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Metodologia: O objetivo deste projeto foi evidenciar as vantagens obtidas na
substituição do Leite de Vaca tipo C (LVTC) para a Fórmula Infantil de Partida (FIP)
na rede municipal de educação de Rio do Sul-SC. Justifica-se este trabalho devido à
oferta do LVTC na alimentação escolar destinada aos menores de seis meses de
idade. No segundo semestre de 2014 as escolas municipais possuíam 5.851 alunos
matriculados, sendo 3.384 na educação infantil. Foi efetuado um levantamento
bibliográfico referente à FIP e aos diferentes tipos de leite em relação a composição
nutricional, legislações vigentes, ação fisiológica no organismo do lactente,
indicações, contraindicações em estudos comparativos; forma de preparo e
rendimento; custos envolvidos; procedimentos de boas práticas no manuseio,
observação e prática in loco efetuadas pelas autoras. Com as informações obtidas,
concluiu-se que a FIP foi o substituto mais adequado para atender as necessidades
nutricionais dos lactentes que não estavam em Aleitamento Materno Exclusivo
(AME), devido à baixa adesão ao mesmo. Compararam-se entre as marcas
disponíveis no mercado sobre composição nutricional, preços, fornecedores,
rendimentos, embalagens e forma de entrega. Efetuou-se o planejamento da
quantidade a ser consumida semestralmente

e o descritivo do produto,

encaminhando-o para processo licitatório e aquisição do produto, em conjunto com o
setor administrativo da secretaria de educação e de administração do município. As
escolas foram comunicadas da substituição e utilização da FIP. Na sequência
ocorreu a distribuição do novo produto baseada na listagem do sistema
informatizado por faixa etária e por escola. As nutricionistas acompanharam todo o
processo de utilização e de aceitação da FIP. O projeto iniciou-se no segundo
semestre do ano de 2014 e continua em execução.

Resultados: Observou-se que a demanda mensal de FIP variou entre 50 a 70
crianças. Ressalta-se que esse número poderia ter sido maior, pois ainda havia

receio, por parte dos pais, quanto ao fornecimento e qualidade do produto ofertado,
e havia alegação de que não teriam possibilidades financeiras de adquirir o mesmo
produto em casa. Desta forma as autoras avaliaram que os critérios considerados
vantajosos em ordem de relevância quanto à substituição:
- Teor nutricional: segundo o Ministério da Saúde (2009), o LVTC, possui baixo teor
e disponibilidade de ferro, podendo ocasionar anemia ferropriva, alergias
alimentares, distúrbios hidroeletrolíticos, favorecer o excesso de peso e suas
complicações;
- Custo: constatou-se que eram distribuídos mensalmente 5.600 litros de LVTC, ou
seja, R$ 12.880,00/mês (R$ 77.280,00/semestre). Foi observada que essa elevada
quantidade de LVTC era utilizado para outras preparações além da alimentação dos
lactentes. Com a FIP a demanda utilizada foi de 640 litros/mês, quantidade esta que
representa a real necessidade de alimentação para os lactentes de 4-6 meses. Essa
substituição custou R$ 8.400,00 no semestre, economizando R$ 72.030,00
possibilitando a aquisição da fórmula infantil de seguimento, cuja implantação está
sendo em 2015, além da compra de outros alimentos e melhoria dos já existentes;
- Qualidade higiênicossanitária: reduziu-se a perda e o desperdício do LVTC,
decorrentes do atraso na entrega, danos frequentes nas embalagens, precariedade
do fornecedor em manter a temperatura adequada do caminhão de transporte (em
muitos casos um litro de leite contaminado, imperceptível aos olhos da cozinheira,
adicionado ao restante do produto, colaborava para a inviabilização de todo o
conteúdo tornando o leite impróprio - azedo/talhado). Reduziu-se a manipulação,
pois, a cozinheira não precisara mais aquecer um grande volume de LVTC.
- Armazenamento: melhor aproveitamento de espaço na geladeira, assim
armazena-se mais alimentos, já que esse equipamento encontra-se em número
precário e na maioria das escolas predomina-se o modelo doméstico.
Apesar da implantação da FIP ser uma realidade na rede municipal de
educação para os que não são amamentados exclusivamente, se afirma a
necessidade e importância do AME até os seis meses de idade. As autoras reforçam
constantemente às mães que amamentem até os dois anos de idade, a fim de
garantir o crescimento e desenvolvimento equilibrado do lactente.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Nutrição Infantil Aleitamento
Materno e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção Básica, nº 23. 2009.

