correspondem a segmentos da 

mensagem de dimensões superiores as das unidades de registro e que permitem sua 

compreensão); c) escolha da forma de categorização (classificação de elementos - unidades de 

registro - constituintes de um conjunto por diferenciação e em seguida por reagrupamento 

segundo a analogia, sob um título genérico); 2) exploração do material: consistiu na aplicação 

das decisões tomadas na pré-análise, principalmente, na codificação e categorização dos 

elementos do texto; 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação: descrição do 

resultado da categorização, proposição de inferências e interpretação dos dados (discussão dos 
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resultados numa perspectiva mais ampla, a partir das inferências) em articulação com os 

objetivos da pesquisa e com a fundamentação teórica adotada. 

 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

 

O projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri e aprovado pelo Parecer nº 71, de 11 

de dezembro de 2012. Portanto, foi considerado de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas pela Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde nº 196/96 (BRASIL, 1996). 

Os sujeitos convidados a participar deste estudo foram devidamente orientados e 

aqueles que aceitaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice B). Para garantia do anonimato dos sujeitos, as entrevistas foram identificadas por 

números de acordo com a ordem cronológica de sua realização, como “Mãe 01” até “Mãe 

20”.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização das mães entrevistadas 

 

 

Conforme detalhado no Apêndice C, as entrevistadas tinham idade variando de 21 a 47 

anos, sendo a média de 28,9 anos. Tinham de um a quatro filhos, sendo pelo menos um com 

idade entre 36 e 61 meses; os demais tinham idade entre 8 meses e 12 anos. A escolaridade de 

tais mães variava de Ensino Fundamental incompleto a Ensino Superior completo com curso 

de pós-graduação lato sensu, e a maioria tinha Ensino Médio completo. As entrevistadas se 

encontravam cadastradas em cinco ESF do município de Diamantina/MG. 

A seguir, serão apresentados os resultados e a discussão das informações das 

entrevistas, organizados em três seções: “Práticas relacionadas ao Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A”; “Conhecimentos relacionados ao Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A” e “Representações sociais acerca da vitamina A”. 

 

 

5.2 Práticas relacionadas ao Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

 

 

A partir dos relatos das mães, foram destacadas duas categorias temáticas referentes ao 

desenvolvimento prático do PNSVitA no município intituladas: “Suplementação de vitamina 

A: uma prática vinculada ao Programa Nacional de Imunização” e “Suplementação de 

vitamina A: uma prática desacompanhada de um adequado processo de comunicação, 

informação e educação”.  

 

 

5.2.1 Suplementação de vitamina A: uma prática vinculada ao Programa Nacional de 

Imunização 

 

 

À análise das entrevistas, surge com destaque a presente categoria temática que indica 

que a prática de suplementação de vitamina A tem sido vinculada às práticas relativas ao 



39 

 

Programa Nacional de Imunização. Essa categoria está dividida em três subcategorias, a 

saber: “Suplementação de Vitamina A: uma ação secundária diante da vacinação”; “As 

campanhas de imunização” e “O registro da suplementação no cartão de vacina”.  

 

 

5.2.1.1 Suplementação de vitamina A: uma ação secundária diante da vacinação  

 

 

À análise das entrevistas, foi evidenciado que, em alguns casos, ocorre suplementação 

de vitamina A para a criança, na Unidade Básica de Saúde (UBS), no entanto a ação visada 

pelas mães é a vacinação. Algumas delas têm dúvida se o filho recebe ou se já recebeu o 

suplemento e outras afirmam o não recebimento. Com relação às mães 09, 11 e 15, houve 

verificação das cadernetas de saúde das crianças, tendo sido atestada a ocorrência de 

suplementações. Em alguns desses trechos, também é interessante notar a importância dada 

pelas mães às vacinas: 

 

Mãe 09: A vacinação toda foi lá, mas... não lembro dele ter recebido [vitamina A] 

não. [...] [O filho] Tá indo [na UBS] mais só pra vacinar.  

  

Mãe 11: Não [sabe se o filho recebe alguma vitamina na UBS]. A única vitamina 

que ele tomou foi o protovit [marca registrada de um medicamento multivitamínico] 

quando ele tava menor de um ano. [Relato após a conferência do cartão]: Eu fui no 

Posto somente pra vacinação contra poliomielite, eu não sabia sobre essa vacina, 

nem sabia que ela existia, essa vitamina A. Então, é... não tive instrução nenhuma, a 

gente só viu mesmo porque cê viu aqui no cartão de vacina, porque eu não sabia 

não. 

 

Mãe 15: Eu não tenho certeza, não posso dizer nem que recebe, nem que não recebe 

porque eu não posso afirmar. [...] Mas eu creio que nesse período até dois anos que 

eles têm muitas vacinas a tomar, eu creio que deve ter alguma ali que é vitamina, 

mas eu não tenho informação se é. [O filho tem ido à UBS] Quando tem campanhas. 

[...] normalmente a gente fica sabendo pela televisão né? Porque eles fazem aquela 

movimentação que vai ter vacinação tal dia, aí normalmente eu levo [...] Eu fico 

doida quando eu sei que tem uma vacinação, gosto de ir cedo levar, porque eu morro 

de medo de ficar sem. 

 

 

Em outras situações, as mães reconhecem a ocorrência de suplementação de vitamina 

A para os filhos, mas indicam que ela ocorre de forma “complementar”, e, em geral, a 

vacinação é a intervenção que motiva as idas às UBS: 

 

Mãe 08: Eu acho que sim, já sim [tomou vitamina A]. Todas as campanhas que tem 

eu levo ela. [...] Eu levo pra tomar as vacinas assim... porque eu acho que faz falta 
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pra criança né? As vacina, mas num tava nem por dentro do programa da 

vitamina A. (Grifo nosso). 

 

Mãe 10: Ela tomou a vitamina A, eu tenho certeza que ela tomou, mas não sei te 

falar quando, nem onde. [...] cada vez que ela tinha que tomar uma vacina era num 

posto diferente.  

 

Mãe 13: Eu levo ele pra pesar ou pra campanha de vacinação e aí tá na época de 

vitamina A e ele já toma. Mas exclusivo pra vitamina A eu acho que nunca levei. 

(Grifo nosso). 

 

 

5.2.1.2 As campanhas de imunização 

 

 

Outro aspecto de relevância observado na fala das mães é a vinculação da 

administração da vitamina A às campanhas de imunização. Além disso, em algumas falas, é 

necessário perceber o destaque dado à ocorrência de suplementação somente em momentos de 

campanha: 

 

Mãe 08: Essas de campanha? [Resposta dada quando questionada se a filha já 

recebeu alguma vitamina na UBS] Já. Eu acho que sim, já sim. Todas as 

campanhas que tem eu levo ela. (Grifo nosso). 

 

Mãe 12: [...] Sempre quando tem a campanha da, da... paralisia infantil, aí eles 

também dão a vitamina A. 

 

Mãe 17: Não, vitamina quando, quando tem aquelas de, de, de... de campanha que 

toma lá no posto, daquelas de pingar na boca ele toma. [...] É, quando tem né? 

Quando tem... que sai campanha que tem vitamina ele toma, mas a não ser assim, 

não toma não. (Grifo nosso). 

 

Mãe 20: A última que ele tomou foi vitamina A, que é a que tá sempre é... 

precisando, porque sempre tem no, no... em campanha, sempre tem a vitamina A. 

(Grifo nosso). 

 

 

5.2.1.3 O registro da suplementação no cartão de vacina 

 

 

A partir da fala das mães, destaca-se mais uma forma de vinculação entre o PNI e o 

PNSVitA: a ocorrência de registros de suplementações e vacinações em um mesmo 

documento - os “cartões de vacina”. Os relatos a seguir ilustram essa afirmação e também 

demonstram a existência de constante vigilância sobre tais cartões: 
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Mãe 01: Levo sempre pra eles olhar o... o cartão. Aí, pega e dá a vitamina. Se tiver 

no dia de dá, aí dá. Ou se passou também, se a gente esqueceu... 

 

Mãe 02: [...] Elas [agentes comunitários de saúde] ficam vindo na casa da gente pra 

poder fazer o controle né? Ver se o cartão tá em dia, tudo elas olham.  Se não, elas 

viram e falam assim “olha tem que ir lá no Posto pra esses tipo de vitamina ou 

vacina”. 

 

Mãe 04: Não é toda vez que ela vai lá [na UBS] que ela toma não. Eles olham lá no 

cartão de vacina e falam “hoje ela vai tomar vitamina A”. 

 

Mãe 05: [...] Eles marcam de quanto em quanto tempo no cartão de vacina, aí eu 

levo pra ela tomar.  

 

Mãe 06: [A agente de saúde] Confere o cartão pra ver se tá faltando alguma vacina. 

No mês que ela não vem, a gente que é mãe mesmo olha se tá precisando, que 

sempre marca lá no cartão. 

 

Mãe 20: Como a gente tá sempre indo ne PSF [Programa Saúde da Família] e tá 

sempre acompanhando a caderneta de vacinação das crianças é... e tem as vitaminas 

que devem ser tomadas [...]. 

 

Chama bastante atenção esse vínculo existente entre a suplementação de vitamina A e 

o PNI, resultante do desenvolvimento integrado das ações de vacinação com a de 

suplementação de vitamina A. No geral, percebe-se que a estratégia de suplementação, no 

tocante à cobertura de distribuição, é favorecida por sua vinculação operacional ao PNI, visto 

que a vacinação é uma estratégia consolidada no país e reconhecida como de grande 

importância; contudo, ao lado desse ganho pode haver algumas implicações negativas para o 

efetivo controle da DVA. 

As ações de imunização institucionalizadas no país desde 1975 por meio do PNI vêm 

se consolidando, ao longo do tempo, como estratégia de âmbito nacional com consideráveis 

avanços. Já foi conquistada a erradicação da varíola, da poliomielite e da febre amarela 

urbana, estando o sarampo em processo de ser erradicado. Também foi alcançado o controle 

de diversas outras doenças que afligiam milhares de crianças brasileiras, como tétano, 

coqueluche, difteria, rubéola e caxumba (BRASIL, 2001; BRASIL, 2013b). 

A partir de 1995, o país vem alcançando 100% de cobertura vacinal contra a 

tuberculose, em menores de um ano, assim como tem alcançado médias superiores a 90% nas 

vacinações de rotina contra sarampo, difteria, coqueluche, tétano e poliomielite. Nos dias 

nacionais de campanha de vacinação, tem-se chegado a cerca de 100% de cobertura 

(BRASIL, 2001). No município em estudo, também têm sido registradas boas coberturas de 

vacinação. Por exemplo, no período de 2006 a 2009, para as vacinas supramencionadas foi 

alcançado mais de 100% das metas (BRASIL, 2010a). Diante disso, fica claro que, se a 
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distribuição de megadoses de vitamina A ocorrer em parceria com a vacinação, serão 

alcançadas boas coberturas de suplementação.  

Contudo, a administração conjunta da vitamina A com as vacinas não é o suficiente 

para que sejam realizadas as suplementações de vitamina A com periodicidade semestral, 

conforme recomendado (BRASIL, 2005). O calendário vacinal básico possui vacinas de 

rotina com intervalo mensal, bimestral ou trimestral, desde o nascimento da criança até os 

seus 15 meses e, depois disso, a próxima vacina de rotina será aplicada somente quando a 

criança completar 4 anos de idade. Além da vacinação de rotina, ocorrem campanhas de 

imunização, em duas etapas anuais (BRASIL, 2012c). A primeira etapa geralmente é 

realizada entre os meses de junho e julho e a segunda, entre agosto e setembro.  

Portanto, no caso das crianças menores de 15 meses, as visitas às UBS para vacinação 

são mais rotineiras e isso favorece o alcance de melhores coberturas de suplementação até 

essa idade. A partir de então, a vinculação ao PNI favorece a administração de uma megadose 

vitamínica no momento das campanhas. Nesse sentido, é preciso atentar para o fato de que 

algumas entrevistadas relataram a ocorrência de visitas à UBS somente para vacinação da 

criança e, em especial, para as campanhas (lembrando que as entrevistas foram realizadas com 

mães de crianças com idade entre 36 e 61 meses) e afirmaram a realização de suplementação 

unicamente nesses momentos.  

Os dados obtidos no sistema de monitoramento do programa vão ao encontro dessa 

afirmação. As coberturas de suplementação registradas no município em estudo, nos dois 

últimos anos (2011 a 2012), foram superiores a 100% para as crianças de 6 a 11 meses e para 

primeira dose de suplementação anual, para crianças de 12 a 59 meses. Já com relação à 

segunda suplementação do ano (em crianças de 12 a 59 meses) o número de doses 

administradas foi inferior à metade do registrado para primeira – 49 e 24%, respectivamente, 

em 2011 e 2012 (BRASIL, 2013c).  

Com relação às taxas superiores a 100%, acredita-se que sejam resultantes da 

subestimação do número de crianças alvo das suplementações, da administração do 

suplemento em crianças não residentes no município e/ou de registros no sistema de 

informação de monitoramento do programa incompatíveis com a realidade. Destaca-se que 

esse sistema não permite o registro individualizado das crianças suplementadas, mas somente 

do número de megadoses distribuídas (MARTINS et al., 2007a; BRASIL, 2012a). Portanto, 

os dados destacados acima também podem indicar que muitas crianças munícipes não 

receberam duas megadoses nos referidos anos. Nessa perspectiva, cabe lembrar que, para que 

essa estratégia atinja o impacto esperado em crianças de 6 a 59 meses residentes em áreas de 
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risco, é preciso que haja suplementações a cada 4 ou 6 meses e que as coberturas de 

suplementação sejam acima de 60% (LATHAM, 2010; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD , 2011). 

De acordo com Martins et al. (2007a), a vinculação operacional entre o programa de 

imunização e a suplementação de vitamina A ocorre desde que essa última intervenção foi 

iniciada no Brasil, em 1983. A administração de vitamina A nas Campanhas Nacionais de 

Vacinação foi uma iniciativa pioneira do Brasil, posteriormente preconizada pela OMS e pelo 

Unicef como forma de tornar mais eficiente o controle da DVA em curto prazo. Esses autores 

registram ainda que, de acordo com dados compilados pela OMS em 1998, 40 países já 

haviam adotado essa estratégia operacional e alcançavam coberturas de suplementação entre 

30 e 100%. 

Na Portaria GM/MS nº. 2.160, que instituiu o Programa de Controle das Deficiências 

de Vitamina A, ficou mantida a orientação de associação das ações de suplementação de 

vitamina A com as do PNI, sendo esta reconhecida como uma estratégia operacional, racional 

e econômica (BRASIL, 1994). Atualmente, a sugestão do Ministério da Saúde é que a 

suplementação vitamínica seja prioritariamente realizada na rotina dos serviços de saúde 

(demanda espontânea ou programada, visita domiciliar e busca ativa) e que, se necessário, 

devem ser adotadas estratégias complementares como campanha específica para 

suplementação ("O dia da vitamina A") ou a administração de vitamina A juntamente à 

campanha contra poliomielite. Essas novas recomendações têm em vista o aperfeiçoamento 

do programa, uma vez que a previsão é que todos os contatos da criança com a equipe de 

saúde sejam aproveitados para que os profissionais, além de verificarem a regularidade das 

suplementações, orientem aos responsáveis sobre esta ação e também sobre a importância de 

uma alimentação saudável (BRASIL, 2012a). 

Alguns relatos das mães indicam que, no município em estudo, a administração de 

vitamina A não tem ocorrido somente em momentos de vacinação, mas já vem sendo 

realizada nos variados contatos da criança com a equipe de saúde, em especial, nas visitas à 

UBS para avaliação antropométrica. Nesse contexto, outro aspecto que tem favorecido a 

estratégia de suplementação é a ocorrência de registro das administrações nas cadernetas de 

saúde das crianças (geralmente chamadas pelas mães de “cartão de vacina”).  

Essa caderneta é um documento para registro de informações sobre a saúde da criança 

desde seu nascimento e contém campos para registro das administrações de vacinas do 

calendário básico, bem como de acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento 

(BRASIL, 2007a). Ela também possui espaço para registro das administrações de vitamina A, 



44 

 

sendo a realização dessa anotação preconizada no manual de condutas gerais do PNSVitA. 

Quando os cartões ou cadernetas existentes no município não possuem espaços específicos 

para anotação das suplementações, uma das orientações é para utilização de espaços em 

branco, presentes nesses documentos (BRASIL, 2012a) e, geralmente, os espaços utilizados 

são os destinados ao registro de “outras vacinas”, que não as do calendário básico. 

Nas entrevistas foi ressaltada a constante vigilância sobre tais cartões/cadernetas, 

existindo, com essa finalidade, tanto visitas por parte das mães às UBS, quanto visitas 

domiciliares de agentes comunitários de saúde. Essa vigilância é uma recomendação do 

Ministério da Saúde e tem o objetivo de manter atualizados os dados referentes à saúde da 

criança, o que acaba por abarcar os dados relativos às administrações de vitamina A. Como 

bem lembrado por Latham (2010), no caso da vitamina A, o acompanhamento dos registros 

feitos nas cadernetas de saúde também é importante para prevenir administração de dosagem 

excessiva da vitamina (e consequente hipervitaminose) resultante de múltiplas visitas das 

crianças às UBS.  

Apesar dos ganhos existentes pela vinculação da suplementação de vitamina A à 

imunização, pode haver repercussões negativas. Uma delas é a ocorrência de “participações 

passivas” no PNSVitA e isso pôde ser evidenciado, no presente estudo,  nos casos de 

desconhecimento de algumas mães quanto à ocorrência ou não de suplementação vitamínica 

para seus filhos. Em geral, essas mães costumam ir a UBS para imunização das crianças e não 

percebem que além da vacina há administração da megadose vitamínica. Sendo assim, a 

suplementação ocorre sem que as mães tenham conhecimento do seu objetivo, tampouco 

tenham conhecimento quanto às demais ações necessárias para a efetiva prevenção/controle 

da DVA.  

Portanto, conforme afirmado por Martins et al. (2007b), a distribuição do suplemento, 

por intermédio do PNI, demonstra ser eficiente em relação à cobertura de suplementação, 

contudo não contribui para esclarecer a população sobre a importância da vitamina A. Nesse 

contexto, pode-se notar a relevância de desenvolvimento/fortalecimento de atividades 

educativas relacionadas ao PNSVitA, a fim de modificar essa realidade. Para tanto, faz-se 

necessário divulgar informações sobre o PNSVitA, inclusive, nas unidades de formação dos 

profissionais de saúde, para que, conforme mencionado por Brito (2011, p. 50), torne-se 

“claro que a suplementação da vitamina A é desvinculada da imunização, sendo dois 

programas independentes, com finalidades diferentes”. 
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5.2.2 Suplementação de vitamina A: uma prática desacompanhada de um adequado 

processo de comunicação, informação e educação 

 

 

A partir das entrevistas, foi destacada a presente categoria temática indicativa de que, 

no município em estudo, a suplementação de vitamina A tem sido uma prática 

desacompanhada de um adequado processo de comunicação, informação e educação 

destinado às famílias beneficiárias. Essa categoria está dividida em quatro subcategorias, a 

saber: “Experiências relacionadas ao programa vivenciadas pelas mães - na maternidade e nas 

Unidades Básicas de Saúde”; “Atividades de comunicação, informação e educação sobre o 

programa”; “Atividades de educação alimentar e nutricional” e “Incentivo ao aleitamento 

materno”. 

 

 

5.2.2.1 Experiências relacionadas ao programa vivenciadas pelas mães 

 

 

5.2.2.1.1 Na maternidade  

 

 

Nos trechos abaixo, estão descritas experiências relacionadas ao programa, 

vivenciadas pelas mães (que tiveram partos no município em estudo) durante o puerpério, 

ainda na maternidade: 

 

Mãe 01: Recebi [a megadose de vitamina A]. Todos 3 [referindo-se aos filhos]. 
Simplesmente pegou, me deu, falou que era pra tomar e nada mais.  

 

Mãe 05: Tomei, depois do parto. [...] Só me entregaram ela e eu tomei. 

  

Mãe 06: Tomei. [...] Simplesmente eles me deram a, a, a... a vitamina né? Falaram 

que eu necessitava, pra poder sair no leite também pra ela.  

 

Mãe 07: Deu, deu. Mas não falou pra quê que é não. 

 

Mãe 10: Se me deram eu não fui informada não. Não me lembro não.  

 

Mãe 13: Só me mandaram beber. Só me mandaram... Falaram assim “toma, que vai 

ser importante pro cê”. Não falaram mais nada.  

 

Mãe 19: Se eu recebi eu num fiquei sabendo “essa aqui é a vitamina mesmo”. Eu 

num fiquei sabendo não. 
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 Os relatos dessas experiências revelam ocorrência de suplementação de vitamina A, na 

maternidade, sem orientações ou com orientação limitada ao fato de que o suplemento é 

importante para a mulher e para criança amamentada, mas sem maiores esclarecimentos 

quanto a essa importância. Contudo, é necessário analisar esse resultado com cautela, levando 

em consideração o tempo transcorrido desde a ocorrência dessa vivência, que em alguns casos 

é de mais de três anos, bem como o fato de que as lembranças das mães relacionadas a essa 

intervenção podem ter sido prejudicadas por alterações sofridas no estado físico e emocional, 

decorrentes do momento vivido, inclusive, relatadas por algumas delas: 

 

Mãe 03: [Tomei vitamina A] lá no hospital. [...] Não. Eu nem lembro [se houve 

orientação quanto à suplementação]... Depois que a gente ganha menino, a única 

coisa que a gente quer... a gente faz tudo querendo sair de lá... 

 

Mãe 16: [...] Ela explicou [sobre a vitamina A], mas eu não entendi direito, porque 

eu tava meio dormindo assim, que eu tava muito fraca, era por isso, aí eu não 

entendi. 

 
Mãe 18: Não, não lembro de ter tomado não. Na maternidade eu lembro de eu ter 

tirado sangue... acho que num... e o remédio pra dor, mas isso não. [...] Não, não. 

Essa eu não tomei, não cheguei a tomar não. Foi só o remédio pra dor mesmo, que 

eu tava sentindo muita dor né? Então foi só o remédio, um remédio pra tirar dor. 

 

 

5.2.2.1.2 Nas Unidades Básicas de Saúde 

 

 

Os relatos das experiências vivenciadas nas Unidades Básicas de Saúde também 

indicam situação semelhante: tem ocorrido suplementação de vitamina A para crianças, mas o 

processo de comunicação/informação relacionado a essa prática tem sido deficiente:  

 
Mãe 02: É, geralmente as meninas do Posto não explica a gente muita coisa não. Cê 

só chega lá com a criança e toma e tal e sai. Não explica, cê não fica sabendo pra 

que serve. Então... É, tô por fora. [...] não fica explicando pra gente pra quê que 

serve, de quanto em quanto tempo tem que tomar né? Não explica não. 

 

Mãe 03: Uai, eu sei a [vitamina A] que os menino toma no Posto, né? Assim, 

direitinho assim eles nunca explicaram não. Fala que é uma vitamina que tem que 

tomar lá. Que é uma gotinha né? [...] Acho que já recebe [o bebê de colo]. Acho que 

já recebeu alguma vez. Ah, eu não sei não... porque a gente vai no Posto, eles dá as 

vacina, eles pinga os trem na boca. E a gente acaba nem perguntando e ficando por 

isso mesmo porque já tá acostumado com a rotina.  

 

Mãe 07: [...] Eu sei que [nome do filho] tomou quase todas, né, de 6 em 6... a partir 

de... não sei a partir de tantos anos, no Posto não explica muito não, sabe? Aí fala 

assim... “a cada 6 meses tem que trazer ele e até ele completar acho que 5 anos”, não 

sei, uma coisa assim. Mais... O que mesmo que a vitamina A faz, isso eu não sei 
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não. [...] A gente chega lá e “ah, é tal, é tal, é tal vacina e tal vitamina“, mas 

ninguém fala é pra isso. É pra... Sabe? Ajuda nisso.  

 

Mãe 18: Não, sempre soube que era vitamina, porque eles sempre fala quando a 

gente... a gente leva o cartão, eles sempre fala assim “ah, não, hoje ele vai tomar a 

vitamina dele”, aí eles explica e eles marca no cartão também que é vitamina. 

[Pergunta: Eles explicam o que sobre essa vitamina?] Eles explicam assim, eu falo... 

eu chego lá, mostro o cartão e eles fala assim “ah, hoje ele vai tomar vitamina”.  

 

O processo deficiente de comunicação/informação desenvolvido durante as 

suplementações também se torna evidente a partir das falas das mães que não têm 

conhecimento sobre a ocorrência dessa prática. Como dito anteriormente, tais mães ou 

referem que têm dúvida se o filho recebe ou se já recebeu o suplemento ou afirmam o não 

recebimento, valendo lembrar que, nos casos das mães 09, 11 e 15, foi confirmada a 

ocorrência de suplementação a partir da verificação das cadernetas de saúde das crianças:  

 

Mãe 09: A vacinação toda foi lá, mas... não lembro dele ter recebido [vitamina A] 

não.  

  

Mãe 11: Não [sabe se o filho recebe alguma vitamina na UBS]. A única vitamina 

que ele tomou foi o protovit [marca registrada de um medicamento multivitamínico] 

quando ele tava menor de um ano.  

 

Mãe 14: Que eu lembre não, viu? Não tô lembrada não.  

 

Mãe 15: Eu não tenho certeza, não posso dizer nem que recebe, nem que não recebe 

porque eu não posso afirmar.  

 

 

5.2.2.2 Atividades de comunicação, informação e educação sobre o programa 

 

 

Além das experiências supramencionadas que indicam falhas no processo educativo 

durante as suplementações, registra-se que todas as mães entrevistadas relatam ausência de 

atividades específicas para comunicação, informação e educação sobre a vitamina A, a DVA e 

o Programa de Vitamina A, conforme exemplificado nos trechos abaixo: 

 

Mãe 01: Nenhuma... Por isso que eu tô avoada desse jeito, né?  

 

Mãe 02: Tem as reunião assim de família no posto, mas é só assim de planejamento 

familiar. Mas, no mais, não fala sobre esse negócio de vitamina não. 

 

Mãe 03: Não. Sobre o programa eles não falaram não. 
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5.2.2.3 Atividades de educação alimentar e nutricional  

 

 

Algumas mães relatam que nunca participaram de atividades de educação alimentar e 

nutricional nas UBS em que estão cadastradas, outras afirmam a participação nesse tipo de 

atividade, referindo-se ao recebimento de informações sobre alimentos e nutrientes e, em 

geral, destacam que elas não foram fixadas. Os depoimentos a seguir ilustram essas 

afirmações: 

 

Mãe 03: Sobre a vitamina eles já falaram, mas a gente num guarda. Porque é 

muita coisa... eu num guardo, agora que eu sei que eles já falaram, eles já falaram, a 

nutricionista uma vez falou que era... O negócio aí a respeito dos peixe, do ovo, da 

carne, das verdura, mais a gente num guarda não... É muita coisa. (Grifo nosso). 

 

Mãe 07: Não, assim... que é melhor isso... é melhor... Não. A gente vai, assim, a 

gente segue mais mesmo... Por exemplo, eu escuto mais é o quê que mamãe fala, 

porque... Entendeu?  

 

Mãe 12: Fala [sobre vitamina A]. Eu que não tô lembrando.  Eles sempre falam 

sobre as vitaminas, principalmente quando, quando, é... quando faz o 

acompanhamento né? A gestante faz o acompanhamento, eles falam muito, né, eles 

explicam muito sobre várias vitaminas, sobre a importância do ferro, sobre a 

importância da, da... da alimentação né? (Grifo nosso). 

 

Mãe 14: Não, assim, porque até então eu não levei assim pra consultar né? Porque 

eu acho que se levar pra consultar, nesse caso dele tá fraco, fraqueza de alimentação, 

alguma coisa assim, pode ser que sim, mas num... num ocorreu não.  

 

Mãe 20: Sempre que a gente vai no posto de saúde, que tem um nutricionista lá ou 

mesmo até a enfermeira que tá lá, sempre orienta. Vai no pediatra também, sempre 

orienta quanto à alimentação né? E aí na alimentação eles explicam todas as 

vitaminas, né. A gente que nunca lembra, mas eles explicam todas as vitaminas 

desde a vitamina A, B a D também [...]. É... e sobre a alimentação. A gente assim, 

que fica lapso né, de, de, de não tá lembrando a característica de cada vitamina, mas 

assim em tese sobre a alimentação, mas sobre a suplementação não. (Grifo nosso). 

 

 

5.2.2.4 Incentivo ao aleitamento materno  

 

 

No que tange ao aleitamento materno, em geral, as mães afirmam a ocorrência de 

orientações quanto à importância dessa prática, tanto na maternidade quanto nas UBS. 

Também destacam a existência de outros meios de divulgação como, por exemplo, a mídia ou 

outros profissionais de saúde como os pediatras. Contudo, em alguns relatos abaixo, pode ser 

percebido que nem sempre a informação obtida repercute em sucesso na prática de 
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amamentação. Vale acrescentar que nenhuma mãe mencionou a ocorrência de orientações 

relacionando amamentação e suplementação de vitamina A. 

 

Mãe 01: Comigo mesmo lá no hospital ninguém nunca falou nada. A gente sabe... a 

gente sabe por conta que... a gente vê falando né, na televisão. Mas os meu filho 

mamou muito pouco. O de 7 mesmo mamou até 4 meses, o de 3, até 3 meses e 

pouquinho e só a [nome da filha de um ano] que mamou até 7... 7 mês. (Grifo 

nosso). 

 

Mãe 03: [Falaram] Que tinha que ser até 6 meses só amamentação, aí depois de, não 

sei se é um ano ou se é dois anos. Até um ano acho, que era pra poder continuar 

amamentando, mas com... acrescentar outras coisas né?... Até a criança... é até a 

criança... acho que é... Eles mesmo larga sozinho. Não precisa de... [...] nenhum 

deles mamou até velho não... eles mesmo larga o peito cedo, quando eles vai 

começando a comer eles... vai... não é toda criança que mama até velho não. (Grifo 

nosso). 

 

Mãe 07: Aqui no PSF. Teve grupo de gestante né? Então ensinou... ensinou como 

amamentar, que tem que pegar né,  a borda toda do peito. É... uns mito né, que o 

povo fala, que isso é bom, isso é ruim. Aí, isso aí teve, teve muitos, muitos grupos 

de gestante, assim, das duas gestação teve grupo de gestante. Isso aí deixou a gente 

mais tranquilo, né? 

 

Mãe 13: [Tive orientação] No PSF e no hospital, tanto que ele mamou até 1 ano e 9 

meses. Ele não gripava, ele não tinha doença nenhuma, até porque ele ficou até os 6 

meses exclusivo no peito.  

 

Mãe 16: Tive, tive orientação, mas só os outros dois mais velho que mamou bem, o 

mais novo, ele largou o peito com três meses. (Grifo nosso). 

 

Mãe 20: [...] lá mesmo no hospital, antes de vim pra casa, que a gente né, tem o 

parto, a gente é orientado quanto ao aleitamento, né, aí sim eles explicam sobre a 

vitamina, mas nunca em específico uma diretamente, então explica todas as 

vitaminas e a importância do aleitamento, mas assim, é... após isso, assim... explicar 

até quanto tempo, eles falam né, que é até dois anos é muito importante, mas a partir 

dos 6 meses a gente já tem orientação que já pode tá oferecendo outros alimentos 

pra criança e assim... a gente tem essa orientação apenas quando vai no posto de 

saúde mesmo ou lá no pediatra né? (Grifo nosso). 

 

Os relatos das mães indicam que a suplementação de vitamina A tem sido uma prática 

desacompanhada de um adequado processo de comunicação, informação e educação 

destinado à população, bem como sugerem a inexistência de outras atividades voltadas à 

promoção de uma alimentação saudável. Sendo assim, tais relatos indicam que, no município 

em estudo, a prevenção/controle da DVA tem sido centrada na suplementação vitamínica e 

que essa estratégia (quando percebida) tem se configurado diante das mães como uma ação 

isolada e não como parte de um programa que tem outras ações, motivações para existir e 

objetivo a alcançar.  

A suplementação de vitamina A deveria ser uma ação emergencial, para controle da 

DVA em curto prazo (BRASIL, UNICEF, 2007); contudo, no Brasil, ela já perdura por três 
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décadas e vem sendo a ação central, ou mesmo a única desenvolvida para prevenção/controle 

dessa carência nutricional. Assim como nesta pesquisa, os demais estudos que tiveram como 

enfoque os programas de prevenção/controle da DVA no País indicam centralidade ou, até 

mesmo, exclusividade dessa intervenção (MARTINS et al., 2007b; BRASIL, FAO, 2009; 

ALMEIDA et al., 2010; PAIVA, et al., 2011; BRITO, 2011; PEIXOTO, 2011).  

Ressalta-se que a suplementação medicamentosa da vitamina A interfere no aspecto 

biológico relacionado a essa carência nutricional, mas não atinge o cerne da questão: a 

necessidade de estabelecimento de uma alimentação adequada e saudável e, portanto, rica em 

vitamina A e seus precursores. No entanto, a oferta do suplemento é uma ação de fácil 

execução quando comparada ao amplo processo necessário à promoção da alimentação 

adequada e saudável
10

. 

É necessário lembrar que, segundo a OMS (2011), para se alcançar a 

prevenção/controle da DVA, a suplementação vitamínica (quando necessária) deve ser sempre 

acompanhada de estratégias voltadas à melhoria da ingestão de vitamina A, como a 

diversificação dietética e a fortificação de alimentos. A fortificação de alimentos com 

vitamina A é uma estratégia mundialmente aceita e recomendada, com resultados em médio e 

longo prazo, entretanto não é adotada como medida de saúde pública no Brasil. Já o incentivo 

à produção e ao consumo de uma alimentação diversificada e tem em vista a prevenção da 

DVA em longo prazo e, além disso, tem repercussão positiva na prevenção/controle de todos 

os outros problemas decorrentes da má alimentação (BRASIL, UNICEF, 2007).  

Como já referido, a OMS (2011) recomenda a suplementação de vitamina A para 

lactantes e crianças de 6 a 59 meses, residentes em locais em que a DVA consiste em 

problema de saúde pública, caracterizado por prevalências de cegueira noturna igual ou maior 

a 1% em crianças de 24 a 59 meses ou por prevalência de DVA igual ou superior a 20% em 

crianças de 6 a 59 meses. Nesse contexto, uma limitação que merece destaque é que, tendo em 

vista a diversidade social, econômica, ambiental e de assistência à saúde dos 80 municípios do 

Vale do Jequitinhonha, são escassas as informações atualizadas provenientes de estudos 

epidemiológicos centrados na DVA e, desse modo, capazes de indicar sua atual magnitude e 

subsidiar, de forma objetiva, a tomada de decisão acerca dos esforços necessários à sua 

superação.  

                                                 
10

 A promoção da alimentação adequada e saudável é aqui compreendida como um conjunto de estratégias que 

proporcionem aos indivíduos e coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos 

biológicos e socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente (BRASIL, 2011a). 
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Percebe-se que essa forma hegemônica de intervir nesse problema de insegurança 

alimentar e nutricional (a suplementação medicamentosa de um nutriente específico) é uma 

manifestação da medicalização social. Processo que pode ser sinteticamente compreendido 

como “a expansão progressiva do campo de intervenção da biomedicina
11

 por meio da 

redefinição de experiências e comportamentos humanos como se fossem problemas médicos” 

(TESSER, 2006a, p. 62). A biomedicina possui ênfase nos aspectos biológicos e tem 

perspectiva fragmentada e fragmentadora dos indivíduos e do processo saúde/doença. Seu 

foco está voltado para a identificação e eliminação das doenças - vistas como objetos 

concretos, de existência autônoma - e das lesões (CAMARGO JÚNIOR, 2003, p. 79). Ao 

focar na doença, são perdidas de vista as complexas influências sociopsicológicas, ambientais 

e econômicas que se relacionam à vida e ao adoecimento das pessoas (TESSER, 2006a, p. 

70). De acordo com este autor, 

 

essa medicina é inadequada porque é centrada no controle heterônomo [realizado e 

controlado por agentes profissionais institucionalizados - especialistas], vinculado 

com redes e forças de poder social e econômico mercantis, e que solapam ou 

dificultam a autonomia, alimentando a dependência das pessoas, medicalizando-as. 

Por outro lado, seu estilo de pensamento é reducionista e mecanicista em excesso, 

pouco sensível a muitos adoecimentos de difícil enquadramento, para os quais não 

proporciona interpretação coerente que forneça sentido para a vivência do 

adoecimento e para uma terapêutica efetiva, acessível, sustentável e que reforce a 

autonomia (TESSER, 2006a, p. 74). 

 

Camargo Júnior traz ainda mais esclarecimentos acerca da priorização de abordagens 

medicamentosas sobre as dietéticas (conforme percebido neste estudo), tendo como 

fundamento a lógica do modelo biomédico de atenção à saúde. Ele trata das intervenções 

terapêuticas, mas salienta que a intervenção coletiva – via medicina preventiva – pode ser 

remetida a esse mesmo referencial teórico: 

 

Embora teoricamente várias técnicas de intervenção devam ser utilizadas, na prática 

apenas medicamentos e cirurgias são considerados, habitualmente, como terapêutica 

real. [...] Outras técnicas de intervenção – dietas, exercícios, etc. – embora descritas 

nos manuais não têm o mesmo status teórico que a terapêutica mais “dura”, o que se 

pode evidenciar pelo pouco apuro com que são prescritas, mesmo porque 

usualmente se supõe que os pacientes não irão seguir (CAMARGO JÚNIOR, 2003, 

p. 132-133).  

 

                                                 
11

 Biomedicina é um termo conciso utilizado para designar a Medicina Ocidental Contemporânea e que reflete 

mais adequadamente a vinculação dessa racionalidade médica com o conhecimento produzido por disciplinas 

científicas do campo da biologia. É uma medicina do corpo, das lesões e das doenças (CAMARGO JÚNIOR, 

2003, p. 101). 
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Latham (2010) também discute a estratégia de suplementação sob a ótica da 

medicalização. Segundo ele, a coincidência cronológica da descoberta de microrganismos e 

de nutrientes pode ter influenciado na tendência geral de abordar deficiências nutricionais 

como se fossem doenças infecciosas, por meio de intervenções de saúde pública 

medicalizadas. Ele salienta que, se a intervenção em determinada deficiência nutricional não 

fizer parte de um programa integrado, não poderão ser resolvidas suas causas básicas e 

subjacentes nem tratadas outras deficiências nutricionais coexistentes, lembrando que, exceto 

em situações clássicas como o bócio ou o escorbuto, é improvável que uma pessoa sofra de 

uma doença carencial específica e seja deficiente em apenas um ou alguns nutrientes. 

Segundo ele, a suplementação de vitamina A deve ser desenvolvida em curto prazo, 

em populações gravemente deficientes, devendo ser progressivamente eliminada à medida 

que estratégias baseadas em alimentos forem estabelecidas. Nesse sentido, estratégias como o 

estímulo à amamentação, o apoio a hortas comunitárias e a promoção da produção e do 

consumo de plantas locais e de outros alimentos ricos em vitamina A precisam ser 

valorizadas, visto que fazem sentido evolutivo e são biológica, social, cultural, econômica e 

ambientalmente adequadas. Além de serem acessíveis e sustentáveis, elas promovem a 

convivência familiar e comunitária, geram emprego, fortalecem as economias locais, 

previnem outras doenças e promovem o bem-estar (LATHAM, 2010). 

Este autor acrescenta que os programas de suplementação ainda têm o inconveniente 

de utilizar preciosos recursos humanos e materiais e conduzir à ideia de que nenhum esforço 

complementar é necessário, funcionando, dessa forma, como “barreira política” para outras 

abordagens capazes de prevenir efetivamente a DVA (LATHAM, 2010).  

Ante o exposto e considerando que a suplementação de vitamina A já vem sendo 

realizada há cerca de 30 anos no País, não seria o momento de revisar e fortalecer as ações de 

controle da DVA, no município em estudo, no Vale do Jequitinhonha e no Brasil como um 

todo, dando maior ênfase às abordagens baseadas em alimentos?  

Considera-se que este seja um momento oportuno para tal empreendimento, tendo em 

vista os recentes progressos alcançados, com relação à Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) e ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
12

. Ressalta-se que, no tocante 

ao DHAA, o principal avanço ocorreu em 2010, quando esse direito social básico foi 

                                                 
12

 Segurança Alimentar trata exatamente de como uma sociedade organizada, por meio de políticas públicas, de 

responsabilidade do estado e da sociedade como um todo, pode e deve garantir o direito à alimentação. Assim, 

a alimentação é um direito do cidadão e a segurança alimentar e nutricional, para todos, é um dever da 

sociedade e do estado (VALENTE, 2002). 
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introduzido no artigo 6º da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº. 64 

(BRASIL, 2011a). Portanto, a alimentação adequada deve ser entendida como  

 

direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 

indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, 

devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para 

promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população (BRASIL, 

2006). 

  

Com relação à Segurança Alimentar e Nutricional houve também avanços normativos. 

Em 2006, foi aprovada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a qual criou o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2006); em 2010, foi 

instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Decreto nº 

7.272/2010 (BRASIL, 2010b) e, em 2011,  houve a aprovação do Plano Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional 2012/2015, o qual é embasado nos objetivos e metas do 

Plano Plurianual 2012/2015, questão que garante plenas condições para sua implementação 

(BRASIL, 2011b).  

Contudo, conforme destacado por Albuquerque (2009), um dos desafios para que o 

Estado brasileiro progrida no sentido de realização prática do DHAA ainda é o de aproximar e 

integrar o desenho de programas e políticas públicas de combate à fome à abordagem baseada 

em direitos. Nesse contexto, acredita-se na necessidade de revisão da política pública 

destinada à prevenção/controle da DVA, em vigor, visto que na Portaria GM/MS nº 729/2005 

pode ser percebida forte ênfase na estratégia de suplementação, manifesta tanto no próprio 

nome do programa instituído por ela, “Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A”, 

quanto ao longo do texto. Logo no artigo 1º dessa Portaria está definido que o PNSVitA 

consiste na suplementação de vitamina A a crianças e puérperas. Somente no artigo 6º, no 

qual constam as condições para implantação do programa, a serem observadas pelos 

municípios, é feita referência às ações educativas necessárias ao estabelecimento de hábitos 

alimentares saudáveis e, mesmo assim, ao lado de novas menções às ações relativas à 

administração das megadoses: 

 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições [...], resolve: 

 

Art. 1º Instituir o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, destinado a 

prevenir e/ou controlar essa deficiência nutricional mediante a suplementação com 

megadoses de vitamina A, em crianças de seis a cinquenta e nove meses de idade e 

puérperas no pós-parto imediato, pertencentes à Região Nordeste, ao Vale do 

Jequitinhonha em Minas Gerais e ao Vale do Ribeira em São Paulo. 
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Art. 6º São condições necessárias à implantação do Programa na respectiva 

localidade, a serem observadas pelos municípios dos estados citados no artigo 1º: 

II - a identificação das famílias que tenham crianças de seis a cinquenta e nove 

meses e a administração da megadose de vitamina A, conforme o Manual de 

Condutas Gerais do Programa definido pela área técnica da política de alimentação e 

nutrição; 

III - a identificação, nas maternidades, das puérperas no pós-parto imediato para 

administração da megadose de vitamina A; 

IV - o provimento das ações básicas de saúde e atividades educativas em 

alimentação e nutrição necessárias para que as famílias reconheçam a deficiência de 

vitamina A como problema de saúde e adotem hábitos alimentares saudáveis; 

V - o estímulo para que os responsáveis por crianças de seis a cinquenta e nove 

meses levem seus filhos aos serviços de saúde para dar seguimento às 

administrações das megadose de vitamina A [...] (BRASIL, 2005). 

 

Nesse texto normativo também pode ser notada a ausência de articulação da política 

de prevenção/controle da DVA com outras políticas de segurança alimentar e nutricional 

como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e os programas relacionados à agricultura 

familiar (BRASIL, 2005; BRASIL, 2011b).  

Portanto, considera-se importante a revisão dessa política pública, na perspectiva do 

DHAA e da SAN, levando-se em conta os aspectos supracitados, bem como prevendo 

incentivos, tais como recursos financeiros e capacitação de profissionais, necessários à sua 

operacionalização, monitoramento e avaliação.  

Além da suplementação de vitamina A, o desenvolvimento de atividades educativas 

em alimentação e nutrição destinadas às famílias beneficiárias também é uma atribuição 

prevista para os municípios que têm o PNSVitA implantado (BRASIL, 2012a). Na verdade, 

segundo Rodrigues e Roncada (2010), as atividades de educação nutricional estão 

recomendadas nos programas oficiais de prevenção da DVA, desde o momento em que eles 

foram implantados no País; contudo, elas não vêm recebendo o mesmo mérito, divulgação e 

investimento destinado a outras medidas preventivas, especialmente à suplementação 

vitamínica. 

Todas as mães entrevistadas, no presente estudo, destacaram que nunca participaram 

de atividades educativas que tratassem sobre a DVA e o PNSVitA, o que é um aspecto 

negativo, visto que, conforme destacado no Manual de Condutas Gerais do Programa 

(BRASIL, 2012a), tais ações são importantes para que as famílias reconheçam a DVA como 

problema de saúde pública e assumam a corresponsabilidade pela adoção de medidas 

preventivas. Além disso, essas ações também têm em vista o estabelecimento de hábitos 

alimentares saudáveis:  
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Para alcançar modificações consistentes na dieta alimentar, é preciso implantar 

atividades de informação e educação nutricional para a comunidade e assumir a 

família um lugar central nesse contexto. Para maior efetividade, as atividades de 

informação, educação e comunicação deverão estar de acordo com os hábitos 

culturais e regionais da comunidade, utilizando os alimentos regionais fontes em 

vitamina A (BRASIL, 2012a). 

 

Interessante notar o destaque dado à necessidade de valorização dos hábitos culturais e 

regionais da comunidade, com a utilização de alimentos regionais fontes de vitamina A. No 

caso do município e da região em estudo, são disponíveis variados alimentos ricos em 

carotenoides, tais como pequi, manga e ora-pro-nóbis. Nesse sentido, o papel dos 

profissionais da atenção básica à saúde (responsabilidade compartilhada com outros atores 

sociais, de organizações governamentais e não governamentais) é apoiar iniciativas que 

melhorem o acesso a esses alimentos e diversifiquem seu uso, dentro das possibilidades da 

comunidade em que atuam. Desse modo, atividades educativas são importantes para 

orientação da população no sentido de uma alimentação acessível que utilize recursos locais e 

para apoio às iniciativas que levem ao resgate do cultivo, da extração racional, produção e 

transformação de tais alimentos para consumo próprio ou para geração de renda, o que poderá 

contribuir com a segurança alimentar e nutricional da população (BRASIL, 2002; DUARTE, 

2002).  

Cabe ressaltar que na Portaria GM/MS n° 729/2005 (BRASIL, 2005) está destacada a 

importância das atividades educativas para adoção de uma alimentação saudável de forma 

geral (sem foco na vitamina A), o que é uma característica bastante interessante, uma vez que, 

se a falta de ingestão de uma alimentação adequada é a principal causa de DVA (RAMALHO, 

FLORES, SAUNDERS, 2002; GALLAGHER, 2005) e se essa realidade vem sendo 

relacionada aos locais “pobres” (BRASIL, 2005), é provável que em tais contextos coexistam 

outras carências nutricionais que até então podem estar negligenciadas. Sendo assim, é mais 

lógico e apropriado o desenvolvimento/fortalecimento de ações voltadas ao estabelecimento 

de uma alimentação adequada e saudável, que possa contribuir para a nutrição e saúde da 

população de forma mais abrangente.  

Registra-se que na discussão do estudo desenvolvido na década de 1980, em 

municípios do Vale do Jequitinhonha, foi salientado que “evidentemente a alimentação 

precária da população provoca uma deficiência global, em que carências nutricionais 

específicas (hipovitaminose A e anemia) são apenas um dos aspectos” (ARAÚJO, 1986a, p. 

649). A situação epidemiológica da região provavelmente já sofreu muitas alterações desde 

então, mas a coerência desse raciocínio permanece a mesma. 
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Algumas mães entrevistadas, neste estudo, relataram a não participação em atividades 

de educação alimentar e nutricional (não especificamente como parte das ações de controle da 

DVA), e outras referiram o recebimento de informações sobre alimentação, as quais tinham 

foco em alimentos e nutrientes e, em geral, não foram assimiladas, o que indica existência de 

falhas nos processos educativos desenvolvidos. Aparentemente, tais atividades têm sido 

centradas na lógica de transmissão de informações sobre a importância da alimentação para 

saúde, as funções e características dos nutrientes, ou seja, uma abordagem 

predominantemente técnica, com foco nos aspectos científicos e biológicos relacionados aos 

alimentos, descontextualizada da realidade cultural, social e econômica em que as pessoas 

vivem e, desse modo, inadequada ao objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis. 

Valente (1989) já criticava as atividades educativas com esse molde tradicional e 

alertava para o fato de que elas, de forma isolada, não se mostram capazes de promover 

mudanças para hábitos alimentares saudáveis. Segundo ele, tais abordagens são permeadas 

pelo mito da ignorância, que define os distúrbios nutricionais como decorrentes da falta de 

conhecimento da população sobre uma boa alimentação, da sua incapacidade em utilizar os 

recursos alimentares disponíveis e em escolher e preparar os alimentos necessários a uma boa 

alimentação. Nessa perspectiva, o objetivo do processo educativo é eliminar a ignorância 

através da transmissão de conhecimentos científicos acumulados, geralmente com um enfoque 

biológico e técnico.  

Portanto, não basta subsidiar os indivíduos com informações corretas e consistentes 

sobre alimentos, alimentação e prevenção de problemas alimentares para que seja estabelecida 

uma alimentação adequada e saudável (SANTOS, 2005). Padrões alimentares possuem 

diversos determinantes, e, desse modo, iniciativas que tenham o objetivo de promover uma 

alimentação saudável podem ser inúteis se esses determinantes não forem levados em 

consideração (RAMALHO, SAUNDERS, 2000). Eles são de duas grandes dimensões: 

individuais e coletivas. Os individuais incluem o conhecimento sobre alimentação e nutrição e 

as percepções que os indivíduos têm sobre alimentação saudável. Entre os de ordem coletiva 

estão os fatores econômicos, sociais e culturais (BRASIL, 2012d). Sendo assim, 

 

a educação alimentar e nutricional terá maiores resultados se articulada a estratégias 

de caráter estrutural que abranjam aspectos desde a produção ao consumo dos 

alimentos, pois sua capacidade de gerar impacto depende de ações articuladas entre 

as dimensões do que o indivíduo pode definir e alterar com aquelas que o ambiente 

determina e possibilita (BRASIL, 2012d, p.14.). 
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Contudo, mesmo de forma isolada, a educação alimentar e nutricional, no contexto da 

realização do DHAA e de garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, pode ser 

considerada uma estratégia fundamental para a prevenção e controle dos problemas 

alimentares e nutricionais contemporâneos, podendo, então, contribuir de forma efetiva na 

prevenção e controle de deficiências nutricionais (BRASIL, 2012d). Mas esta não pode ser 

uma prática educativa baseada no monólogo (em que somente o educador fala, cabendo ao 

educando ouvir e obedecer), que não leve em consideração os fatos relativos à alimentação e 

seus significados na vida dos indivíduos. Faz-se necessário “profundo encontro entre homens 

instaurado através do diálogo, do ouvir o educando para poder falar com ele” (BOOG, 1997, 

p. 14). E mais: 

 

uma abordagem pragmática que apenas instrui sobre como proceder, escamoteando 

os conflitos, ignorando as contradições, reduzindo o fenômeno da alimentação ao 

que comer, o que comprar e como preparar não pode resultar eficaz, na medida em 

que leva o educando a proceder mecanicamente segundo o pensar do educador, e 

destituindo o seu comer dos significados a ele inerentes (BOOG, 1997, p. 14). 

 

Sendo assim, para uma efetiva educação alimentar e nutricional, deve-se fazer uso de 

abordagens problematizadoras e ativas que favoreçam o diálogo com indivíduos e grupos 

populacionais (o que contrapõe à relação vertical que marca as atividades educativas 

tradicionais). As abordagens devem ser conscientizadoras e libertadoras, devendo possibilitar 

que as pessoas assumam com consciência a responsabilidade pelos seus atos relacionados à 

alimentação e atuem intencionalmente e com independência de influências (BOOG, 1997; 

OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2008; SANTOS, 2012; BRASIL, 2012d). 

Vale lembrar que alguns princípios devem ser considerados nas atividades educativas 

a serem desenvolvidas. De acordo com o estabelecido no Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012d, p. 25-26), um desses 

princípios é o respeito e a valorização “das diferentes expressões da identidade e da cultura 

alimentar da população, reconhecendo e difundindo a riqueza incomensurável dos alimentos, 

das preparações, das combinações e das práticas alimentares locais e regionais”. Outro 

princípio é ter “a comida e o alimento como referência”, visto que conforme Valente (2002) 

salienta, o ser humano não se alimenta de cálcio, ferro, proteínas ou vitaminas, ele se alimenta 

de comida socialmente produzida desde o momento de sua obtenção até o momento do 

preparo e da partilha. Ao alimentar, o homem não satisfaz simplesmente a fome e as 

necessidades nutricionais, ele se refaz, potencializa-se como ser humano, nas dimensões 

orgânica, intelectual, psicológica e espiritual e se reafirma em sua identidade e cultura.  
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Muitos dos comentários feitos até aqui também são válidos para a questão do 

aleitamento materno. Cabe lembrar que na Portaria GM/MS n° 729/2005 existe a 

recomendação de que nos municípios nos quais o PNSVitA foi implantado haja “a promoção 

de ações voltadas à intensificação do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e 

complementar até os dois anos ou mais de idade” (BRASIL, 2005). Em geral, as mães 

entrevistadas relataram que tiveram orientações quanto à importância dessa prática, tanto nas 

UBS quanto na maternidade, mas nas suas falas pôde ser percebido que nem sempre o 

conhecimento adquirido resultou em um processo de amamentação conforme o recomendado 

(BRASIL, 2005; BRASIL, 2011a).  

As mães mencionaram recebimento de informações sobre a duração ideal do 

aleitamento materno, a forma adequada de pega da mama, os mitos relativos à prática da 

amamentação, a composição química do leite materno e sua importância para saúde da 

criança e sobre a introdução da alimentação complementar. Informações mais abrangentes, 

em comparação ao mencionado com relação às atividades educativas sobre alimentação 

saudável em geral. Mas, da mesma maneira, algumas mães demonstraram que não fixaram as 

informações recebidas, o que remete novamente ao questionamento sobre a forma com que 

tais atividades vêm sendo desenvolvidas.  

Além disso, registra-se que nenhuma mãe relatou a ocorrência de orientações 

relacionando amamentação e suplementação de vitamina A, o que também indica limitações 

no desenvolvimento do PNSVitA, cabendo lembrar que a suplementação para puérperas tem o 

objetivo de garantir a adequação das reservas corporais maternas e, consequentemente, 

apropriado suprimento de vitamina A no leite, o que favorece a criança amamentada 

(BRASIL, UNICEF, 2007).  

Sabe-se que a prática adequada de aleitamento é essencial para evitar a deficiência de 

vitamina A - e também de uma série de outros nutrientes e fatores de proteção - em lactentes 

e, desde a segunda metade do século passado, a principal razão dessa carência nutricional tem 

sido a redução dessa prática (LATHAM, 2010). O leite materno é capaz de fornecer a 

quantidade de vitamina A necessária para permitir o crescimento normal e saudável da 

criança, quando é oferecido de forma exclusiva até o sexto mês de idade. No momento em 

que a criança passa a receber outros alimentos, ela precisa ter suprimento adequado desse 

nutriente, a partir da dieta. Desse modo, o ideal é que as mães amamentem seus filhos da 

forma preconizada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a) e, para tanto, as atividades de 

educação alimentar e nutricional são fundamentais, lembrando que em tais atividades devem 
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ser considerados tanto os fatores individuais quanto os coletivos que influenciam no sucesso 

dessa prática.  

É importante frisar que o objetivo da educação alimentar e nutricional é promover a 

autonomia e “possibilitar ao ser humano assumir com plena consciência a responsabilidade 

pelos seus atos relacionados à alimentação” e, portanto, essa não é uma “ferramenta mágica” 

para levar o educando a obedecer às regras impostas (BOOG, 1997, p. 17). Assim, não 

significa que todas as mulheres que participam de atividades de educação alimentar e 

nutricional, com foco na intensificação do aleitamento materno, irão amamentar seus filhos da 

forma preconizada, mesmo que tais atividades sejam desenvolvidas da forma “ideal”. O 

importante é assegurar que as mães tomem a decisão pelo desmame de forma consciente e 

saibam que, a partir do momento em que o aleitamento for interrompido, uma atenção 

especial deverá ser dada aos alimentos oferecidos à criança. Nessas situações, a equipe de 

saúde tem papel fundamental, devendo fornecer todo o suporte às mães, que se fizer 

necessário.  

Além disso, deve haver cuidado para não culpabilizar as mães por todo insucesso na 

amamentação, visto que fatores externos/coletivos de diferentes naturezas influenciam essa 

prática. Martins et al. (2012), por exemplo, por meio de revisão crítica da literatura atual, 

destacaram que entre os fatores relacionados ao desmame precoce estavam falta de apoio 

familiar, falta de suporte emocional e falta de tempo para amamentar. Já Ramos e Ramos 

(2007), também a partir de revisão de literatura, apontaram estudos que indicam relação entre 

as condições de trabalho da mãe e o desmame precoce. 

Segundo Latham (2010), os problemas de saúde pública, incluindo aqueles 

relacionados à nutrição, têm diferentes tipos de causa, mas isso não significa que eles sejam 

impossivelmente complexos. Às vezes, uma solução eficaz pode ser muito simples, tomada 

com a condução de leis, por exemplo, mas as abordagens adequadas irão variar de acordo com 

as circunstâncias. Assim, a abordagem certa em legislação para incentivar o aleitamento 

materno obviamente será diferente em locais com diferentes culturas. Desse modo, é preciso 

identificar localmente, junto à população, os fatores relacionados ao insucesso da prática da 

amamentação, a fim de subsidiar o desenvolvimento de políticas e ações capazes de aumentar 

a proporção de mães que amamentam seus filhos, de acordo com as recomendações. 

 

 

5.3 Conhecimentos relacionados ao Programa Nacional de Suplementação de Vitamina 

A  
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5.3.1 Conhecimentos ausentes ou limitados acerca da vitamina A, da Deficiência de 

Vitamina A e do programa 

 

 

Ao se analisar as entrevistas, verifica-se predomínio de casos de conhecimento ausente 

sobre a vitamina A, a DVA e o Programa de Vitamina A. No que se refere à vitamina A, 

algumas mães relatam desconhecimento geral, outras relatam ou demonstram ausência de 

conhecimento sobre a importância e/ou as fontes alimentares desse nutriente, conforme 

ilustrado a seguir: 

 

Mãe 03: Ah... Agora cê me apertou, que eu não sei também não [as fontes de 

vitamina A].  

 

Mãe 04: Ih, o pior, eu não sei nada. [...] Da vitamina A não. 

 

Mãe 06: Com sinceridade? Nada [dizendo que não sabe nada sobre a vitamina A]. 

 

Mãe 07: O que mesmo que a vitamina A faz, isso eu não sei não. 

 

Mãe 08: Menina, não sei viu? Não sei mesmo [a importância da vitamina A]. 

 

No tocante à DVA, o desconhecimento pôde ser notado sempre que as mães foram 

questionadas a respeito do que sabem sobre a “Deficiência de Vitamina A” (com a utilização 

desse termo), mas também em momentos em que outras formas mais simples de referência 

foram utilizadas. Além disso, esse desconhecimento foi percebido diante de questionamentos 

específicos sobre causas e consequências dessa carência nutricional. Os relatos abaixo 

exemplificam essa afirmação: 

 

Mãe 05: [Falando sobre as causas da DVA] Ah não, isso eu não sei. 

 

Mãe 09: Não sei não. Até gostaria de saber [as consequências da falta de vitamina A 

para criança]. 

 

Mãe 14: Não sei nem explicar [sobre “deficiência de vitamina A”]. 

 

Mãe 17: Não, nunca tinha visto falar não [sobre “deficiência de vitamina A”]. 

 

Mãe 19: Num sei também não, não faço nem ideia [sobre “deficiência de vitamina 

A”].  

 

Mãe 20: Eu já ouvi falar [sobre “deficiência de vitamina A”], mas não sei explicar 

pra você o que causa [...] Gente, pra quê que a gente estuda tanto, a gente não 

lembra de nada. ((risos)). Não sei explicar também. O que provoca a falta dela 

[vitamina A]. 
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Quanto ao “Programa de Vitamina A” foi verificado que, em geral, as mães não sabem 

sequer da sua existência. É interessante perceber que algumas relatam acreditar que o filho 

não esteja vinculado ao programa, devido à falta de informação que têm a esse respeito: 

 

Mãe 04: Eu não sei te falar nada sobre esse programa, porque eu nem sabia, sabe? 

[...] Bom, eu acho que ela [filha] não participa desse programa não, porque eu não 

fui comunicada. 

 

Mãe 08: Deixa eu te falar, eu nem... eu assim, não tava nem muito por dentro do 

programa. 

 

Mãe 09: Uai, vou ficar sabendo agora por você. Sabe, lá [nome da UBS] ninguém 

me falou... Porque eu participo de alguns programas lá, né? Então, você é a primeira 

pessoa que tá falando pra mim. [...] Não conheço nada sobre ele não. 

 

Mãe 10: Nunca ouvi falar. [...] Eu nem conheço. 

 

Mãe 11: Nunca ouvi falar. Talvez não [falando que o filho talvez não participe do 

programa] porque ninguém nunca veio aqui falar sobre isso. 

 

Mãe 14: Sei nada. Desinformada. 

 

Algumas mães associam o termo “Programa de Vitamina A” a ações educativas 

voltadas à população sobre a estratégia de suplementação, mas afirmam que tal programa não 

existe e que sua implantação seria positiva: 

 

Mãe 13: Eu acho [o Programa de Vitamina A] muito importante até porque, tipo, se 

eu não, não levar o [nome do filho] pra fazer outra coisa [na UBS] eu não sei quando 

é época de dar ele vitamina ou não. Não tem um programa específico pra poder te 

explicar as vantagens, pra te explicar o porquê que ela [a vitamina] é tão importante 

e eu acho que isso faz muita falta [...]. (Grifo nosso). 

 

Mãe 20: Como eu não consegui te explicar quase nada que você perguntou em 

referência à vitamina A, eu acho que esse programa deve ser ótimo, pelo menos, pra 

orientar as pessoas sobre o que é vitamina, o que ela... a deficiência dela, o que ela 

causa. Entendeu? [...] Apesar de sempre ir no PSF eu desconheço esse programa. Eu 

desconheço o programa. [...] Esse programa que eu tô te falando que eu acho que é 

bom, eu acho que vai ser bom até pra população ter mais conhecimento, porque eu 

desconheço totalmente o programa. (Grifo nosso). 

 

Contudo, à análise das entrevistas, não foi verificada somente a ausência de 

informações/conhecimentos sobre a temática abordada. Em momentos que as mães falaram 

sobre vitamina A ou sobre DVA, houve menção à relação dessa vitamina com o crescimento e 

o desenvolvimento infantis (Mães 05, 09, 17 e 18), com a saúde dos cabelos (Mães 10 e 11), 

com a saúde dos olhos (Mães 05 e 12) e com a imunidade (Mãe 15), informações que 

correspondem ao descrito na literatura científica/técnica com relação a esse micronutriente 

(ALMEIDA-MURADIAN, PENTEADO, 2003; TEIXEIRA NETO, SILVA, 2003; BRASIL, 
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UNICEF, 2007; WHITNEY, ROLFES, 2008; ROSS, 2009; GALLAGHER, 2010; BRASIL, 

2012a):  

 

Mãe 05: Uai, eu sei que ela é importante pro crescimento da criança [...]. [Falando 

sobre a consequência da falta da vitamina A para saúde da criança] Cegueira. Acho 

que a principal é cegueira. E não é? 

 

Mãe 10: Eu sempre falo com a [nome da filha] que é pro cabelo dela ficar bonito.  

 

Mãe 12: Sobre a vitamina A, eu sei que é boa pra, pros olhos né? 

 

Além disso, também houve referências a funções genéricas e/ou não características 

dessa vitamina (ALMEIDA-MURADIAN, PENTEADO, 2003; TEIXEIRA NETO, SILVA, 

2003; BRASIL, UNICEF, 2007; WHITNEY, ROLFES, 2008; ROSS, 2009; GALLAGHER, 

2010; BRASIL, 2012a), tais como a de “fortalecer o corpo ou os ossos” ou a “fraqueza” e a 

“desnutrição” como consequência da sua deficiência (Mães 01, 11, 12 e 17), além da 

prevenção/combate de doenças, sem especificação (Mães 02 e 17) e do combate ao resfriado e 

à gripe (Mães 09 e 15):  

 
Mãe 09: Na laranja, pro resfriado... ah, eu não sei não. Num tô lembrada não. 

 

Mãe 12: [Falando sobre a consequência da falta da vitamina A para saúde da 

criança] Eu acho assim que é a, a... uma das partes é a desnutrição, né, da criança, o 

fortalecimento também das, das... dos ossos né? 

 

Mãe 15: Eu creio que a vitamina A... Eu creio, no meu modo de pensar, que ela é 

relacionada à imunidade da pessoa, da criança, porque é... igual eu ouço meu pai, os 

meus pais falar, outras pessoas falar, porque quando a criança gripa muito assim eles 

falam “isso é falta de vitamina A”, eu creio que é relacionado a isso. 

 

Com relação às fontes de vitamina A, foram feitas referências à cenoura, alimento 

considerado importante fonte desse nutriente; menções a alimentos “genéricos”, 

especialmente frutas, legumes e verduras, referências a alimentos que não estão entre as 

principais fontes de vitamina A ou de carotenoides, como banana, maçã, abacaxi e laranja, 

além de referência ao sol (ALMEIDA-MURADIAN, PENTEADO, 2003; BRASIL, UNICEF, 

2007; WHITNEY, ROLFES, 2008; GALLAGHER, 2010; NEPA-UNICAMP, 2011; 

BRASIL, 2012a): 

 

Mãe 01: Algumas fruta? Fruta tem [vitamina A], agora é saber qual... Banana. 

Maçã. Que meus menino mais gosta aqui é banana e maçã. Banana eles come 

demais da conta. Laranja... Eu acho que laranja é vitamina C, né? Não vou saber. 

 

Mãe 05: Alimentos amarelados como cenoura, é... abacaxi...  
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Mãe 09: Ela é na laranja não é?  

 

Mãe 11: Eu sei que vitamina A tá na cenoura [...] 

 
Mãe 12: Cenoura? Não tem certeza não, mas...  Xô vê... sol. Mais assim, num 

lembro assim não. 

 

Quando questionadas sobre as causas da DVA, também houve mães que referiram a 

má “alimentação”, de forma genérica e, mais especificamente, a falta de verduras, frutas e 

carnes. 

 
Mãe 01: A má alimentação? É não alimentar direito, deve faltar alguma coisa, que a 

pessoa num... num dá a alimentação direito e aí deve faltar a vitamina A e tem que 

ter a vitamina A, né? 

 

Mãe 03: Deve ser por não comer verduras, alguma coisa assim? Porque... mais, 

deve ser... o que eles fala mais é pra gente dá é verdura, fruta. Porque o alimento do 

dia a dia é arroz com feijão, isso tem todo dia. Carne, né? Ovos, peixe. Agora qual... 

 

Mãe 11: Eu acho que por falta de alimentação mesmo, acompanhamento também. 

[...] eu creio eu que deveria ter uma nutricionista ou uma médica mesmo fazendo 

visita, vendo como que tá a condição da pessoa, porque a gente fazer uma comida a 

gente não sabe o que que tá e o que que não tem na comida, se é de bom ou de ruim, 

se tá certo ou se não tá certo. 

 

É interessante ressaltar que, quando a fala de uma mesma mãe é analisada em seu 

contexto geral, percebe-se a presença de alguns conteúdos correspondentes e de outros não 

correspondentes com o que está descrito na literatura científica em relação à vitamina A. 

Nota-se que, em alguns momentos, as mães não parecem estar fazendo referência à vitamina 

A, o nutriente específico, mas sim a outros elementos. Questão esta que ficará mais clara na 

próxima seção, na qual é feita análise do conhecimento das mães com fundamento na Teoria 

das Representações Sociais. 

No tocante à estratégia de suplementação, foram mais frequentes os casos de mães que 

fizeram menção a informações correspondentes ao que está descrito nos documentos oficiais 

do PNSVitA (BRASIL, 2005; BRASIL, 2012a), especialmente, com relação à idade de cinco 

anos como sendo o momento final de administração do suplemento para crianças, bem como 

com relação à periodicidade semestral prevista para as suplementações. Por outro lado, nas 

falas abaixo, também é interessante notar a presença de informações genéricas quanto à idade 

de início das suplementações e observar o fato de que, em geral, as mães demonstram dúvida 

quanto às informações prestadas: 
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Mãe 01: [...] Uai, desde novinho. Desde bebezinho até a... 7 [anos]? Não, 7 não. 

Até... Eu acho que dá até 5 mais ou menos. 5 ou 4 anos. Depois disso não toma mais 

não. 

 

Mãe 03: Acho que é até 5 anos né? Porque ele não recebe mais, ele tem 6. 

 

Mãe 07: [...] De 6 em 6... a partir de... não sei a partir de tantos anos, no Posto não 

explica muito não, sabe? Aí fala assim... “a cada 6 meses tem que trazer ele e até ele 

completar acho que 5 anos”, não sei, uma coisa assim. 

 

Mãe 10: Eu sei que toma novinho né? Até uns 5 anos? Não tenho certeza não. Mais 

eu sei que depois de mais velho eles não tomaram não, nenhum dos 3 

 

Mãe 18: Ah, eu acho que ele começou a tomar, acho que... acho que foi com uns 6 

meses eu acho, se não me engano, que é novinho que eles começam né? [...] Até a 

idade? Aí eu já não sei. Porque tem que... Eles marcam no cartão né? A idade que a 

criança toma, eles vão marcando por ordem né? Aí vai ver, tem ver no cartão, eu 

num... Não sei direitinho não. [...] A vitamina é de 6... acho que é de 6 em 6 meses, 

se não me engano. Cê toma uma, dá um intervalo de 6 ou de 3 meses aí toma e toma 

a outra dose. 

 

Mãe 19: Bom, eu acho que menor de 5 anos, parece que ela tinha me avisado pra 

mim, menor de 5 anos. [...] Não sei [de quanto em quanto tempo a criança recebe o 

suplemento] Eu acho que deve ser de uns 6 meses né? [...] Deve ser maior né [que 

começa a receber o suplemento]? De uns 2 anos, ou acima porque a minha até hoje 

num tomou. [...] É. A menina [filha de 8 meses] não tomou ainda.  

 

Nesse contexto, também houve casos de desconhecimento e/ou de referência a 

informações não correspondentes à idade e periodicidade de suplementação preconizadas para 

crianças, como os abaixo apresentados: 

 

Mãe 01: De 3 em 3 meses.  

 

Mãe 03: Ah, de qual idade eu não sei não. 

 

Mãe 04: Olha, eu não sei de quanto tempo não... mas ela já tomou... da idade de 3 

aninhos, assim umas 3 vezes já. 

 

Mãe 05: Não [sabe de quanto em quanto tem a criança toma o suplemento]. [...] A 

partir de 2 anos? Eu num sei. 

 

Mãe 06: Ela tomou só até 3 anos, só até 4 anos, não tomou mais não.  

 

Mãe 13: Eu acho que ele tomou a primeira dose de vitamina A ele tava com... 1 

aninho. 1 aninho foi a primeira vez que ele tomou. 1 aninho. 

 

Mãe 17: Ah, eu sei que é até 6 anos. [...] Começa... desde bebezinho que começa. 

Eu não sei se... É des, des... Desde quando nasce até, até 6 anos. Acho que é mais ou 

menos isso. 

 

Mãe 20: Eu acho que a partir... 1 ano. Acho que a partir de um ano. 

 

Conforme demonstrado, houve predomínio de casos de mães com conhecimentos 

ausentes ou não correspondentes ao descrito na literatura científica e técnica acerca de 
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questões como fontes alimentares e importância da vitamina A, causas e consequências da 

DVA, existência e finalidade do PNSVitA, idade e periodicidade de administração das 

megadoses para crianças. Tal resultado relaciona-se à prática de suplementação sem 

informações ou com informações superficiais, bem como à ausência de atividades educativas, 

destinadas às famílias, abordando essa temática.  

Esperava-se que as mães entrevistadas tivessem um conhecimento mínimo e correto a 

respeito das questões abordadas, visto que essa é uma temática que envolve de forma direta 

sua vida cotidiana. Acredita-se que a conquista desse tipo de conhecimento seja importante, 

pois pode contribuir para que as famílias reconheçam a DVA como um problema de saúde 

pública e assumam corresponsabilidade pela adoção de medidas preventivas (BRASIL, 

2012a), como já referido.  

Semelhante aos achados do presente estudo, Martins et al. (2007b), Almeida et al. 

(2010) e Peixoto (2011) também verificaram desconhecimento por parte dos responsáveis 

pelas crianças beneficiárias do PNSVitA sobre essa temática. Martins et al. (2007b) 

encontraram o desconhecimento dos responsáveis sobre a importância da vitamina A para a 

saúde das crianças, sendo tal fato relacionado pelos profissionais entrevistados como 

resultante de limitações de recursos humanos e de tempo disponível para realização de ações 

educativas no transcorrer dos dias nacionais de vacinação. Almeida et al. (2010) evidenciaram 

baixos percentuais de conhecimento dos responsáveis pelas crianças beneficiárias acerca do 

PNSVitA, bem como sobre o micronutriente, o que foi demonstrado desde a não identificação 

da existência do programa, até o desconhecimento de aspectos relacionados à importância da 

vitamina A e aos agravos decorrentes de sua deficiência. Identificaram ainda que muitos 

responsáveis reconhecem a distribuição de cápsulas vitamínicas na USF, mas sem identificá-

las como sendo vitamina A. Peixoto (2011) destacou a falta de conhecimento dos 

beneficiários sobre a vitamina A, suas fontes alimentares e sua importância, bem como sobre 

a existência do programa. 

Diante dos resultados do presente estudo, fica evidenciada a necessidade de 

desenvolvimento de ações educativas para que as famílias beneficiárias sejam esclarecidas 

sobre a vitamina A, a DVA, a existência de um programa destinado a sua prevenção e 

controle, e sobre as intervenções existentes para esse problema (incluindo as vantagens e 

desvantagens de cada uma), a fim de que possam atuar (participar ou não) de forma 

consciente nas ações de prevenção e controle. Este último apontamento pode soar de forma 

estranha num contexto em que a prática biomédica e seu estilo de pensamento são 
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hegemônicos. Nessa perspectiva, é válido trazer os comentários de Tesser (2006b, p. 350-351) 

sobre profilaxias específicas, via imunização: 

 

[...] Essa parcela de saberes e práticas mostra-se, a uma primeira vista, ambígua 

quanto à sua contribuição para o crescimento da ação autônoma. Se, por um lado, 

esses saberes e suas tecnologias correlatas permitem a existência e a vida de muitas 

pessoas antes talvez condenadas a sofrimentos, sequelas ou mesmo morte precoce, 

por outro lado, eles remetem as pessoas à dependência estrita da instituição médica 

(via saúde pública), visto que ao cidadão fica atribuída apenas a submissão aos 

procedimentos tecnicamente determinados. Supõe-se, pela Biociência, o benefício 

das imunizações, e não se discute com as mães usuárias do SUS sobre se devem ou 

não vacinar seus filhos, senão quando da rebeldia de algumas, para enquadrá-las. 

Nesse sentido, o saber biomédico em nada fomenta a autonomia dos sujeitos, pois 

todo poder, saber e capacidade de decisão estão alheios a eles. Aos cidadãos, cabe 

apenas anuir o que lhes é prescrito, ou, às vezes, imposto. Pode-se tentar explicar às 

pessoas as razões pelas quais deveriam adotar o instituído, mas isso não chegaria 

nem perto do universo de saberes, incertezas, polêmicas científicas, riscos, 

estatísticas, pressões políticas e circunstâncias que norteiam tais decisões.  

 

No caso das doenças imunopreveníveis não existem outras opções profiláticas e, como 

referido acima, a vacinação tem permitido “a existência e a vida de muitas pessoas antes 

talvez condenadas a sofrimentos, sequelas ou mesmo morte precoce”. Poderia se pensar o 

mesmo sobre a suplementação de vitamina A, dado o seu comprovado impacto na 

morbimortalidade infantil (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD , 2011), 

entretanto, para a DVA existe mais de uma opção de intervenção e a superioridade das ações 

baseadas em alimentos sobre a suplementação medicamentosa da vitamina é inquestionável. 

É necessário deixar registrado que na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, 

aprovada pela Portaria GM/MS nº 675, de 30/03/2006, está estabelecido que todo cidadão tem 

direito a ter acesso a informações sobre sua condição de saúde (e nesse caso, sobre a situação 

de saúde pública que motiva a existência do PNSVitA) “de maneira clara, objetiva, respeitosa, 

compreensível e adaptada à sua condição cultural”, bem como ter informação sobre os 

objetivos, os riscos, benefícios e inconvenientes dos procedimentos preventivos propostos. 

Dessa forma, o objetivo é a participação autônoma dos sujeitos nas práticas de saúde, sendo-

lhes assegurado o direito de consentir ou recusar “de forma livre, voluntária e esclarecida, 

depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou 

terapêuticos” (BRASIL, 2007b, p. 3, 6).  

Não foi um dos objetivos deste estudo correlacionar os conhecimentos das mães com 

as suas escolaridades, mas pôde ser notada tanto a ausência quanto a presença de 

conhecimentos sobre os temas abordados correspondentes com o descrito na literatura, em 

mães com menor e maior número de anos de estudo. Além disso, pôde-se perceber que o 
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conhecimento não é proveniente somente de processos educativos formais, mas que as 

experiências vivenciadas também influenciam na sua aquisição e são citadas em muitos 

momentos como fundamento para as informações prestadas. Nessa direção, destaca-se que 

informações sobre a estratégia de suplementação foram registradas com maior frequência que 

as demais, visto que ela faz parte do dia a dia das mães entrevistadas. Diante disso, cabe uma 

ressalva:  informações que a princípio parecem equivocadas, por exemplo, quanto à idade ou 

à periodicidade de administração do suplemento para crianças, não podem ser 

desconsideradas, pois podem revelar experiências vivenciadas e, desse modo, indicar falhas 

na execução do PNSVitA nas localidades onde tais mães residem. 

Considera-se que sejam necessários mais estudos que possam correlacionar 

escolaridade e conhecimento acerca da temática em questão. Esses estudos podem ter 

resultados importantes e subsidiar o planejamento de ações interventivas. Nesse sentido, vale 

destacar o trabalho desenvolvido por Almeida et al. (2010), em um município da Paraíba, que 

demonstrou que a escolaridade influenciou positivamente no conhecimento dos responsáveis 

por crianças beneficiárias acerca da vitamina A (sua importância e suas fontes alimentares) e 

sobre os agravos decorrentes da deficiência desse micronutriente. Contudo, apontaram maior 

desconhecimento do grupo com maior escolaridade, quando comparado aos demais, no que 

diz respeito às ações relacionadas ao PNSVitA, o que foi justificado pela baixa participação 

desse público nas ações educativas desenvolvidas.  

 

 

5.3.2 Associação entre o conhecimento sobre a Deficiência de Vitamina A e o 

reconhecimento deste como um problema de saúde local 

 

 

A partir dos relatos das mães, verifica-se a existência de relação entre o nível de 

conhecimento sobre a DVA e o reconhecimento deste como problema de saúde local:   

 

Mãe 08: Não, não, aqui não. Nunca vi falar isso não, que tinha... algum problema 

aqui na rua não. De falta de vitamina.  

 

Mãe 09: Não, por aqui a gente não tem notícia não. De criança com deficiência de 

vitamina A não.  

 

Mãe 11: Ah, sim, sim. Tem crianças que têm um déficit enorme, não só de vitamina 

A, mas de muita vitamina. [...] Eu acho que por falta de alimentação mesmo, 

acompanhamento também. Porque, principalmente aqueles de bem de baixa, bem 

renda, baixa renda, sabe? [...] Eu conheço crianças aqui que só alimentam na creche 
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ou então na escola. Não tem acompanhamento em casa né, então eu acho que aqui 

tem muita criança precisando.  

 

Mãe 12: Eu acho que as vezes sim. [...] Porque tem muita gente que num, que num, 

num... num é frequente assim pra levar a criança no posto, né? E tem muita gente, 

muitas pessoas também que não têm a facilidade de tá comprando né, vários é, é... 

tipos diferentes de, de, de... de alimentos né, pra poder nutrir a criança.  

 

Mãe 13: Até porque eu não saber muito o que causa, qual é as consequências, então 

assim, eu não sei te explicar se é um problema  

 

Como pôde ser verificado nas falas, as mães 08 e 09, por nunca terem tido 

informações sobre casos de DVA, acreditam que esse não seja um problema na localidade 

onde moram; as mães 11 e 12 afirmam que a DVA é um problema local, por perceberem que 

as causas que atribuem a essa carência nutricional estão presentes localmente; já a mãe 13 

relata não saber se a DVA é um problema local por não conhecer suas causas e 

consequências. 

É interessante notar que, além da falta de atividades formais para tratar sobre a DVA, 

esse também não é um assunto discutido nas conversas informais dos grupos sociais aos quais 

essas mulheres pertencem. Casos de DVA não são alvos de comentários e isso é destacado 

por algumas mães como fator indicativo para a não ocorrência dessa deficiência nutricional 

onde moram.  Por outro lado, as mães que conseguem atribuir causas para a DVA e perceber a 

presença dessas causas onde residem julgam que esse seja um problema local. Isso reforça a 

necessidade de desenvolvimento de atividades educativas, visto que essa é a forma de 

socializar o conhecimento existente sobre essa carência nutricional e de torná-la mais 

“concreta” para população. 

Acredita-se que algumas questões desfavorecem o reconhecimento da DVA como 

sendo problema de saúde pública local. O primeiro é que casos de xeroftalmia grave e de 

cegueira resultante atualmente são muito raros (LATHAM, 2010). Em todo mundo, a 

xeroftalmia clínica tem diminuído anualmente, ao passo que a prevalência da deficiência 

subclínica tem aumentado (BRASIL, UNICEF, 2007), apesar de que essa noção de aumento 

poder ser efeito da maior disponibilidade de informação da prevalência da DVA subclínica na 

atualidade (RAMALHO, FLORES, SAUNDERS, 2002). Mas, provavelmente, se as pessoas 

estivessem diante de inúmeros casos de cegueira em crianças, por exemplo, esse seria um fato 

relevante que faria parte das suas conversas e discussões. Diante disso, é possível que elas 

estivessem mobilizadas a buscar explicações para tal manifestação e informações sobre como 

intervir sobre ela.  
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A segunda questão é o fato de que o exame laboratorial para sua detecção (dosagem 

bioquímica de retinol sérico) não é realizado de forma rotineira. Esse exame, inclusive, não é 

realizado pelo SUS (não faz parte da tabela unificada de procedimentos, medicamentos, 

órteses, próteses e materiais especiais do SUS) (BRASIL, 2013d). Ademais, o nível de retinol 

sérico reflete as reservas corporais somente quando elas são muito baixas ou muito altas, 

desse modo, esse não é um bom indicador para diagnóstico da DVA em indivíduos; contudo, 

em nível populacional, o estudo da distribuição da frequência da concentração de retinol 

sérico é bastante útil (BRASIL, UNICEF, 2007).  

Nesse ponto, cabe mencionar a terceira questão que parece dificultar a identificação da 

DVA como problema de saúde pública: como referido anteriormente, são escassos os 

levantamentos epidemiológicos realizados na região com vistas à verificação das prevalências 

de DVA, sendo que nas últimas três décadas ocorreram apenas três estudos, com abrangência 

de poucos municípios (ARAÚJO et al., 1986a; ARAÚJO et al., 1986b; SANTOS et al., 2005; 

TEIXEIRA, 2010). 

 

 

5.4 Representações sociais acerca da vitamina A 

 

 

É fundamental frisar que o fato de terem sido predominantes os casos de mães com 

conhecimentos ausentes ou não correspondentes ao descrito na literatura científica/técnica em 

relação à vitamina A, à DVA e ao PNSVitA não significa que elas não tenham nenhum tipo 

de conhecimento relacionado a essa temática. A população possui conhecimentos válidos, 

estruturados de acordo com uma lógica interna ao contexto em que vivem, conhecimentos 

estes que precisam ser explicitados, bem como levados em consideração nos processos 

educativos a serem desenvolvidos, visto que, conforme salienta Rios et al. (2007), só é 

possível ensinar e aprender partindo do “senso comum”, do conhecimento que o aprendiz 

dispõe.  

Nessa perspectiva, ao se analisar as entrevistas com fundamento na Teoria das 

Representações Sociais, foram identificadas quatro categorias temáticas, relacionadas às 

concepções das mães sobre a vitamina A, a saber: “Vitamina A: a vitamina do posto”; 

“Vitamina A: uma vacina”; “Vitamina A: uma vitamina” e “Vitamina A: algo valorizado”.  

Por outro lado, concluiu-se que “Deficiência de Vitamina A” e “Programa de 

Vitamina A” não são fenômenos de representação social para o grupo estudado. Tais termos 
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são abstratos, não fazem parte das conversas que as mães estabelecem na comunidade, não 

são alvo de atividades educativas desenvolvidas nas UBS nem são temas comumente 

veiculados pelos meios de comunicação em massa e, desse modo, permanecem no “universo 

não familiar”, desconhecidos para as mães. Cabe lembrar que, de acordo com Moscovici 

(2012a), o objetivo das representações sociais é tornar familiar algo não familiar. Registra-se 

que, ao longo das entrevistas, em alguns momentos houve falas de mães relacionadas à falta 

da vitamina A ou à falta da “vitamina do posto”, contudo, julgou-se pertinente a apresentação 

e discussão dessas falas juntamente com o conteúdo das representações acerca da vitamina A 

e não em tópico distinto.  

 

 

5.4.1 Vitamina A: a vitamina do posto 

 

 

À análise das entrevistas, constatou-se a representação social da vitamina A, como 

“vitamina do posto” e também como “gotinha”, “ampola”, “bisnaguinha”, entre outras 

denominações (apresentadas na TAB. 1) que remetem à imagem da megadose distribuída 

como parte do PNSVitA: 

 

TABELA 1 

Denominações dadas à vitamina A pelas mães entrevistadas, no município de 

Diamantina/Vale do Jequitinhonha, no período de dezembro de 2012 e março de 2013 
Vitamina do posto Bisnaguinha 

Vitamina do cartão Ampola 

Vitamina de campanha Gotinha 

Vacina Remédio 

 

Essas ideias e imagens acerca da vitamina A estão presentes nos relatos das mães que 

reconhecem a estratégia de suplementação e tornaram-se explícitas a partir do início das 

entrevistas, quando essas mães foram questionadas sobre o que sabem a respeito da vitamina 

A. Nota-se, nestas falas, que a vitamina A também é associada à figura das crianças: 

 

Mãe 01: Uai, o que eu já vi falar da vitamina A, que a gente vai no Posto, é que ela 

é boa né, pros menino tomar. [...] O quê que é? As gotinha, não? (Grifo nosso). 

 

Mãe 02: A vitamina? Uai, a vitamina... como se diz, é... um remédio que toda 

criança não pode ficar sem tomar né? Então... [Ela é encontrada] Nos posto, né, de 

saúde. (Grifo nosso).- 
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Frasco de Vitamina A em 

cápsulas – 50 unidades 
Cápsulas de Vitamina A com 

200.000 UI 
Cápsulas de Vitamina A com 

100.000 UI 

 

Mãe 03: Uai, eu sei a [vitamina A] que os menino toma no posto, né? [...] Que é 

uma gotinha né? (Grifo nosso). 

 

Mãe 05: Uai, eu sei que ela [a vitamina A] é importante pro crescimento da criança, 

e sei que quando ela tem pouco... ela é suprida com as ampolas que são dadas no 

posto de saúde. (Grifo nosso). 

 

Mãe 07: Assim... Ah, num sei, eu sei que [nome do filho] tomou quase todas, né, de 

6 em 6... a partir de... não sei a partir de tantos anos, no posto não explica muito não, 

sabe? (Grifo nosso). 

 

Mãe 12: Sobre a vitamina A, eu sei que é boa pra, pros olhos né? Isso eu num... isso 

eu não tenho certeza e... a criança toma no posto, né, tem várias campanhas, né? 

[...] É uma bisnaguinha, vermelhinha né? Marronzinha ou vermelhinha não sei. 

(Grifo nosso). 

 

A representação social da vitamina A como “vitamina do posto” indica a concepção 

primária da vitamina A como medicamento e não como elemento constituinte dos alimentos. 

A formação dessa representação é especialmente resultado da exposição rotineira das mães às 

megadoses da vitamina distribuídas às crianças, nas UBS, as quais consistem em um líquido 

oleoso (“gotinha”) contido em uma cápsula (“ampola” ou “bisnaguinha”), conforme 

apresentado na FIG. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1: Imagens das cápsulas de vitamina distribuídas por meio do Programa Nacional de Suplementação de  

                    Vitamina A  

Fonte: Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A  

 

A fixação da imagem específica da vitamina A como sendo a megadose também é 

decorrente dos padrões de comunicação estabelecidos, nos quais não parecem ser comuns as 

menções às fontes alimentares, mas são frequentes as referências ao suplemento 

medicamentoso do nutriente. Isso ocorre, por exemplo, nos momentos em que os profissionais 

das ESF administram ou cobram a administração das megadoses. 

A construção dessa representação também pode ser resultante da exposição das mães 

aos cartazes informativos do PNSVitA, como os apresentados na FIG. 2, nos quais é 
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veiculada a ideia/imagem da vitamina A como megadose. No primeiro cartaz pode ser 

observada a imagem de uma criança recebendo o suplemento vitamínico e no segundo, a 

marca publicitária do programa “Vitamina A mais” e a indicação das diferentes dosagens do 

suplemento, por faixa etária. Verifica-se também, nestes cartazes, a ausência de informações 

ou imagens relativas a alimentos fontes desse micronutriente.  

 

  

FIGURA 2: Cartazes informativos do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

Fonte: http://nutricao.saude.gov.br/publicacoes.php 

 

Aqui, fica claro o papel dos processos de comunicação e das práticas sociais na 

geração de representações sociais, mencionado por Guareschi e Jovchelovitch (2012), que, 

nesse caso, levaram à fixação da imagem da vitamina A como sendo a megadose. Acredita-se 

ainda que a formação dessa representação seja resultado de um processo histórico conduzido 

por vários interesses, visto que, como destaca Duveen (2012a, p. 8-9) 

 

o conhecimento é sempre produzido através da interação e comunicação e sua 

expressão está sempre ligada aos interesses humanos que estão nele implicados. O 

conhecimento emerge do mundo onde as pessoas se encontram e interagem, do 

mundo onde os interesses humanos, necessidades e desejos encontram expressão, 
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satisfação ou frustração. Em síntese, o conhecimento surge das paixões humanas e, 

como tal, nunca é desinteressado [...]. 
 

Nessa direção, Levenstein (2009, p. 834) assinala que, pouco após a descoberta das 

vitaminas, a indústria farmacêutica tratou de transformar esse nutriente em medicamento. Isso 

ocorreu por volta dos anos de 1930, quando a maioria delas já tinha sido sintetizada 

laboratorialmente e já era comercializada sob a forma de pílulas ou “fortificantes”, formas 

práticas para consumo. Organizações médicas e a indústria de alimentos envolveram-se na 

luta para limitar a venda de tais produtos, mas foram incapazes de rivalizar com os gigantes 

da indústria farmacêutica. No que se refere especificamente à vitamina A, ocorreu fato 

semelhante, contudo a “dominação” do suplemento medicamentoso sobre as fontes 

alimentares do nutriente teve outros interessados. 

Segundo Latham (2010), até a década de 1990, livros-texto, manuais e discussões 

políticas sobre a vitamina A listavam a distribuição universal de cápsulas da vitamina como 

uma das várias estratégias para controle da DVA e não como sendo superior a outras 

abordagens (a menos que uma iniciação rápida fosse importante). Essa estratégia era 

reconhecida como uma medida de curto prazo, um “tapa-buraco” de melhorias dietéticas 

pendentes. Entretanto, no decorrer da década de 1990, a suplementação com doses medicinais 

de vitamina A tornou-se cada vez mais aceita como o principal ou quase o único caminho 

efetivo para prevenir a DVA e também como um efetivo caminho para salvar vidas de 

crianças em países com altas taxas de mortalidade infantil. 

A base científica para essa mudança foi um relatório publicado em 1993, o Relatório 

de Beaton (BEATON et al., 1993), que demonstrou, a partir de uma revisão dos estudos 

empreendidos até aquela época, que a suplementação com vitamina A resultava em redução 

média de 23% das taxas de mortalidade em crianças de 6 a 60 meses. Contudo, esse relatório 

vem sendo usado seletivamente, visto que nele também estava indicado que o impacto 

verificado não foi devido à oferta de uma dose medicinal de vitamina A e que abordagens 

mais graduais e sustentáveis seriam igualmente efetivas (LATHAM, 2010).  

Ainda segundo Latham (2010), importantes personalidades têm ganhado fama, status e 

poder por defender e controlar essa intervenção. Ele se refere especialmente à suplementação 

de vitamina A que ocorre em mais de 100 países devido à crença de que essa intervenção vem 

salvando a vida de crianças em grande escala (inclusive em países sem estudos 

epidemiológicos, indicando que a DVA é um problema de saúde pública local). 

Os principais beneficiados por essa política são os doadores das cápsulas - governantes 

dos Estados Unidos, particularmente pertencentes à Agência para o Desenvolvimento 
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Internacional. Em segundo lugar, está a gigante companhia farmacêutica que manipula 

nutrientes sintéticos e, entre outros interessados, estão acadêmicos e outros especialistas que 

ganham prestígio, status e financiamento quando - como no caso da suplementação de 

vitamina A – seus achados e pontos de vista coincidem com aqueles dos doadores e 

industriais (LATHAM, 2010). 

No Brasil, as megadoses são produzidas pelo Farmanguinhos, que atualmente é o 

maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2013); contudo esse pensamento internacional de “superioridade” das 

cápsulas sobre as fontes alimentares do nutriente parece ter influenciado a política nacional. 

Isso pode ser notado na centralidade que essa intervenção possui no cenário das ações de 

controle da DVA no país, explícita inclusive no nome do programa em vigor – “Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A”, conforme comentado anteriormente. 

 Acredita-se que o fato de as mães verem a vitamina A como um medicamento pode 

ter implicações negativas. Primeiramente, isso pode gerar a ideia de que os alimentos são 

insuficientes para atender às necessidades nutricionais e que, portanto, estas só serão supridas 

caso haja suplementação medicamentosa. Em segundo lugar, pode conduzir à ideia de que as 

necessidades nutricionais serão alcançadas pelo uso da cápsula, o que “autoriza” as crianças a 

manterem uma dieta pobre no nutriente. Por fim, pode levar à sensação de dependência dos 

serviços de saúde para manter a nutrição adequada das crianças e a crença de que não é 

possível garanti-la por meio de outros recursos da comunidade que favoreçam o aumento do 

consumo de alimentos fontes de vitamina A. Como destacado por Tesser (2006a), esse último 

aspecto é uma manifestação da medicalização social: 

 

A medicalização transforma culturalmente as populações, com um declínio da 

capacidade de enfrentamento autônomo [realizadas pelo indivíduo ou seus pares no 

seu meio social autóctone] da maior parte dos adoecimentos e das dores cotidianas. 

Isso desemboca num consumo abusivo e contraprodutivo dos serviços biomédicos, 

gerando dependência excessiva e alienação. [...] No caso da atenção à saúde, a ação 

especializada, em vez de promover a autonomia do doente, para que este possa 

necessitar menos de novas ações heterônomas e melhor usufruir de ações eventuais 

ou necessárias, destrói a autonomia, reivindicando submissão, alimentando a 

dependência e a compulsão ao consumo, gerando mais demanda por atenção 

heterônoma, comprometendo, por fim, a sua própria efetividade e eficácia geral (p. 

61; 67). 

 

Vale ressaltar que “a mudança dos interesses humanos pode gerar novas formas de 

comunicação, resultando na inovação e na emergência de novas representações” (DUVEEN, 

2012a, p. 22). Nesse sentido, o foco dessa política pública poderia (e deveria) ser transferido 

da doença e do nutriente específico para as famílias e para o direito destas a uma alimentação 
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adequada e saudável. A partir daí, novas abordagens para controle dessa carência nutricional 

poderiam emergir, bem como novos padrões de comunicação e novas representações sociais. 

Não seria mais adequado se todas as mães objetivassem o termo “vitamina A” em imagens de 

alimentos?  

A partir das entrevistas, notou-se também que a vitamina A (ou a “vitamina do posto”) 

nem sempre é entendida como um nutriente específico, mas, na concepção das mães, esse 

elemento ganha outros significados. De acordo com Joffe (2012, p. 242), objetos sociais 

estranhos ameaçam o sentido de ordem das pessoas e sua sensação de controle sobre o 

mundo, e isso leva a representações sob feições mais familiares. Sendo assim, esse estudo 

revela que a “vitamina A” está ancorada em representações mais familiares de “vacina” e de 

“vitamina”, conforme explicitado a seguir. 

 

 

5.4.2 Vitamina A: uma vacina 

 

 

As falas abaixo revelam que algumas mães veem a vitamina A como vacina: 

 

Mãe 06: Ah, a única coisa que eu penso [sobre a vitamina A] é que deve ser uma 

coisa muito importante né, se não fosse... eu acho que a agente da gente não olharia 

o cartão todo mês e perguntaria e olharia se falasse se tava faltando ou não, se tava 

precisando, necessitando da vacina. (Grifo nosso). 

 

Mãe 15: [Pergunta: Sua filha recebe alguma vitamina no PSF?] Quando é, é... as 

vitaminas obrigatórias sim, quando tem campanha ela recebe todas. [...] As que eu 

sei é quando nasce que tem um período longo de vacinação. Ela recebeu todas. Eu 

não sei te falar os nomes das vacinas, mas eu sei que recebe, no PSF recebe essas 

vacinas. [Pergunta: E vitamina, ela recebe alguma?] Eu não tenho certeza, não 

posso dizer nem que recebe, nem que não recebe porque eu não posso afirmar. [...] 

Mas eu creio que nesse período até dois anos que eles têm muitas vacinas a tomar, 

eu creio que deve ter alguma ali que é vitamina, mas eu não tenho informação se 

é. (Grifo nosso). 

 

Mãe 17: Vitamina, acho que vem como uma vacina né? Sempre que o menino 

vacina, o menino que é pequenininho, fala que vitamina, fala como vacina. (Grifo 

nosso). 

 

Mãe 18: A vitamina que ele tomou, acho que é contra a paralisia também né? E a 

outra é pro crescimento eu acho, se eu não me engano, acho que é isso, não sei, é. 

[...] Quando teve campanha da paralisia infantil né? Aí foi gotinha que eles tomou. 

Aí foi uma gotinha, agora eu não sei se foi a vitamina A, não sei. [...] Não muito 

[dizendo que não sabe diferenciar vacina de vitamina]. Porque... o povo fala que tem 

vacina que tem a mesma reação que a vitamina, aí eu não sei. (Grifo nosso). 
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A representação social da vitamina A como vacina resulta do vínculo operacional 

existente entre o PNSVitA e o Programa Nacional de Imunização, demonstrado 

anteriormente. Assim como na presente pesquisa, dois estudos realizados no estado da Paraíba 

revelaram que responsáveis por crianças beneficiárias do PNSVitA percebiam a vitamina A 

como mais uma vacina do calendário básico de imunização (BRASIL, FAO, 2009, 

PEIXOTO, 2011). Em um desses estudos, foram apontados como justificativas para tal 

representação o fato de os registros das administrações de vitamina A e de vacinas serem 

feitos na caderneta de saúde da criança e o fato de essas administrações ocorrerem de forma 

conjunta nas campanhas de imunização (BRASIL, FAO, 2009). A partir do que foi citado por 

uma mãe do presente estudo, pode-se acrescentar a essas questões o fato de que a vitamina A 

e algumas vacinas são administradas por via oral; sendo assim, a “gotinha” de vitamina A 

pode ser confundida com a “gotinha” contra poliomielite, por exemplo, ou passar 

despercebida como tal. 

A concepção de que a vitamina A é uma vacina significa que, para algumas mães, 

esses dois elementos são idênticos, sendo classificados em uma mesma categoria e não como 

dois elementos independentes, com características e funções distintas. Nessa perspectiva, 

Moscovici (2012a, p. 34) destaca que uma das funções das representações sociais é 

convencionar objetos, pessoas ou acontecimentos: 

 

Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma determinada categoria e 

gradualmente as colocam como um modelo de determinado tipo, distinto e 

partilhado por um grupo de pessoas. Todos os novos elementos se juntam a esse 

modelo e se sintetizam nele [...]. Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se 

adequam exatamente ao modelo, nós forçamos a assumir determinada forma, entrar 

em determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros sob pena de 

não ser nem compreendido, nem decodificado.  

 

É importante perceber que essa concepção pode influenciar positivamente no interesse 

e na busca das mães pela megadose de vitamina A, visto que as vacinas, em geral, são 

valorizadas, o que pôde ser evidenciado em algumas falas registradas neste estudo. 

Nessa direção, cabe citar a pesquisa realizada por Pugliesi, Tura e Andreazzi (2010) 

sobre vacinas das crianças, a qual foi fundamentada na Teoria das Representações Sociais e 

na Teoria do Núcleo Central de Jean-Claude Abric (ABRIC, 2000). Essa pesquisa demonstrou 

que os elementos “prevenção” e “proteção” eram os componentes do núcleo central e sentidos 

como “bom”, “cuidado” e “responsabilidade”, componentes do sistema periférico das 

representações sobre vacina. Esses últimos elementos estão mais ligados ao dia a dia das 

mães, determinando as decisões mais imediatas de levar os filhos para vacinação e assim 
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favorecendo a concretização dos entendimentos mais essenciais que têm da prática de 

vacinação: “prevenção” e “proteção”. Lembrando o papel que as representações sociais têm 

na orientação de condutas, os autores salientaram a contribuição efetiva que esses sentidos 

parecem ter para a significativa observância do calendário vacinal observada na atualidade. 

No entanto, o fato de a vitamina ser entendida como uma vacina pode ter 

consequências negativas, haja vista os resultados do estudo desenvolvido por Spink et al. 

(1993, apud Spink, 2012, p. 114). Esses autores pesquisaram representações sociais de três 

grupos de sujeitos acerca da vacina e apresentaram uma teoria esquemática sobre seu 

funcionamento, elaborada por esses sujeitos, qual seja: a “introdução de algo no organismo 

para proteger ou atacar a doença”, sendo esta “uma proteção cujos efeitos eximem o indivíduo 

da necessidade de tomar outras medidas preventivas”. Uma questão preocupante refere-se a 

hipótese de essa representação ter sido compartilhada de uma maneira mais abrangente na 

sociedade e estar sendo estendida à vitamina A. Isso pode conduzir à ideia de que a 

suplementação de vitamina A, de forma isolada, é capaz de “erradicar” a DVA (como pode 

ocorrer em relação às doenças imunopreveníveis), não sendo, portanto, necessárias 

intervenções baseadas em alimentos.  

Diante do exposto e com base no já citado direito ao acesso à informação, que tem em 

vista a participação do indivíduo “de forma livre, voluntária e esclarecida” nas práticas 

relacionadas à sua saúde (BRASIL, 2007b, p. 6), fica reafirmada a necessidade de 

desenvolvimento/fortalecimento de atividades educativas relativas ao PNSVitA. Acredita-se 

que tais atividades sejam imprescindíveis para que a vitamina A adquira um status de 

independência das vacinas e seja reconhecida como algo que tem importância própria, bem 

como para que haja estímulo às estratégias destinadas à produção e ao consumo de alimentos 

adequados e saudáveis. 

 

 

5.4.3 Vitamina A: uma vitamina 

 

 

À análise das entrevistas verificou-se que algumas mães têm a concepção de que a 

“vitamina A” é simplesmente uma “vitamina”. Isso foi observado quando foi dada resposta 

sobre vitaminas a questionamento sobre vitamina A; foram dadas respostas semelhantes a 

questionamentos referentes à vitamina A e às vitaminas; foi relatado o recebimento da 

vitamina A (ou da “vitamina do posto”) diante de pergunta sobre vitaminas e, por fim, quando 
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foi atribuída à vitamina A propriedades popularmente relacionadas às vitaminas em geral ou a 

outra vitamina específica: 

 

Mãe 01: [A vitamina A] [...] Deve reforçar alguma coisa, não? (Grifo nosso). 

 

Mãe 09: [Respondendo o que sabe sobre a importância da vitamina A para 

criança] Eu sei que ela é muito importante tanto na questão do desenvolvimento 

intelectual, desenvolvimento físico da criança, também depende da vitamina, né? 

[...] Ela facilita o desenvolvimento do organismo dele... porque ela... ela tem muita... 

muita... muitas propriedades. [Pergunta: Você está falando da vitamina A ou de 

todas as vitaminas no geral?] De todas. Eu não sei específico da A não. (Grifo 

nosso). 

 

Mãe 11: [Falando da deficiência da vitamina A]: Com relação à fraqueza, posso tá 

enganada, mas eu creio que seja com relação a isso. (Grifo nosso). 

 

Mãe 12: [Falando da deficiência da vitamina A]: Eu acho assim que é a, a... uma das 

partes é a desnutrição, né, da criança, o fortalecimento também das, das... dos ossos 

né? (Grifo nosso). 

 

Mãe 15: Eu creio, no meu modo de pensar, que ela é relacionada à imunidade da 

pessoa, da criança, porque é... igual eu ouço meu pai, os meus pais falar, outras 

pessoas falar, porque quando a criança gripa muito assim eles falam “isso é falta de 

vitamina A” eu creio que é relacionado a isso. Igual meu pai, “a laranja tem muita 

vitamina e tal e tal” [...]. (Grifo nosso). 

 

Mãe 17: [Falando sobre a importância das vitaminas em geral]: Pra fortalecer o 

menino né? Pra crescer saudável. Fortalecer o... Evitar doenças. 

[Falando sobre a importância da vitamina recebida pela criança na UBS]: Eu sei que 

é bom pra, pra, pra... fortalecer os ossos e tudo né? E ajuda a evitar doenças. [...] 

Eu acho que importante é né? Pro menino, pro crescimento dele né? (Grifo nosso). 

 

Mãe 18: [Falando do que sabe sobre vitaminas em geral] Ah, vitamina é 

superimportante pra criança né? Porque disse que... como posso te dizer? Ajuda no 

crescimento, no desenvolvimento também né? Aí, o povo fala né, não sei muito não. 

Mas o pouco que eu sei é isso que é muito importante a criança ficar tomando, ter 

que tomar. O meu tomou [referindo à megadose de vitamina A], mas ainda falta 

umas pra tomar sabe, que tá na idade dele, mas ele toma todas. [Pergunta: Onde que 

seu filho tomou vitamina e qual que foi] Ele tomou aqui no posto a vitamina... acho 

que é A né? De criança, as crianças tem que tomar. Aí ele tomou todas, mas falta 

umas ainda, porque ele tá muito novinho ainda falta pra tomar, no posto. (Grifo 

nosso). 

 

No caso da mãe 15, por exemplo, ao citar a atuação da vitamina A contra gripe, ela 

parece estar se referindo à vitamina C, visto que essa é uma função popularmente atribuída a 

este micronutriente
13

. A associação com a vitamina C também está evidenciada quando a mãe 

                                                 
13

 A teoria de que a vitamina C poderia tratar o resfriado comum data da década de 1940 e foi popularizada, 

posteriormente, quando Linus Pauling escreveu um livro afirmando a atuação dessa vitamina, em doses 

maciças, na proteção contra e na cura do resfriado comum. Contudo, nos anos seguintes, vários estudos 

modificaram e até mesmo desacreditaram a hipótese original. A conclusão aceita atualmente é que os 

benefícios do ácido ascórbico contra o resfriado comum não são grandes o suficiente para que sejam 

recomendadas grandes ingestões rotineiramente. Se há benefícios, estes parecem estar na redução da gravidade 

dos sintomas ao invés de estar na prevenção do resfriado (COMBS JÚNIOR, 2002, p. 98). 
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menciona a laranja. O conhecimento científico de que a laranja e outras frutas cítricas são 

fontes de vitamina C (COMBS JÚNIOR, 2002, NEPA-UNICAMP, 2011) também está 

popularizado, tendo sido, inclusive, lembrado por outras mães entrevistadas nesse estudo, 

especialmente nos momentos em que elas eram questionadas sobre fonte alimentares de 

vitamina A: 

 

Mãe 01: [...] Laranja... Eu acho que laranja é vitamina C, né?  

 

Mãe 04: A vitamina A? Ih, eu sei mais a C. [...] Lembro mais da C, né, que é mais 

fácil também né? [Que pode ser encontrada] Na laranja, no limão. (Grifo nosso). 

 

Mãe 07: Porque a gente fala muito da vitamina C. Não sei o quê tem vitamina C, é... 

laranja tem vitamina C, não sei o que tem vitamina C, mais vitamina A... (Grifo 

nosso). 

 

Contudo, o referido relato pode estar realmente relacionado à vitamina A, visto que 

muito tem sido discutido a respeito da relação entre este micronutriente e doenças 

respiratórias. Nessa perspectiva, registra-se que, segundo Gallagher (2005), uma das 

consequências da DVA é a alteração de aspectos da imunidade mediados por células, o que 

resulta em aumento do risco de infecções, particularmente respiratórias. Assis e Barreto 

(2002, p. 85-86) referem que, a partir do final da década de 1980, foram desenvolvidos vários 

estudos de intervenção para validar achados que indicavam efeito da suplementação de 

vitamina A sobre a mortalidade por todas as causas e também para buscar explicação sobre os 

possíveis mecanismos envolvidos nessa ação. Segundo eles, nessa época, “as suspeitas 

concentravam-se na redução da ocorrência das diarreias e das infecções respiratórias, 

reconhecidas como as principais responsáveis pela alta mortalidade de crianças nos países em 

desenvolvimento”.   

A partir de revisão de estudos de revisão sistemática ou metanálise, publicados entre 

1993 e 2006, Oliveira e Rondó (2007) concluíram que não há evidências de que a 

suplementação de vitamina A em crianças desempenhe papel protetor em relação às infecções 

respiratórias. Já Latham (2010), relata existir efeito adverso da suplementação sobre infecções 

respiratórias, respaldando-se em estudos que demonstraram aumento estatisticamente 

significante na incidência dessas infecções no grupo vitamina A, quando comparado com o 

grupo controle, especialmente em casos de crianças com estado nutricional adequado. De 

acordo com a OMS (2011), são de baixa qualidade as evidências de que a suplementação de 

vitamina A seja capaz de reduzir a mortalidade por infecções das vias respiratórias. Portanto, 

nesse contexto, informações relacionando vitamina A e doenças respiratórias podem ter sido 
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divulgadas à população e isso pode ter levado ao entendimento de que a vitamina A é 

importante no combate à gripe.  

Alguns dos relatos sobre fontes de vitamina A, destacados a seguir, também indicam a 

ancoragem de conhecimentos sobre vitaminas em geral a essa vitamina específica. Entre as 

fontes citadas estão as frutas, as verduras e os legumes, de forma genérica, os quais são 

importantes fontes de vitaminas em geral, e a laranja, alimento reconhecido como fonte de 

vitamina C. Também houve referência à cenoura, alimento fonte de vitamina A, mas, no caso 

da mãe 12, ela foi citada juntamente com o sol, elemento importante no metabolismo da 

vitamina D (COMBS JÚNIOR, 2002; NEPA-UNICAMP, 2011):  

 

Mãe 01: [Fontes de vitamina A] Algumas fruta? Fruta tem, agora é saber qual... 

Banana. Maça. Que meus menino mais gosta aqui é banana e maça. Banana eles 

come demais da conta. Laranja... Eu acho que laranja é vitamina C, né? Não vou 

saber (Grifo nosso).  

 

Mãe 03: [Falando da causa da falta de vitamina A no organismo] Deve ser por não 

comer verduras, alguma coisa assim? Porque... mais, deve ser... o que eles fala mais 

é pra gente dá é verdura, fruta. Porque o alimento do dia a dia é arroz com feijão, 

isso tem todo dia. Carne, né? Ovos, peixe. Agora qual... (Grifo nosso). 

 

Mãe 09: Ela é na laranja não é? Na laranja, pro resfriado... ah, eu não sei não. Num 

tô lembrada não. 
 

Mãe 12: [Fontes de vitamina A] Cenoura? Não tem certeza não, mas...  Xô vê... 

sol. Mais assim, num lembro assim não. (Grifo nosso). 

 

Constata-se, portanto, que algumas mães não fazem distinção entre “vitamina A” e 

“vitamina”. Isso faz lembrar, novamente, o que foi destacado acima com relação à função das 

representações sociais em convencionar objetos, pessoas ou acontecimentos. De acordo com 

Moscovici (2012a, p. 34), “quando uma representação se convenciona existe forte tendência 

para que características particulares desapareçam e para que o signo seja assimilado de forma 

mais familiar”. Nesse sentido, esse autor traz mais explicações ao falar sobre o processo de 

ancoragem: 

 

Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. [...] No momento em que 

determinado objeto ou ideia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire 

características dessa categoria e é reajustado para que se nela enquadre. Se a 

classificação, assim obtida, é geralmente aceita, então qualquer opinião que se 

relacione com a categoria irá se relacionar também com o objeto ou com a ideia 

(MOSCOVICI, 2012a, p. 61). 

 

Portanto, a vitamina A, ao ser vista como “vitamina”, torna-se idêntica a este elemento 

e “assume” propriedades referentes a ele. Moscovici (2012a, p. 64-65) ainda é mais 
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esclarecedor ao discorrer sobre a forma com que ocorre o processo de classificação e que, no 

caso específico da relação vitamina A/vitamina, se refere à generalização: 

 

[A classificação é feita de] duas maneiras: generalizando ou particularizando. [...] 

Generalizando, nós reduzimos as distâncias. Nós selecionamos uma característica 

aleatoriamente e a usamos como uma categoria [...]. A característica se torna, como 

se realmente fosse, coextensiva a todos os membros dessa categoria. [...] A 

tendência para classificar, seja pela generalização, ou pela particularização não é, de 

nenhum modo, uma escolha puramente intelectual, mas reflete uma atitude 

específica para com o objeto, um desejo de defini-lo como normal ou aberrante. É 

isso que está em jogo em todas as classificações de coisas não familiares - a 

necessidade de defini-las como conformes, ou divergentes, da norma.   

 

É interessante assinalar que um aspecto distintivamente moderno do conhecimento 

popular é o fato de que ele integra ideias e teorias científicas, sendo estas principalmente 

advindas do desenvolvimento da imprensa e da difusão do processo de educação escolar. 

Contudo, raramente, ou nunca, as teorias científicas são popularizadas como um todo 

(DUVEEN, 2012a, WAGNER 2000). Nota-se que a ciência, muitas vezes, adota termos de 

difícil compreensão pelos leigos e isso dificulta a comunicação entre o saber popular e o saber 

científico. Para que a comunidade seja beneficiada com os avanços científicos relacionados à 

saúde, é preciso buscar estratégias que viabilizem a comunicação entre os profissionais de 

saúde e a população, podendo se fazer necessário o uso de metáforas que simplifiquem os 

termos ou os traduzam (RIOS et al., 2007). 

Aqui, cabe citar o trabalho de Canesqui (2005a) que, ao apresentar resultados de duas 

pesquisas realizadas com famílias trabalhadoras de um município de São Paulo (uma da 

década de 1970 e outra de 2002), demonstrou que, tanto a antiga quanto a nova geração, 

incorporavam aos seus discursos termos como “vitamina”, “ferro” e “cálcio”. Contudo, 

faziam uma reinterpretação desses termos a partir da junção de conhecimentos tradicionais 

com conhecimentos do saber médico nutricional erudito (do qual faziam assimilação 

incompleta e fragmentada). Assim, o significado de tais termos não corresponde aos da 

dietética científica como nutrientes, mas se referem genericamente a “sustância” e “fortidão”. 

A vitamina, por exemplo, é entendida como um elemento vital, como um fortificante do corpo 

e principalmente do sangue.  

Canesqui (2005b) relata que os estudos de representações de saúde e doença das 

classes populares da década de 1980 referiam-se, invariavelmente, à importância das 

categorias “força/fraqueza” e que diferentes pesquisadores indicaram a importância das 

substâncias associadas aos alimentos “fortes” – com “vitamina” e “ferro” - ao nortear as 

preferências dos segmentos populares pela “comida forte” e pelos medicamentos tônicos. Nas 
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representações desses sujeitos, esses elementos incidem sobre o sangue, garantindo a 

qualidade e manutenção de seu estoque. 

No presente estudo, também foram atribuídos à vitamina A a função de fortalecer o 

organismo e a classificação como “reforço”, bem como a “fraqueza” foi indicada como 

resultado da sua deficiência. Isso também apoia a afirmativa de que a vitamina A é 

representada simplesmente como “vitamina”.  

Como referido, este estudo não teve o objetivo de identificar a influência da 

escolaridade no conhecimento sobre a temática em foco, mas no contexto em discussão é 

interessante perceber, por exemplo, que algumas concepções são comuns às mães com menor 

ou maior escolaridade. Tanto uma mãe com Ensino Fundamental incompleto (Mãe 17) quanto 

mães com Ensino Médio completo (Mães 11 e 12) mencionaram a relação da vitamina A com 

o “fortalecimento” da criança. Também mães com Ensino Fundamental incompleto ou 

completo (Mães 17 e 18) e uma mãe com pós-graduação lato sensu na área de educação (09) 

relacionaram à vitamina A conhecimentos sobre a importância das vitaminas. Considera-se 

que novos estudos são necessários para trazer esclarecimentos a esse respeito. 

Acredita-se que a representação social da “vitamina A” como uma “vitamina” (algo 

semelhante a um multivitamínico) pode repercutir no maior interesse pela megadose, visto 

que “vitamina” é um elemento reconhecido como importante para manutenção da saúde. A 

valorização das vitaminas está evidenciada, por exemplo, no trabalho de Garcia (1997) que, 

ao estudar as representações sociais e práticas de cuidados com a alimentação e com a saúde 

de funcionários administrativos da Prefeitura de São Paulo, indicou que um eixo orientador 

dos discursos relacionava-se às “práticas alimentares que representavam cuidados com a 

saúde”. Entre as práticas consideradas saudáveis estava a de consumir mais vegetais e frutas 

por suas qualidades de concentrar “vitaminas”. 

Em contraposição, tal representação pode ter como consequência a ideia errônea de 

que falhas alimentares mais gerais poderão ser compensadas pelo uso da megadose de 

vitamina A, ou seja, a ideia de que as necessidades de vitamina estão sendo supridas com a 

megadose distribuída nas UBS, não sendo necessário “preocupar” com o consumo adequado 

de alimentos fonte (vale lembrar que, neste estudo, verduras, frutas e legumes - muitas vezes 

sem especificar quais - foram reconhecidos como alimentos fonte de vitamina A). A 

preocupação com a repercussão negativa dessa representação fundamenta-se, por exemplo, no 

fato de que em algumas falas das mães entrevistadas pôde ser observada a ideia de que 

vitamina é algo externo, complementar à alimentação e importante para suprir falhas 

alimentares, conforme destacado a seguir: 
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Mãe 05: [Falando sobre o que pensa sobre a suplementação de vitamina A] Uai, eu 

acho que, assim uma forma de se a criança não tiver uma boa alimentação, uma boa 

dieta, é uma forma de suprir a vitamina que tá faltando, então eu acho muito 

importante continuar. 

 

Mãe 14: Vitamina? É um complemento né, da alimentação. (...) Quando não é bem 

alimentado né? Igual ele, ele come pouco né, então a vitamina pode ajudar né, 

inteirar a alimentação dele. A verdura, não come né, aí dando a vitamina já vai 

adiantar, né?  

 

 

5.4.4 Vitamina A: algo valorizado  

 

 

À análise das entrevistas, percebe-se também a valorização dada pelas mães à vitamina 

A (ou à “vitamina do posto”), tendo sido esta qualificada como “boa”, “importante”, 

“necessária” etc., mesmo que, em alguns casos, elas não saibam quais os benefícios: 

 

Mãe 06: [Falando sobre o que pensa sobre a vitamina A] Ah, a única coisa que eu 

penso é que deve ser uma coisa muito importante né, se não fosse... eu acho que a 

agente da gente não olharia o cartão todo mês e perguntaria e olharia se falasse se 

tava faltando ou não, se tava precisando, necessitando da vacina. (Grifo nosso). 

 

Mãe 13: Muito, muito [importante ter a distribuição das megadoses]. Eu acho que 

sim. Muito importante. [...] Porque como... tudo que vem é pro bem da criança e 

igual, eu não sei as deficiências que pode causar, mas já ouvi falar que podem ser 

muito graves né? Então eu acho que muito importante que a criança tenha o 

calendário, bem... um calendário certinho que tome as vitaminas da maneira que tem 

que tomar, não só do posto, mas que tenha uma alimentação que possa favorecer pra 

elas também a vitamina que no posto é dada. (Grifo nosso). 

 

Mãe 18: Uai, eu acho importante, mesmo não sabendo muito assim pra quê que 

é, mas eu acho importante. [...] Uai, porque o povo fala que é bom pra criança né? 

Então... ((risos)). Eu não sei muito o que falar não. [...] Eu acho, porque eu tomei, 

meus irmão tomou todas as vacina e eu acho importante porque... se a gente tomou 

e nunca deu nada né? Não custa tentar nele. Mas é... o povo... eu, eu... tipo, vou 

muito pelo assim, pela cabeça assim, no sentido de meu menino mesmo esses trem 

de médico, vou muito pela cabeça dos outros. Se minha mãe falou é isso, é isso. 

Então é... Se é bom, é bom. Minha mãe falou, tá falado. Porque eu não entendo 

muito né? Primeiro filho. A gente sempre fica meio assim ainda né? Aí eu vou, toda 

vacina que tem eu corro com ele, toda campanha que tem eu vou com ele, levar ele. 

(Grifo nosso). 

 
Mãe 20: Eu acho que [a vitamina A] deve ser muito importante porque tem 

disponível no posto de saúde, então eu acredito que a... que a comunidade 

realmente necessita dessa vitamina, entendeu? Porque se... porque quando é uma 

coisa assim que é necessário, mas não é tão necessário, a gente custa encontrar, 

geralmente essas vitaminas ou vacinas são pagas, o governo, né, já num... Mas 

quando a necessidade é muito e quando a necessidade daquela vacina, daquela 

vitamina é de muito importante pra criança, ela tá sempre disponível, então eu 

acredito que a vitamina A por tá sempre disponível, eu acho que deve ser de 

suma importância. (Grifo nosso). 
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Nota-se que algumas mães ressaltam que a vitamina A é importante pelo fato de estar 

disponível na UBS (ou ser disponibilizada pelo governo) e também pelo fato de os 

profissionais da ESF sempre cobrarem sua administração. Portanto, elas acreditam que diante 

de tantas demandas de saúde e de recursos financeiros limitados, o investimento na 

suplementação de vitamina A existe pela real necessidade dessa intervenção. Percebe-se, 

então, que a valorização da vitamina A não se dá somente pelo seu valor intrínseco, pelas suas 

propriedades e seus benefícios, mas também está relacionada às representações sociais que as 

mães têm acerca de outras questões sociais, por exemplo, “dos produtos e serviços” 

oferecidos nas unidades de saúde (ou disponibilizados pelo governo) ou acerca das questões 

que demandam o comprometimento da equipe de saúde. 

Além disso, a participação nas atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde parece 

estar associada ao que as mães entendem como o “papel de uma boa mãe”, com uma prática 

materna destinada ao cuidado da criança e classificada como adequada e necessária. Os 

trechos abaixo ilustram essa afirmação ao revelarem críticas feitas pelas entrevistadas às mães 

que não “têm esse cuidado”: 

 

Mãe 13: Não tem um programa específico pra poder te explicar as vantagens, pra te 

explicar o porquê que ela é tão importante e eu acho que isso faz muita falta, não só 

pra mim, mas principalmente para aquelas mães de mais... que não tem tanta 

ligação pra criança, assim com... em preocupar de levar o filho no posto assim, 

elas nunca vão ficar sabendo e aqui tem muita criança assim de mais baixa renda, 

que os pais não preocupam tanto, aí eu acho que isso prejudica também a criança 

que como não tem muita informação já num... (Grifo nosso) 

 

Mãe 18: Ah, aí... eu não posso te responder isso não, porque eu não sei [se a DVA é 

problema de saúde local]. O meu eu sei que não [tem DVA], o meu eu sei que toma 

direitinho e coisa, mas... tem mães que, que... se for nesse sentido que cê tá 

perguntando, tem mães que nem levam a criança pra tomar. Porque no posto tem 

né, direto. Tem toda vacina direitinho tem. Mas tem mãe que nem leva a criança... 

Na escolinha onde que meu menino estuda mesmo, essa semana foi a semana da 

saúde né, aí levou o cartão. Tinha criança que tomou duas injeção na vida, aí eu acho 

que... que tem criança que, que é assim, se não tiver vitamina... falta de vitamina é 

por culpa da mãe, porque o posto sempre teve. (Grifo nosso) 
 

Vale mencionar que, ao elaborarem representações sociais, as pessoas atribuem valor 

aos objetos porque, de acordo com Moscovici (2012a, p. 62), a “neutralidade é proibida pela 

lógica mesma do sistema, onde cada objeto ou ser deve possuir um valor positivo ou negativo 

e assumir um determinado lugar em clara escala hierárquica”.  

Essa valorização positiva com relação à vitamina A (ou à vitamina do posto), por 

questões não necessariamente relacionadas às suas propriedades, bem como a concepção da 

vitamina A como “vitamina” ou como “vacina” pode guiar a conduta das mães em busca da 
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megadose distribuída, nas UBS, como parte do PNSVitA. Essa afirmativa é feita, visto que, 

conforme destacado por Abric (2000), as representações sociais têm o papel de guiar condutas 

ou, conforme referido por Wagner (2012), as representações sociais manifestam-se nos 

comportamentos explícitos dos indivíduos. Esse último autor diz que representação e o 

comportamento “não podem ser nem separados – tanto conceitualmente como empiricamente 

- nem ligados através de relações causais explicativas”, visto que “enquanto relacionado a 

crenças, o comportamento manifesto é parte e conteúdo da própria representação social”, “é 

simplesmente uma expressão possível da representação mental” eles representam “um só e 

não dois lados da moeda” (WAGNER, 2012, p. 143-144). 

Contudo, cabe uma ressalva: a participação das mães nessa intervenção nem sempre 

parece se relacionar às representações sociais que possuem. Rouquette (2012, p. 42.) traz 

importante esclarecimento, nesse sentido, ao discorrer sobre o que as pessoas fazem, mas não 

escolheram “forçosamente fazer”: 

 

De início porque existem instituições as quais não posso me subtrair e que me 

obrigam a me conduzir como cidadão, como servidor, como militante, como 

professor, como aluno, etc. em continuação porque diversas pressões sociais, 

convenientemente colocadas em situação, passam a me “extorquir” condutas que eu 

não projetei.  

  

Com relação à suplementação de vitamina A, alguns discursos remetem a essa ideia: a 

suplementação é uma ação na qual as mães são convencidas a participar, mesmo sem saber 

exatamente o motivo: 

 

Mãe 02: [...] aí qualquer coisa elas ficam vindo na casa da gente pra poder fazer 

o controle né? Ver se o cartão tá em dia, tudo elas olham.  Se não elas viram e 

falam assim ”olha tem que ir lá no Posto pra esses tipo de vitamina ou vacina”, 

mas não fica explicando pra gente pra quê que serve, de quanto em quanto tempo 

tem que tomar né? Não explica não. (Grifo nosso). 

 

Mãe 03: Uai, eu sei a que os menino toma no Posto, né? Assim, direitinho assim 

eles nunca explicaram não. Fala que é uma vitamina que tem que tomar lá. Que é 

uma gotinha né? Uma, uma... [...] O resto eu não sei não. Eu sei que eles fala que 

tem que tomar... ((risos)). A gente é desligado não pergunta muito sobre as coisa 

não. Acaba engolindo tudo que os médico fala... E fica por isso mesmo. (Grifo 

nosso). 

 

Mãe 07: Assim... Ah, num sei, eu sei que [nome do filho] tomou quase todas, né, de 

3 em 3... a partir de... não sei a partir de tantos anos, no Posto não explica muito não, 

sabe? Aí fala assim... “a cada 3 meses tem que trazer ele e até ele completar acho 

que 2 anos”, não sei, uma coisa assim. Mais... O que mesmo que a vitamina A faz, 

isso eu não sei não. (Grifo nosso). 
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Além disso, como demonstrado anteriormente, com relação às práticas relacionadas ao 

PNSVitA, algumas mães sequer sabem se o filho recebe ou já recebeu a vitamina, visto que 

em muitos momentos a suplementação de vitamina A é feita juntamente com a vacinação e 

confundida com esta.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A partir do relato de mães de crianças beneficiárias, identificou-se que ações do 

PNSVitA têm sido vinculadas a ações do Programa Nacional de Imunização, no município 

em estudo. Percebe-se que, no tocante à cobertura de distribuição, a estratégia de 

suplementação pode ser favorecida por esse vínculo operacional; contudo, ao lado desse 

ganho pode haver implicações negativas para o efetivo controle da DVA como, por exemplo, 

participações passivas no PNSVitA, evidenciadas nos casos das mães que costumam ir à UBS 

para imunização da criança e não percebem que, além da vacina, ocorre administração do 

suplemento de vitamina A.  

Identificou-se que a suplementação de vitamina A tem sido uma prática 

desacompanhada de um adequado processo de comunicação, informação e educação voltado à 

população beneficiária, o que pode influenciar no conhecimento e nas concepções que as 

mães possuem a respeito da vitamina A, da DVA e do PNSVitA. Os resultados deste estudo 

demonstraram também que a suplementação com megadoses da vitamina tem sido a estratégia 

central para controle da DVA e sugeriram a inexistência de outras atividades voltadas à 

promoção de uma alimentação saudável e, portanto, rica em vitamina A ou carotenoides. 

Acredita-se que a centralidade que a estratégia de suplementação parece ocupar no cenário 

das ações prevenção/controle da DVA seja manifestação do modelo de atenção à saúde 

hegemônico - a biomedicina - bem como reflexo do desenho da atual política pública 

destinada à intervenção nesse problema nutricional.  

No tocante aos conhecimentos das mães acerca da vitamina A, da DVA e do 

PNSVitA, identificou-se que, em geral, eles são ausentes ou não correspondentes ao descrito 

na literatura científica e técnica. Este resultado relaciona-se à prática de suplementação sem 

informações ou com informações superficiais, bem como com a ausência de desenvolvimento 

de atividades educativas, destinadas às famílias, que abordem essa temática. Percebeu-se a 

relação entre o conhecimento das mães e o reconhecimento da DVA como problema de saúde 

pública local, o que reforça a necessidade de desenvolvimento de atividades educativas, a fim 

de que as famílias assumam corresponsabilidade pelas medidas preventivas. 

A partir da análise dos conhecimentos, com base na Teoria das Representações 

Sociais, este estudo revelou que algumas mães veem a vitamina A como a “vitamina do 

posto”, o que indica a concepção primária desse nutriente como medicamento e não como 

elemento constituinte dos alimentos. Demonstrou que esta vitamina nem sempre é entendida 
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como um nutriente específico, mas que é vista como uma vacina e/ou simplesmente como 

uma vitamina de forma genérica (algo como um multivitamínico).  Além disso, demonstrou 

que essa vitamina é valorizada pelas mães, mesmo que, em alguns casos, elas não 

compreendam sua importância. Tais representações podem guiar a conduta das mães em 

busca da megadose distribuída nas UBS, como parte do PNSVitA; contudo, nem sempre a 

participação no PNSVitA, parece estar relacionada às representações sociais que possuem. 

Com este estudo constatou-se, ainda, que a “Deficiência de Vitamina A” e o “Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A”, não são fenômenos de representação social para 

o grupo estudado, tais termos são abstratos e não são alvo de conversações, permanecendo 

assim no “universo não familiar”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Considerou-se válida a utilização da Teoria das Representações Sociais para estudo da 

temática relativa ao PNSVitA. Esta abordagem permitiu ampliar a interpretação dos 

conhecimentos de representantes de famílias beneficiárias do programa, para além da 

correspondência destes com a literatura científica/técnica e permitiu valorizar os 

conhecimentos adquiridos a partir de experiências vivenciadas cotidianamente. Espera-se que 

este estudo possa conduzir a reflexões acerca das ações destinadas à prevenção/controle da 

DVA e da forma com que elas vêm sendo desenvolvidas, bem como subsidiar iniciativas 

capazes de levar ao seu aperfeiçoamento/redirecionamento. 

Para efetiva intervenção no problema da DVA, considera-se essencial a priorização de 

estratégias baseadas em alimentos, em detrimento da suplementação medicamentosa de 

vitamina A, tendo em vista o direito humano à alimentação adequada. Nesse contexto, devem 

ser valorizadas ações capazes de garantir o consumo de uma alimentação adequada e saudável 

e, portanto, rica em vitamina A, estando aqui incluídas as ações relacionadas ao 

fortalecimento da produção de alimentos em hortas caseiras, comunitárias ou escolares, as 

atividades de educação alimentar e nutricional e as de incentivo ao aleitamento materno. 

Ressalta-se que tais atividades devem ser fundamentadas no diálogo com a comunidade e no 

respeito às suas características econômicas, sociais e culturais. Além disso, acredita-se que o 

controle da DVA deve ser integrado a outras políticas públicas de segurança alimentar e 

nutricional como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e os programas 

relacionados à agricultura familiar.  

Considera-se ainda de fundamental importância o desenvolvimento de atividades 

educativas sobre a vitamina A, a DVA e o PNSVitA, tendo em vista a participação das 

famílias de forma autônoma, livre e esclarecida nas ações de prevenção e controle dessa 

carência nutricional. 

Percebe-se a necessidade de desenvolvimento de estudos epidemiológicos capazes de 

caracterizar a atual situação do Vale do Jequitinhonha com relação à DVA e que possam 

subsidiar de forma objetiva a escolha da estratégia mais apropriada para sua 

prevenção/controle. Também se considera necessário o desenvolvimento de mais estudos 

como foco no PNSVitA na região, que incluam a perspectiva de outros atores sociais, como 

profissionais de ESF e gestores do programa.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

 ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

  

 

1- Caracterização da entrevistada 

Código de Identificação 

Idade da entrevistada 

Idade dos filhos  

PSF em que está cadastrada  

Escolaridade 

 

2- Questões relacionadas ao Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

Questões norteadoras Buscar informações específicas sobre: 

O que você sabe sobre a vitamina A? Importância  

Fontes alimentares  

O que você sabe sobre a deficiência de 

vitamina A? 

Causa  

Consequências  

Considera que este é um problema de saúde 

local? 

O que você sabe sobre o programa de 

vitamina A? 

 

Como você e seu (s) filho (s) já 

participaram desse programa?  

Participação nas atividades do programa 

desenvolvidas na UBS  

Suplementação de vitamina A – idade, 

periodicidade 

Participação em atividade educativa sobre 

alimentação e nutrição 

Participação em atividade educativa sobre o 

programa 

Participação nas atividades do programa 

desenvolvidas na maternidade 

O que você pensa sobre esse programa?  
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APÊNDICE B  

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Título da pesquisa: O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A em um 

município do Vale do Jequitinhonha: práticas e representações sociais 

Instituição promotora: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) - Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS) 

Patrocinador: Não possui 

Responsável pela execução da pesquisa: Elisângela Christina Siqueira Marques - estudante 

do Curso de Mestrado Profissional em Saúde, Sociedade e Ambiente 

Coordenador/Orientador da pesquisa: Prof. Dr. Romero Alves Teixeira  

Co-orientadora da pesquisa: Profª. Dra. Silvia Regina Paes 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: “O Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A em um município do Vale do Jequitinhonha: 

práticas e representações sociais”, pelo fato de você ser mãe de criança beneficiária do 

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e residir no município de 

Diamantina/MG (município do Vale do Jequitinhonha, em estudo).  

A sua participação na pesquisa não é obrigatória sendo que a qualquer momento você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com os pesquisadores, com a Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) ou com a Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina. 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar práticas e representações sociais 

(conhecimento, ideias, imagens, concepções) relacionadas ao Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A em um município do Vale do Jequitinhonha. 

Caso você decida aceitar o convite, você será submetido a uma entrevista (que será 

gravada). O tempo previsto para sua participação na pesquisa é de no máximo duas horas. 

A entrevista será realizada em sua casa (ou em outro local de sua escolha), em área 

reservada, a fim de garantir a sua privacidade.  

O benefício relacionado com essa pesquisa é que as informações geradas poderão 

contribuir para compreensão de alcances e limites do Programa Nacional de Suplementação 

de Vitamina A, o que pode favorecer para o planejamento e o desenvolvimento de ações 

voltadas à efetiva prevenção e controle da deficiência de vitamina A. 

O risco relacionado com sua participação é que você poderá se sentir constrangido ao 

ter sua voz gravada ou ao repassar as informações solicitadas. Para evitar esse 

constrangimento, você poderá se recusar a participar dessa pesquisa a qualquer momento e 

você também poderá se negar a prestar qualquer informação solicitada. Além disso, você terá 

o direito a ouvir a gravação após a entrevista e a alterar respostas, caso sinta necessidade. 

As informações obtidas nessa pesquisa são de propriedade dos pesquisadores 

envolvidos com a mesma. As gravações e as transcrições das entrevistas ficarão sob a guarda 

da mestranda responsável pela sua execução, em local seguro, por tempo indeterminado. 

Além disso, as transcrições (com identificação dos entrevistados apenas por meio de códigos) 

serão disponibilizadas para o Programa de Mestrado Profissional Saúde, Sociedade e 

Ambiente e poderão ser utilizadas em novas pesquisas. 

Os resultados dessa pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não, 

tanto para a comunidade científica como para as Instituições envolvidas. Serão utilizados para 
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produção do trabalho de conclusão de curso da mestranda responsável pela sua execução 

(estudante do Programa de Mestrado Profissional Saúde, Sociedade e Ambiente da UFVJM). 

Poderão ser publicados em revistas científicas e apresentados em seminários, congressos e 

similares, porém os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação (serão utilizados somente 

códigos para identificar os entrevistados). 

A sua participação será voluntária, não havendo remuneração para tal.  

Não está previsto nenhum gasto financeiro da sua parte, com essa pesquisa. Por esse 

motivo, não está prevista indenização por sua participação, mas se em qualquer momento 

você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço da 

pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Elisângela Christina Siqueira Marques 

Endereço: Rua Domingos José de Almeida, 183. Bairro Bom Jesus. Diamantina/MG. 

Telefone: (38) 9100-5231 

 

Consentimento: Declaro que li e entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos 

e benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Tive oportunidade de fazer 

perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo 

assinado voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para participar nesta 

pesquisa, até que eu decida o contrário. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

Nome do participante: __________________________________________________ 

Assinatura do participante: _______________________________________________ 

Data:___________ 

 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Thais Peixoto Gaiad Machado 

Secretaria: Dione de Paula 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE C 

CARACTERIZAÇÃO DAS MÃES ENTREVISTADAS 

 

 

Mãe Idade Escolaridade Idade dos filhos 

ESF em que 

está 

cadastrada 

01 25 2º ano do ensino médio 1, 3 e 7 anos ESF 01 

02 33 Ensino médio completo 3 e 10 anos ESF 01 

03 27 Ensino fundamental completo 1, 4 e 6 anos ESF 01 

04 25 Ensino médio completo 1 e 3 anos ESF 02 

05 23 Ensino médio completo 1 e 4 anos ESF 02 

06 24 Ensino fundamental completo 4 e 7 anos ESF 02 

07 26 Superior incompleto 11 meses e 3 anos ESF 02 

08 41 2º ano do ensino médio 3 e 12 anos ESF 03 

09 47 Pós-graduação Lato Sensu 3 anos ESF 03 

10 32 Pós-graduação Lato Sensu 3, 7 e 11 anos ESF 03 

11 29 Ensino médio completo 3 e 9 anos ESF 04 

12 36 Ensino médio completo 5 e 9 anos ESF 04 

13 25 Ensino médio completo 3 anos ESF 04 

14 24 1º ano do ensino médio 5 anos ESF 04 

15 30 Superior incompleto 3 e 9 anos ESF 04 

16 25 7ª série do ensino fundamental 1, 3 e 5 anos ESF 04 

17 29 4ª série do ensino fundamental 2, 4, 8 e 10 anos ESF 05 

18 21 Ensino fundamental completo 3 anos ESF 05 

19 32 Ensino médio completo 8 meses, 4 e 8 anos ESF 05 

20 24 Superior incompleto 1 e 4 anos ESF 05 

 


