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RESUMO 

 

 

A Deficiência de Vitamina A (DVA) é um importante problema nutricional no Brasil, sendo o 

Nordeste do país considerado como área de risco. A influência que a DVA possui na 

morbidade e mortalidade do grupo materno-infantil levou o Ministério da Saúde a instituir o 

Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A com o objetivo de prevenir e combater 

essa carência. O estado da Paraíba, pioneiro na suplementação da vitamina desde 1983, em 

crianças menores de cinco anos, apresenta a DVA ainda como um problema de saúde pública, 

segundo estudos desenvolvidos ao longo das ultimas duas décadas. Nesse contexto, este 

estudo tem como objetivo investigar a percepção de profissionais da saúde sobre o Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, 

conduzido pela abordagem qualitativa, com a participação de 15 profissionais da saúde com 

atuação em Unidades Básicas de Saúde e Maternidades, na cidade de Campina Grande – 

Paraíba, Brasil. A amostragem foi do tipo intencional com profissionais que atuavam no 

Programa, há pelo menos um ano. O número de participantes foi definido pelo critério de 

saturação teórica. A coleta de informações ocorreu no período de fevereiro a maio de 2010, 

por meio de entrevista semidirigida, utilizando-se um formulário contendo na primeira parte, 

dados sociodemográficos (idade, sexo, escolaridade, formação, local de trabalho, tempo de 

atuação no serviço, tempo de atuação nos serviços de saúde) e na segunda, quatro questões 

norteadoras: 1) Fale-me o que você sabe sobre a vitamina A; 2) O que você sabe sobre a 

Deficiência da Vitamina A?; 3) O que você sabe sobre o Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A?; 4)Na sua opinião, quais são os pontos facilitadores e 

dificultadores para operacionalizar o Programa?As falas foram gravadas, transcritas e 

submetidas à Análise de Conteúdo na modalidade temática e após tratamento dos dados 

emergiram três categorias temáticas: 1) Conhecimento limitado sobre a vitamina A e sua 

deficiência; 2) (In)visibilidade do Programa da Vitamina A; 3) Limitações que dificultam a 

operacionalização do Programa. Conclui-se que o conhecimento da vitamina A e as 

conseqüências que a sua deficiência ocasiona, para a maioria dos profissionais, mostrou-se 

limitado, o que pode influenciar a percepção do Programa. Para alguns profissionais, o 

Programa é desenvolvido de modo fragmentado e desarticulado dificultando o seu 

conhecimento mesmo com a suplementação das doses sendo realizada no serviço, 

rotineiramente. A ausência de material educativo, a irregularidade na distribuição das 

cápsulas, o registro não padronizado da administração da vitamina A foram outros pontos 

dificultadores na sua operacionalização, identificados nas falas dos profissionais.  O único 

ponto facilitador referido foi a fácil aceitação da aplicação oral da megadose para a 

população. Desse modo, a capacitação/treinamento destes profissionais foi uma etapa não 

concretizada nos serviços e a divulgação do Programa, bem como o acesso ao material 

educativo são identificados como medidas necessárias a serem atingidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Programa de Suplementação de Vitamina A. Deficiência de Vitamina 

A. Programas de Nutrição. Pesquisa Qualitativa.  
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ABSTRACT 

 

 

The Vitamin A Deficiency (VAD) is an important nutritional problem in Brazil, being the 

Northeast of the country considered a risk area. The significant influence that the VAD has on 

the maternal-child group morbidity and mortality has taken the Health Ministry to found the 

Vitamin A Supplementation National Program with the objective of preventing and 

combating this scarceness. The state of Paraiba, a pioneer in vitamin supplementation since 

1983, among children younger than 5 years of age, presents the VAD still as a public health 

problem, according to studies developed along the last two decades. In this context, this study 

has as the main aim to investigate the perception of health professionals about the Vitamin A 

Supplementation National Program. It is a descriptive, exploratory study carried out by the 

qualitative approach and with participation of the 15 health professionals who act in Health 

Basic Units and Maternity Wards in the city of Campina Grande – Paraiba, Brazil. The 

sampling was the intentional type with professionals who acted in the Program for, at least, a 

year and whose number of participants was definied on theoretical saturation criteria. The 

collection of information happened in the period from February to May, 2010, using a form 

with the guideline for a semi-directed interview, with socio-demographic data (age, sex, 

schooling, formation, workplace, time of acting in the job, time of acting in the health job) in 

the first part and in the second one there were four leading questions: 1) Talk about what you 

know about the A vitamin; 2) What do you know about the Vitamin A Deficiency?; 3) What 

do you know about the Vitamin A Supplementation National Program?; 4) In your opinion, 

which are the points that make the program operation easy or difficult? The speeches were 

recorded, transcript and submitted to the Content Analysis in the thematic modality; after data 

treatment it was presented three thematic categories:  1) Limited knowledge about the vitamin 

A and its deficiency; 2) Vitamin A Program (in)visibility; 3) Limitations that make difficult 

the operation of the Program. It was concluded that the knowledge of vitamin A and its 

deficiency, for most of professionals, show limited can influence the Program perception. The 

Program for some professionals is developed in a fragmented and disarticulated way which 

can lead them not to identify it, even if the doses supplementation is a recognized activity in 

the job. The absence of educative material, irregularity in the capsules distribution and no 

patterned registration of vitamin A administration were other points that made the Program 

operation difficult and were problems identified in the professionals’ speeches. The only point 

that made the Program easy was the general acceptance of an oral mega-dose application for 

the population.  In this way, these professionals capacitation/training was a step not performed 

in the jobs and the divulgation of the Program and the access to the educative material are 

identified as necessary measures to be achieved. 

 

Key words: Vitamin A Supplementation Program. Vitamin A Deficiency. Nutrition Program. 

Qualitative Research. 
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A minha aproximação com o tema da Deficiência da Vitamina A (DVA) surgiu em 

2006, ao participar da elaboração de um projeto de pesquisa com colegas da Universidade 

Estadual da Paraíba/UEPB.  Naquele momento, a proposta do desenho da pesquisa agregava a 

perspectiva de trabalhar com o método qualitativo, o que para mim era um desafio ao permitir 

a ampliação do meu conhecimento num percurso metodológico, até então desconhecido. 

Entretanto, naquele momento, não foi possível participar da pesquisa. 

No início do ano de 2008, surgiu outra proposta de pesquisa com o mesmo tema, e 

nela foi possível participar das etapas de elaboração e execução, esta última que começou a 

ser desenvolvida no final de 2008. No mesmo período, submeti-me ao processo seletivo da 

Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente/POSCA/UFPE e decidi trabalhar com 

um recorte do estudo, constituindo-se assim, essa proposta de trabalho. No final de 2009, 

iniciou-se o projeto piloto e no ano seguinte, o projeto foi executado em sua primeira fase, 

estando para ser concluída no ano vigente. 

Nesse trajeto, a cada aproximação com o tema, ficava intrigada em constatar que, na 

minha vida acadêmica, o Programa da Vitamina A nunca tenha sido abordado, e enquanto 

profissional, não tinha conhecimento de sua suplementação periódica para uma população 

específica, considerando que a DVA é uma das mais importantes causas preveníveis, de 

cegueira infantil, além de importante fator de risco para a morbidade e mortalidade por 

infecções, especialmente em crianças e mulheres grávidas, em diferentes partes do mundo, 

inclusive o Brasil (WHO, 2009)
1
.  

Reforçando nesse contexto, a necessidade das Políticas de Saúde e Programas 

precisarem ser mais conhecidos, mais discutidos e avaliados. E no caso da DVA, se é um 

problema de saúde pública identificado por estudos que possuem representatividade, 

principalmente, na faixa etária dos pré-escolares, por que não é difundida sua importância, 

seus objetivos e sua aplicação? Seguindo então um dos recortes qualitativos delineados pela 

pesquisa intitulada Intervenção educativa envolvendo profissionais da saúde e a população-

alvo: impacto na operacionalização e no resultados do Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A no município de Campina Grande – PB (coordenado pela 

Prof. Dra. Adriana de Azevedo Paiva), foi realizada esta pesquisa para tentar responder a 

seguinte questão: 

                                                             
1
 WHO. Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk 1995-2005. WHO Global Database on 

Vitamin A Deficiency. Geneva, World Health Organization, 2009.  
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 Qual é a percepção dos profissionais da saúde sobre a vitamina A, sua deficiência e sobre 

o Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A? 

Esta dissertação foi estruturada em três partes. A primeira, o capítulo de revisão de 

literatura, cujas fontes originais foram encontradas utilizando-se os descritores em saúde 

(Vitamina A, Deficiência de Vitamina A, Programas de Nutrição, Políticas Públicas e de 

Saúde, Vitamin A, Supplemetation Vitamin A) em artigos nas principais Bases de Dados – 

LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências), SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online), MEDLINE (National Library of Medicine) e do Portal CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior), além de livros e 

dissertações. 

A segunda parte consta de um capítulo do percurso metodológico desenvolvido na 

pesquisa e a terceira parte trata de um artigo original, intitulado “Percepção dos profissionais 

de saúde sobre o Programa Brasileiro de Combate a Deficiência de Vitamina A, que será 

encaminhado para publicação em revista científica indexada. A última parte corresponde à 

conclusão e considerações finais pautadas nos objetivos do estudo.  

A pretensão do estudo é contribuir buscando na percepção dos profissionais da saúde 

qual a apreensão que possuem sobre a vitamina A, sua deficiência e sobre o Programa 

Nacional de Suplementação da Vitamina A e a partir dessas informações, somar subsídios que 

possam ser utilizados para ampliar a discussão, a divulgação e a implementação de ações no 

Programa.  
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2.1 ASPECTOS BIOLÓGICOS DA VITAMINA A 

 

 

O termo vitamina surgiu para descrever um grupo de compostos orgânicos, não 

relacionados entre si, essenciais para reações metabólicas específicas no meio celular, e vital, 

para o funcionamento e o crescimento normal do organismo. É encontrada em quantidades 

mínimas nos alimentos e a sua ausência ou subutilização causa uma síndrome de deficiência 

específica (MAHAN, ESCOTT-STUMP, 2002; VANNUCCHI, 2007). 

A vitamina A foi a primeira vitamina lipossolúvel reconhecida, e trata-se de uma 

denominação genérica usada para descrever todos os compostos com atividade biológica de 

retinol, que foi originalmente isolado da retina, onde a vitamina funciona nos pigmentos 

visuais. As similaridades apresentadas por estas estruturas levaram esses compostos, a serem 

chamados de retinoides. Os retinoides ativos da vitamina A são encontrados na natureza em 

três formas: álcool (retinol), aldeído (retinol ou retinolaldeído), ácido (ácido retinoico). Os 

pigmentos vegetais também chamados de carotenoides também podem produzir retinoides no 

metabolismo, que são conhecidos como pró-vitamina A (precursores do retinol), o mais ativo 

é o betacaroteno (MAHAN, ESCOTT-STUMP, 2002; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2007). 

Micronutriente essencial para todas as espécies animais, a vitamina A atua no 

funcionamento adequado do sistema visual, diferenciação celular, embriogênese, imunidade, 

reprodução, produção das células vermelhas, balanço energético, entre outras. Deve ser 

provido pela dieta, pois não pode ser sintetizado pelo corpo. Quando o consumo dietético é 

cronicamente baixo, haverá insuficiência da vitamina A para suprir as necessidades da visão e 

dos processos celulares levando a prejudicar essas funções (UNDERWOOD, 1994; UNICEF, 

1997; MCLAREN, FRIGG, 2001). 

As fontes dietéticas da vitamina A são agrupadas em duas classes: as de origem animal 

que fornecem a vitamina pré-formada (retinol), e as de origem vegetal que fornecem os 

carotenos (ou pró-vitamina) que após serem ingeridas são transformadas em parte,  em 

vitamina A. O retinol só pode ser encontrado em tecidos animais e tem como principais fontes 

alimentares: o fígado, o óleo de fígado de peixes, o leite integral e derivados, os ovos e as 

aves (SOUZA, VILAS BOAS, 2002; BEITUNE et al., 2003). Para o/a lactente, a melhor 

fonte de vitamina A é o leite materno (BRASIL, 2007). 
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Entre as fontes principais de pró-vitamina A estão as folhas de cor verde-escura 

(agrião, alface, chicória, couve-flor,), os frutos amarelo-alaranjados (buriti, manga, mamão, 

caju), e os óleos vegetais (de pequi, de buriti, de dendê), dentre outras. As raízes e os 

tubérculos, a maioria tem baixa quantidade de carotenóides. As frutas apresentam menor 

biodisponibilidade de vitamina A, porém possuem maior aceitabilidade, principalmente, pelas 

crianças (BRASIL, 2007).  

Em quantidades fisiológicas, o retinol (70 a 90%) é mais eficientemente absorvido do 

que os carotenoides (20 a 50%). À medida que a ingestão aumenta, a eficiência da absorção 

do retinol permanece elevada, enquanto que os carotenoides decresce, atingindo 10% 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2007). 

Em condições de normalidade do aparelho gastrointestinal, a absorção do retinol é 

quase integral, observando-se que ocorre mais completamente em jejum e se, administrado 

com soluções aquosas. O armazenamento ocorre em cerca de 50-80% no fígado que 

administrará os efeitos de variabilidade nas taxas de absorção de ingestão, particularmente, 

contra os riscos de deficiência durante os períodos de baixa ingestão (BEITUNE et al, 2003).  

A Deficiência primária de Vitamina A resulta da ingestão inadequada da vitamina pré-

formada e carotenoides. Deficiências secundárias resultam da má absorção devido à 

insuficiência dietética de lipídeos, insuficiência pancreática ou biliar e de transporte 

prejudicado por abetalipoprotenemia, distúrbios hepáticos, desnutrição proteico-calórica ou 

carência de zinco (VANNUCCHI, 2007). A presença de parasitoses pode influenciar a 

absorção do retinol (BRASIL, 2007). 

Considerando assim a importância desse micronutriente nas atividades fisiológicas, 

atenção deve ser dada para que se possam garantir níveis adequados no organismo, inclusive 

nos períodos de maior exigência para a sua utilização e evitar que DVA possa contribuir com 

quadros de morbidade e mortalidade, principalmente, para os grupos considerados vulneráveis 

reforçando a atual condição de problema de saúde pública nas áreas de risco como a região 

Nordeste (características climáticas, geográficas, econômicas). 
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2.2 A DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA  

 

 

A DVA e suas consequências se constituem em um dos maiores problemas de saúde 

pública de origem nutricional. Afeta especialmente crianças, podendo levar a xeroftalmia, 

déficit de crescimento, inadequada resposta imunológica, exacerbadas infecções e incremento 

do risco de morte (WEST JR, 2002; SOUZA, VILAS BOAS, 2002). Até a segunda metade da 

década de 1980, a DVA causava preocupação apenas em relação aos seus sinais clínicos 

(cegueira noturna até a cegueira nutricional irreversível). Na segunda metade dessa década, 

surgem evidências de sua influência na morbidade e mortalidade em crianças, recém-

nascidos, mulheres em idade fértil, puérperas e nutrizes (RAMALHO, FLORES, 

SAUNDERS, 2002; GOMES, SAUNDERS, ACCIOLY, 2005). 

Os indicadores empregados para mensurar a DVA são os biológicos (funcional, 

bioquímico, histológico e clínico) e os ecológicos (aleitamento materno, estado nutricional, 

baixo peso ao nascer, frequência alimentar, padrões alimentares, disponibilidade de 

alimentos) (MCLAREN, FRIGG, 2001), sendo que em pesquisas populacionais os dois 

conjuntos de indicadores são comumente usados. Determinar a magnitude, a gravidade e a 

distribuição da DVA é fundamental para promoção de estratégias corretas de controle e de 

prevenção (BRASIL, 2007).  

O termo xeroftalmia engloba o aspecto clínico das manifestações oculares da DVA, 

entre os estágios mais leves como da cegueira noturna e manchas de Bitot, para as fases de 

cegueira potencial, como a xerose corneal, ulceração e necrose (ceratomalácia). Os estágios 

da xeroftalmia são considerados tanto distúrbios como indicadores clínicos da DVA, e assim 

podem ser usados para estimar um aspecto importante de morbidade e cegueira bem como a 

prevalência da deficiência. A cegueira noturna é considerada um problema de saúde pública 

leve em crianças de 24-71meses, se a prevalência for > 0% e- <1%, moderada se ≥ 1% e- 

<5% e grave se ≥ 5% (WHO, 1996; MCLAREN, FRIGG, 2001).  

A segunda abordagem para avaliação do status da vitamina A numa população é a 

concentração de retinol sérico tendo como ponto de corte o valor de ≤ 0,70μmol/l para indicar 

o baixo nível de DVA, e o valor de ≤ 0,35μmol/l para quadro severo de DVA. Para 

caracterização desses valores, em termos de nível de importância em saúde pública se define 

uma prevalência leve quando ≥ 2% -e <10%; moderada quando ≥10% -e < 20%; e grave, 

quando ≥ 20% da população (WHO, 1996; MCLAREN, FRIGG, 2001). 
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A deficiência vitamínica pode ocasionar além da ceratinização do epitélio dos olhos, 

como na xeroftalmia, o revestimento dos tratos gastrintestinal, respiratório e geniturinário 

causando diminuição da resistência à colonização e a penetração dos microorganismos 

(VELASQUEZ-MENDEZ et al, 1994; MAHAN, ESCOTT-STUMP, 2002) . As células vão 

se tornando mais duras e secas; descamam-se facilmente, desaparece o muco e os 

microorganismos não encontram dificuldade para transpor a barreira de defesa natural do 

organismo. O sistema imunológico pode ser comprometido com a redução do transporte de 

imunoglobulinas secretoras mediante o epitélio modificado (SEMBA et al, 1992; MAHAN, 

ESCOTT-STUMP, 2002; BEITUNE et al, 2003). 

As manifestações assintomáticas não oculares da DVA muitas vezes erradamente 

nominadas de “subclínicas” (mobilização insuficiente de ferro, distúrbios de diferenciação 

celular, redução de resposta imunitária) podem sugerir menor importância. Contudo, estas 

apresentações fisiológicas podem ser graves e estarem associadas a um marcante risco de 

morte recomendando-se abandonar estes termos e utilizar Distúrbios por Deficiência de 

Vitamina A – DDVA (IVACG, 2002, RAMALHO, PADILHA, SAUNDERS, 2008). 

A principal causa de DVA nas populações está diretamente relacionada à ingestão de 

uma dieta insuficiente em vitamina A (RAMALHO, SAUNDERS, 2000), que ocasiona baixo 

estoques no corpo e falha para satisfazer as necessidades fisiológicas (o crescimento, o 

metabolismo, a resistência para infecções). Entretanto, fatores ambientais, sociais e 

econômicos podem estar relacionados com a carência (BEITUNE et al, 2003; FERNANDEZ, 

CALVO, MONGE-ROJAS, 2003). 

Em crianças, a DVA ocorre por duas principais razões: as mães possuem a deficiência 

e produzem leite materno com baixo teor de vitamina A (consumo de dieta pobre em vitamina 

A, alta fertilidade e/ou prolongado aleitamento materno); e as crianças quando desmamadas 

recebem também dieta com baixo teor de vitamina A. E um terceiro fator contribuinte é que 

as crianças gastam uma parte substancial na infância quando doentes, com anorexia, má 

absorção e o incremento do catabolismo deteriorando o nível de vitamina A (MILLER et al, 

2002).  

A OMS estima que, entre o período de 1995 e 2005, 42 e 122 países respectivamente, 

apresentaram a DVA como problema de saúde pública significativa com base na prevalência 

da cegueira noturna e deficiência bioquímica de vitamina A (concentração de retinol sérico < 

0,70 mol/l). Apesar de alguns avanços, ainda há uma estimativa alta de risco de cegueira 

noturna para 5,2 milhões, e de baixo nível sérico para 190 milhões de crianças em idade pré-
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escolar. Estima-se ainda que, cerca de 33,3% da população de crianças em idade pré-escolar, 

estejam em áreas de risco de DVA no mundo (WHO, 2009). 

A área de maior risco pela elevada proporção de crianças em idade pré-escolar 

afetadas por cegueira noturna é a África 2% (2,55 milhões), um valor que é quatro vezes 

maior que o estimado no Sudeste Asiático que é de 0,5% (1,01 milhões). Isto corresponde 

quase à metade das crianças afetadas no globo. As Américas possuem prevalência de 0,6% 

que representa em torno de 36 mil crianças. Em relação a DVA bioquímica, as regiões do 

Sudeste da Ásia e a África também apresentam elevada proporção de crianças pré-escolares 

acometidas com 49,9% (91,5 milhões) e 44,4% (56,4 milhões) respectivamente (WHO, 2009).  

No Brasil, a presença da DVA vem sendo registrada ao longo dos anos por diferentes 

estudos nas regiões Norte (MARINHO, 2000); Nordeste (SANTOS, BATISTA-FILHO, 

DINIZ, 1996; INAN/MS et al, 1998; PAIVA, et al, 2006; QUEIROZ, 2007); Sudeste 

(RONDÓ et al, 1995; RAMALHO, ANJOS, FLORES, 1998; RAMALHO et al, 2006); e 

Centro-Oeste (GRAEBNER, SAITO, SOUZA, 2007). A estimativa do Ministério da Saúde 

para a DVA, no país, variava entre 14,6% e 33% em menores de cinco anos, particularmente 

nas regiões e segmentos mais pobres da população (BRASIL, 2005).  

Entretanto, na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – 

2006, a prevalência de crianças e mulheres com valores considerados marginais (menor do 

que 1,05μmol/L) foi de 59,5% e 49,2%, respectivamente. As maiores prevalências de níveis 

inadequados de vitamina A foram observados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 

(12,1% a 14,0%) e menores prevalências nas regiões Sul e Norte (8,0 a 11,2%) (BRASIL, 

2009b).  

No Estado da Paraíba, em 1981/1982, Santos et al (1983) mostraram que a DVA 

apresentava-se como grave problema de saúde pública. Em 1992, estudo com amostra 

representativa demonstrou que 16,0% das crianças menores de cinco anos apresentaram a 

hipovitaminose indicado como problema de saúde pública moderado, e mesmo após uma 

década de implantação da suplementação da Vitamina A em crianças, identificou-se por meio 

de inquérito de base populacional uma redução significativa dos casos de xeroftalmia, mas 

ainda com a deficiência em sua forma subclínica (DINIZ, 1997). E em 2007, (PAIVA et al, 

2007) em pesquisa estadual envolvendo nove municípios, entre eles, Campina Grande - PB 

mostrou que a prevalência da DVA na população estudada apresentou um percentual 

considerado de moderada intensidade (19,8%).  
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A redução da DVA e suas consequências nas populações afetadas podem ser reduzidas 

através de três intervenções comunitárias: a suplementação com cápsulas de vitamina A 

(CHRISTIAN et al, 2000; PAIVA et al, 2006; WHO, 2009) a fortificação dos alimentos com 

a vitamina A e a promoção da alimentação saudável (BRASIL, 2007; WHO, 2009). A 

suplementação com a vitamina A é uma medida a curto prazo mais efetiva para combater a 

DVA (DINIZ, 2001; ROSS, 2002; MILAGRES, NUNES, SANT'ANA, 2007) e garantir essa 

condição, deve ser uma prioridade nas ações de saúde aos grupos vulneráveis como estratégia 

de possibilitar o direito de crescimento e desenvolvimento do potencial das crianças, por meio 

de adequada nutrição. 

No ano de 2010, a meta para crianças menores de um ano receberem a dose da 

suplementação no município de Campina Grande (PB) foi de 5.084, mas só 4.057 tiveram 

acesso ao benefício perfazendo a cobertura de 79,8%. Para as crianças de 12 a 59 meses, a 

meta definida para a 1ª dose foi de 28.016 sendo realizadas apenas 16.117 doses, que cobriu o 

percentual de 57,53%. Para a 2ª dose de 16.810 crianças previstas, apenas 7.119 foram 

beneficiadas, resultando o percentual de 42,35% de aplicações (BRASIL, 2010).  Portanto, 

esses resultados exigem atenção para possíveis fatores que possam estar dificultando o 

cumprimento das metas definidas no Programa.    

 

 

2.3 CONTROLE DA DVA NO BRASIL E O PROGRAMA NACIONAL DE 

SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A: BREVE DESENHO HISTÓRICO 

 

 

O combate da DVA no Brasil teve como primeira proposta de ação específica um 

projeto de intervenção semestral em 1979, com doses maciças de vitamina e fortificação de 

açúcar, na região Nordeste. No entanto, tal projeto não foi executado por insuficiência de 

dados epidemiológicos que justificassem medidas de ampla abrangência. A partir de 1983 as 

atividades de controle da DVA iniciaram-se no Brasil, de modo incipiente, tendo como 

estratégia adotada a suplementação com cápsulas de megadoses da vitamina para crianças 

pré-escolares em áreas de alto risco para o desenvolvimento da carência desse micronutriente, 

por suas características geográficas, climáticas e econômicas (MARTINS et al, 2007a).  

O Brasil, na época, define a estratégia de associar a suplementação da megadose de 

vitamina A integrada ao Programa Nacional de Imunização que, posteriormente, torna-se 
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preconizada pela OMS, UNICEF e IVACG como forma de tornar mais eficiente o combate 

dessa deficiência em curto prazo (MARTINS et al, 2007a). Depois desse período, o 

Ministério da Saúde (MS) passa a recomendar que se defina a estratégia de administração da 

vitamina A que mais se adeque a sua realidade, entretanto, sugere-se além do dia de vacinação 

antipólio, o dia da “vita A” ou na rotina dos serviços de saúde (BRASIL, 2004). 

O reconhecimento da necessidade de combater a DVA vai ganhando impulso e em 

1994 por meio da Portaria n.2.160 de 29 de dezembro, o Ministério da Saúde institui a 

estrutura normativa do Programa Nacional de Controle da Deficiência de Vitamina A, no 

âmbito do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN). O Programa é instituído 

com o objetivo de contribuir com o compromisso assumido pelo governo brasileiro de 

erradicar a DVA até o ano de 2000 (MARTINS et al, 2007a).  

Entre os objetivos específicos do Programa estavam:  

 

[...] garantir a eliminação da DVA como um problema de saúde pública em áreas de 

risco no Brasil; assegurar a suplementação com doses maciças de vitamina A em 

crianças de 6 a 59 meses de idade, residentes nas áreas de risco; ampliar o 

conhecimento das famílias residentes em áreas de risco sobre a DVA, visando o 

aumento do consumo de alimentos ricos em vitamina A; desenvolver um processo 

de comunicação social para a popularização da importância da vitamina A e 

consequências de sua deficiência; estabelecer um sistema de monitoramento do 
Programa que permitisse sua avaliação (BRASIL, 1994). 

 

As áreas endêmicas, alvo para o Programa, se constituíam a região Nordeste, o Vale 

do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, e o Vale do Ribeira, no estado de São Paulo 

(BRASIL, 1994). 

Com a extinção do INAN em 1997, há a revogação da Portaria n. 2.160 e a paralisação 

quase total do Programa, com agravamento de problemas logísticos dentre eles, a suspensão 

da aquisição das cápsulas via UNICEF. Em 1999, o Programa é retomado pela área técnica de 

Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde sendo, atualmente, de responsabilidade direta 

da Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, subordinada ao Departamento 

de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde (MARTINS et al, 2007a).   

A partir de 2001, o MS passou a fazer a aquisição das cápsulas de vitamina A por 

meio da FarManguinhos (Fundação Oswaldo Cruz) considerando as dificuldades na 

distribuição das cápsulas até então.  A suplementação ainda regida pela Portaria de 1994 que 

estabelecia, para as mulheres, até um máximo de quatro semanas após o parto de uma dose de 

200.000UI que poderia ser administrada nas maternidades, centros e postos de saúde, passa a 

ser preconizada apenas no pós-parto imediato, antes da alta na maternidade (BRASIL, 1994; 
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BRASIL, 2002), garantindo os níveis adequados da vitamina no leite materno, para as 

crianças menores de seis meses, mas evitando riscos em uma futura gestação (OMS, 2001; 

MAHAN, ESCOTT-STUMP, 2002; CHAGAS et al, 2003). 

A população-alvo do Programa nesse período é ampliada para mais três municípios no 

estado de São Paulo (Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré). Outras áreas ou regiões que 

identificassem sinais da deficiência direta ou indiretamente poderiam ser incorporadas ao 

Programa a qualquer tempo (BRASIL, 2002; BRASIL, 2005). Quanto à população infantil 

permaneceu a recomendação da suplementação de uma megadose de 100.000UI para as 

crianças no 6º mês e de 200.000UI a partir do 12º mês de vida, com intervalo de seis meses 

entre uma dose e outra, até os cinqüenta e nove meses de vida (BRASIL, 2004).  

Em 2005, o Brasil, reassumindo o compromisso com as Nações Unidas de combater a 

DVA e suas consequências, institui em 13 de maio a Portaria 729 que passa a regulamentar 

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, no Brasil que até então, funcionava 

sem estrutura normativa (MARTINS et al, 2007a). Entre outras atribuições previstas na 

Portaria anterior, a atual determina atividades descentralizadas de competências nas esferas 

federal, estadual e municipal (ALMEIDA et al, 2010). 

O Programa atualmente continua na mesma área técnica e é executado por meio das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, envolvendo as coordenações estaduais de 

alimentação e nutrição. Conta com o apoio da UNICEF, OPAS e colaboração técnica dos 

Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (MARTINS et al, 

2007a; ALMEIDA et al, 2010).  

A implantação do Programa nos municípios busca, entre suas atividades: a 

identificação das famílias que tenham crianças de seis a cinquenta e nove meses e das 

puérperas no pós-parto imediato, nas maternidades; o provimento das ações básicas de saúde 

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

como um problema de saúde e adotem hábitos alimentares saudáveis; o estímulo para que 

responsáveis das crianças na faixa etária preconizada levem-nas para a suplementação da 

vitamina; a capacitação de profissionais de saúde para operacionalização do Programa, a 

avaliação do desempenho do Programa, e se possível, do impacto, entre outros (BRASIL, 

2005).  

Nos últimos três anos, o Programa apresenta aumento de cobertura de crianças de 6 a 

11 meses, mas ainda sem atingir a meta pactuada de 100%. As coberturas de crianças entre 12 

a 59 meses e de puérperas também estão abaixo das metas acordadas de 100% na primeira 
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dose, 60% na 2ª. dose e 75% nas puérperas. Diante desses resultados, a Coordenação Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde com o objetivo de fomentar as 

ações de combate a DVA tem buscado revisar toda a lógica operacional existente do 

Programa e propor alterações no sentido de sensibilizar os profissionais de saúde, diminuir 

perdas da vitamina A e melhorar a cobertura (BRASIL, 2009a).  

De acordo com Diniz (2001), o programa de prevenção e controle da carência de 

vitamina A deve estar alicerçado em pelo menos três linhas básicas de ação: implementação 

de intervenções efetivas e sustentáveis e em larga escala para a prevenção da morbi-

mortalidade atribuída a sua carência; monitoramento/avaliação integrados (Centros e 

Unidades Sentinelas em áreas estratégicas que funcionem como termômetro e possibilitem o 

acompanhamento contínuo, além da produção de informe anual sobre o problema e atividades 

de controle) e a complementação diagnóstica (kits de diagnóstico durante campanhas de 

multivacinação, exame ocular de rotina nos hospitais em casos suspeitos, realização de 

estudos). Neste sentido, um dos maiores desafios para todos os programas de nutrição e saúde 

pública nos países em desenvolvimento é o de transformar novos conhecimentos em 

programas efetivos para as populações vulneráveis. 

No caso do Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A poucos estudos no 

país se debruçaram na sua análise (MARTINS et al, 2007b; PAIVA et al, 2007; ALMEIDA et 

al, 2010) mesmo com trabalhos registrando a prevalência da deficiência da vitamina como um 

problema de saúde pública (QUEIROZ, 2007; VASCONCELOS, FERREIRA, 2009; 

ALMEIDA et al, 2010).  

Martins et al, (2007b) ao avaliarem o Programa no período de 1995-2002 na 

perspectiva de estrutura-processo-resultado, no estado da Bahia, detectaram baixa cobertura 

do Programa durante os anos estudados, distribuição descontínua de megadoses da vitamina, 

desconhecimento da maioria das famílias beneficiadas e falha na divulgação sobre a 

importância da vitamina para a saúde das crianças. Além das limitações de tempo e recursos 

humanos disponíveis para as ações educativas no transcorrer dos dias nacionais de vacinação, 

informados pelos gestores. Corroborando a hipótese de que a estratégia de associar a 

distribuição da vitamina A com a vacinação mostrou-se eficiente em relação ao número de 

doses aplicadas, mas não estaria contribuindo para esclarecer a população sobre a importância 

da vitamina A. 

Neste mesmo estudo desenvolvido no estado da Bahia, Martins et al, (2007b) 

ressaltam que o não cumprimento de alguns componentes do Programa, no que diz respeito ao 
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mapeamento do problema no país e monitoramento das áreas de risco, gera dificuldades para 

avaliação do impacto das medidas do PNVITA a partir dos dados gerados nos serviços de 

saúde. O desenho do Programa, pode também contribuir para algumas falhas na sua 

implementação distribuídas nas três esferas do governo: nas diretorias regionais, no Estado 

e/ou na União (ALMEIDA et al, 2010).  

A avaliação da operacionalização do Programa realizada por Paiva et al, (2007) no 

estado da Paraíba, mostrou entre as dificuldades a  falta de material informativo e educativo 

para consulta e divulgação do Programa para os profissionais e a população-alvo; 

irregularidade no fornecimento do suplemento em algumas localidades; insuficiência ou 

ausência de treinamento para aos profissionais; preenchimento incorreto do instrumento de 

registro adotado pelo Programa; e baixa cobertura e descontinuidade na aplicação das 

cápsulas da vitamina.  

E, na mais recente avaliação do Programa de base populacional com a participação de 

responsáveis por crianças menores de cinco anos, realizada no município de Cabedelo-PB, os 

resultados apontaram que a população-alvo possui fragilidade no conhecimento acerca do 

Programa, especialmente entre a população de menor escolaridade, como também baixa 

cobertura, em crianças a partir dos 18 meses (ALMEIDA et al, 2010). 

 Assim, é possível observar que desde a implantação do Programa no Brasil, o seu 

aprimoramento tem sido um desafio para as autoridades que o coordenam e os profissionais 

que procuram operacionalizá-lo. Atualmente, o Programa é implantado em todos os 

municípios do estado da Paraíba, inclusive em Campina Grande, nas maternidades e Unidades 

Básicas de Saúde. No entanto, os resultados alcançados mostram dificuldades importantes a 

serem discutidas e que podem repercutir nos resultados do Programa (cobertura, 

reconhecimento da DVA como um problema de saúde pelos profissionais e população-alvo, 

estímulo a alimentação saudável, suplementação a todas as crianças na faixa etária 

preconizada nas áreas de risco). 

 Considerando assim que a DVA é um problema de saúde pública no país e que requer 

o controle e o combate no sentido de minimizar a relação causa-efeito nos grupos 

considerados vulneráveis (crianças, nutrizes e grávidas) estudos que busquem apreender a 

percepção dos profissionais que operacionalizam o Programa devem ser considerados 

bastante oportunos.  
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3 CAPITULO II – PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e qualitativo com o objetivo de 

apreender a percepção dos profissionais de saúde que operacionalizam o Programa Nacional 

de Suplementação de Vitamina A. 

Estudos exploratórios e descritivos têm a finalidade de proporcionar familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, descrevendo características de determinada 

população ou fenômeno (GIL, 2002). E os estudos qualitativos investigam os fenômenos em 

seus contextos naturais, tentando interpretá-los ou compreendê-los a partir dos sentidos que as 

pessoas lhes atribuem (DENZIN, LINCOLN, 2006). 

A busca de soluções para algumas questões realçando o modo como a experiência 

social é criada e adquire significado (DENZIN, LINCOLN, 2006) além de, desvelar processos 

ainda poucos conhecidos, propiciando a construção de novas abordagens, revisão e criação de 

novos conceitos, são possibilidades inerentes a pesquisa qualitativa (MINAYO, 2008).  

 

 

3.2 CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

A pesquisa teve como cenário as Unidades Básicas de Saúde e Maternidades do 

município de Campina Grande – Paraíba, nas quais o Programa encontra-se implantado. O 

município de Campina Grande localiza-se no agreste paraibano, na parte oriental do Planalto 

da Borborema. Ocupa a área territorial de 594km
2
 correspondente, aproximadamente, a l, 2% 

do Estado, distribuída com 87,8km de área urbana e 55,6 km de área rural. De acordo com o 

Censo 2010 (IBGE, 2010) possui uma população de 385.276 mil habitantes. Dispõe de redes 

de serviços de saúde na Atenção Básica disposta em mais de 50 Unidades Básicas e 92 

equipes de Saúde da Família. (CNES, 2009). Além de uma maternidade pública, dois 

hospitais filantrópicos e um hospital privado com serviços de referência para maternidade.  
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3.3 PLANO AMOSTRAL 

 

 

A estratégia utilizada foi a amostragem intencional tendo como a população-alvo 

profissionais de saúde que trabalhavam com o Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A, em Unidades Básicas de Saúde e em Maternidades. Para Turato (2008), a 

amostragem intencional tem o objetivo de determinar quem são os sujeitos que participarão 

do estudo, que de acordo com seus pressupostos de trabalho, podem contribuir com 

informações essenciais sobre o assunto. 

O critério de inclusão foi estar no respectivo serviço há pelo menos um ano, tempo que 

foi considerado razoável para que as vivências acumuladas por eles, nesse período, os 

levassem, possivelmente, a terem mais propriedade para discorrer sobre o Programa. 

A amostra foi definida pelo critério de saturação teórica que gerou a participação de 15 

profissionais de saúde. A amostragem por saturação teórica ocorre quando novos sujeitos de 

pesquisa acrescentados geram dados repetitivos (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

 

 

3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

 

O referido estudo é um recorte de uma pesquisa financiada pela FAPESQ/PB – 

MCT/CNPq Edital 01/2008, coordenado pela Profa. Dra. Adriana de Azevedo Paiva 

intitulado Intervenção educativa envolvendo profissionais da saúde e a população-alvo: 

impacto na operacionalização e no resultados do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A no município de Campina Grande – PB.  

Para a coleta das informações, foi utilizada a técnica da entrevista semidirigida, 

escolhida quando o pesquisador deseja uma informação mais específica, exemplos e contextos 

(TURATO, 2009). O formulário utilizado (APÊNDICE A) contempla, na primeira parte, 

dados sóciodemográficos (sexo, idade, grau de instrução, formação profissional, tempo no 

serviço e tempo de atuação na área de saúde) e na segunda parte, quatro questões norteadoras: 

1) Fale-me sobre o que você sabe sobre a vitamina A; 2) O que você sabe da Deficiência de 

Vitamina A?; 3) O que você sabe sobre o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina 
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A? 4) Na sua opinião, quais são os pontos facilitadores e dificultadores para operacionalizar 

o Programa?  

Para a realização das entrevistas, foi realizado contato prévio com os gerentes dos 

serviços e, posteriormente, com profissionais de saúde convidando-lhes a participar do estudo. 

Após a aquiescência em participar, foram agendadas as entrevistas, conforme a 

disponibilidade do profissional.  

As entrevistas foram gravadas em aparelho de áudio e após a coleta, transcritas 

(BARDIN, 2009).  

 

 

3.5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

Para a análise dos dados, recorreu-se à Análise de Conteúdo na modalidade temática, 

proposta por Bardin (2009) que tem como fases para o tratamento do material a transcrição 

dos discursos, constituindo o corpus a ser analisado. Em seguida, realizada a pré-análise com 

leituras flutuantes, desvelando mensagens implícitas e temas recorrentes para destacar, por 

relevância e/ou repetição, as informações em dados organizados. Para apresentação, os 

resultados foram expostos de forma descritiva e com citações ilustrativas das falas. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O desenvolvimento do estudo seguiu as diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta as normas aplicadas às pesquisas que envolvem seres 

humanos. Além disso, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estadual da Paraíba número CAAE 0050.0.133.000-08 (ANEXO A). 

Os participantes da pesquisa foram informados sobre os objetivos, relevância e 

metodologia. Após os esclarecimentos, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO B) em que o profissional assumiu a voluntariedade em 

participar da pesquisa com o direito de se retirar, sem prejuízo pessoal ou profissional. O 

sigilo e o anonimato foram garantidos e para dar cumprimento a esse requisito, as fitas e as 
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transcrições serão mantidas pela pesquisadora, evitando manipulação dos dados técnicos 

exteriores à pesquisa e o vazamento acidental de informações que possam comprometer os 

participantes. As transcrições e formulários serão guardados por um período de cinco anos, 

após a finalização do estudo, como determina a Resolução 196/96. Para garantia do 

anonimato, os participantes foram identificados pela letra “P” e numeração em ordem 

crescente de forma que não venha permitir a associação ou revelação de suas identidades. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi identificar a percepção de profissionais da saúde sobre o Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A. Estudo descritivo, exploratório, qualitativo, 

realizado com 15 profissionais da saúde que atuam em Unidades Básicas de Saúde e 

Maternidades em um município do estado da Paraíba. A técnica utilizada para coleta das 

informações foi uma entrevista semidirigida, conduzida por quatro questões norteadoras. O 

material produzido foi analisado por meio da Análise de Conteúdo, na modalidade temática. 

Das falas, emergiram três categorias temáticas: 1) conhecimento limitado sobre a vitamina A 

e sua deficiência, 2) (in)visibilidade do Programa, 3) evidentes dificuldades e/ou facilidades 

operacionais. Os resultados mostram necessidade urgente de capacitação dos profissionais 

com acesso a material educativo. Além disso, é necessário rever a divulgação do Programa, a 

implementação no processo de distribuição das cápsulas nos serviços e a padronização do 

registro de administração da vitamina.  

Palavras-chave: Programa de Vitamina A; Deficiência de Vitamina A; Pesquisa Qualitativa; 

Avaliação de Programas. 

 

 

ABSCTRAT 

The aim of this study was to identify the perception of health professionals about the Vitamin 

A Supplementation National Program. A descriptive, exploratory and qualitative study was 

carried out among 15 health professionals who act in Health Basic Units and Maternity Wards 

in a municipality of the state of Paraiba. The technique used to collect information was a 
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semi-directed interview conduced by four questions. The material produced was analysed by 

means of Content Analysis in the thematic modality.  From the speeches emerged three 

thematic categories: 1) limited knowledge about vitamin A and its deficiency; 2) Program 

(in)visibility; 3) evident operation difficulties and or facilities. The results show the urgency 

of professional capacitation with access to the educative material, besides the Program 

divulgation, implementation in the capsules distribution process in the jobs and a patterned 

registration during the administration of the vitamin.  

Key words: Vitamin A Program; Vitamin A Deficiency; Qualitative Research; Program 

Evaluation. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue identificar la percepción de profesionales de la salud sobre el 

Programa Nacional de Suplementación de la vitamina A. Estudio descriptivo, exploratorio, 

cualitativo, realizado con 15 profesionales de la salud que actúan en Unidades Básicas de 

salud y Maternidades en un municipio del estado de Paraíba. La técnica utilizada para coleta 

de las informaciones fue una entrevista conducida  por cuatro encuestas conductoras. El 

material producido fue analizado por medio del Análisis de Contenido, en la modalidad 

temática. De las hablas, emergieron tres categorías temáticas: 1) conocimiento limitado sobre 

la vitamina A y su deficiencia, 2) visibilidad e invisibilidad del  Programa, 3) evidentes 

dificultades y/o facilidades operacionales. Los resultados muestran la urgencia de 

capacitación de los profesionales con acceso al material educativo, además de la divulgación 

del Programa, implementación en el proceso de distribución de las capsulas en los sectores  y 

padronización del registro de administración de la vitamina. 

Palabras llave: Programa de la Vitamina A; Deficiencia de vitamina A; Investigácion 

Cualitativa; Evaluación de Programas. 

____________________ 
1Artigo apresentado conforme normas da Revista Brasileira de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Deficiência de Vitamina A (DVA) é uma das carências nutricionais mais 

prevalentes nos países em desenvolvimento. Estima-se que mais de 190 milhões de crianças 

em idade pré-escolar e 19,1 milhões de mulheres grávidas apresentem a DVA, considerando a 

baixa concentração sérica do retinol. Esta deficiência com suficiente duração ou severidade 

pode levar a desordens no sistema visual, na diferenciação celular, na integridade epitelial, na 

produção de células vermelhas, na imunidade e na reprodução 
(1)

. 

O Brasil é apontado como uma região de risco da DVA, 
(1-3)

 sendo o Nordeste do país 

considerado como área de maior vulnerabilidade 
(2,3)

. Estudos de prevalência realizados nos 

estados dessa região 
(4-6)

 registram a deficiência como um problema nutricional em crianças. 

As gestantes e puérperas também fazem parte do grupo vulnerável para a DVA, devido ao 
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momento biológico de extrema demanda nutricional, em fase de expressivo crescimento ou 

desenvolvimento 
(1,7)

.  

O Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, os municípios de Nova Odessa, 

Hortolândia, Sumaré e no Vale do Ribeira, em São Paulo também são compreendidos como 

áreas endêmicas 
(2,3) 

no país, bem como estudos desenvolvidos em outras regiões do país 

sugerem que essa deficiência pode ter uma distribuição maior 
(7,8)

.  

Além da suplementação com cápsulas de megadoses da vitamina A, as populações 

afetadas pela DVA podem ter reduzidos os distúrbios desta carência por meio de outras duas 

intervenções comunitárias: a fortificação dos alimentos com a vitamina A e a promoção da 

alimentação saudável. A suplementação é a medida a curto prazo mais efetiva para combater a 

DVA
 
entretanto,

 
a médio e a longo prazo, é preciso que essas outras ações sejam garantidas 

como forma de
 
eliminar virtualmente a DVA

 (1,9)
. Ressalta-se que a redução, a níveis 

seguramente não endêmicos, acarreta impacto social positivo e que deve se constituir em 

compromisso ético com as próximas gerações 
(10)

.  

O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – PNVITA instituído pela 

Portaria 729 de 13 de maio de 2005, do Ministério da Saúde tem como objetivo prevenir e/ou 

controlar a DVA, mediante a suplementação desse micronutriente, em megadoses, a crianças 

na idade de seis a cinquenta e nove meses de vida, assistidas por Equipes de Saúde da Família 

ou Unidades Básicas de Saúde 
(3,9)

. As puérperas, no pós-parto imediato, ainda nas 

maternidades/hospitais e acompanhadas pelas Unidades Básicas de Saúde fazem parte da 

população-alvo
(2,9)

.   

O Programa estabelece várias ações para o combate da DVA, como o provimento de 

atividades básicas de saúde e educativas em alimentação e nutrição, para que as famílias 

reconheçam a deficiência de vitamina A, como um problema de saúde e adotem hábitos 

alimentares saudáveis; o estímulo para que responsáveis pelas crianças na faixa etária 

preconizada levem-nas à suplementação da vitamina A; a capacitação de profissionais de 

saúde para operacionalização do Programa e a avaliação do desempenho e do impacto, entre 

outras
(3) 

.       

A despeito da DVA se mostrar como um problema nutricional prevalente em crianças, 

poucos estudos no país se debruçaram na análise do Programa 
(11-13)

. No estado da Bahia, 

pesquisa respaldada no enfoque multidimensional 
(11)

 alicerçada na tríade estrutura-processo-

resultado observou que a maioria das famílias que recebiam o benefício relatou não possuir 

nenhum tipo de conhecimento sobre a vitamina A. Além de outras lacunas como regularidade 
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na distribuição do suplemento, recursos humanos treinados e materiais informativos 

produzidos e distribuídos para divulgação do Programa. 

No estado da Paraíba, dois estudos realizados
(12,13)

 identificaram dificuldades 

necessárias de serem trabalhadas na perspectiva de melhorar o impacto das ações realizadas e 

controlar a DVA como problema de saúde pública.  No primeiro estudo 
(12) 

a partir de uma 

análise do relato de profissionais das Equipes de Saúde da Família foi identificado que a 

maioria dos serviços não possuía material educativo ou informativo nas UBSFs; havia 

também morosidade e insuficiência de acesso às cápsulas em alguns serviços, além de a falta 

de treinamento/capacitação para a maioria dos profissionais.  

No segundo estudo, sob a perspectiva dos responsáveis por crianças menores de cinco 

anos, observou-se o baixo percentual de conhecimento acerca do PNVITA, bem como sobre o 

micronutriente. Apesar de muitos responsáveis reconhecerem a distribuição das cápsulas não 

as identificavam como sendo megadoses de vitamina A. Fato que pode influir diretamente na 

adesão às ações do Programa
(13)

. 

Nesse sentido, considerando-se que a DVA é um problema de saúde pública que exige 

prevenção e controle pelo impacto causado nos grupos considerados mais vulneráveis 

(crianças, grávidas e nutrizes), esse estudo teve o objetivo de identificar a percepção de 

profissionais da saúde atuantes nas UBS e maternidades sobre o Programa Nacional de 

Suplementação da Vitamina A na perspectiva de contribuir com a sua implementação. Além 

de trazer uma nova abordagem ao problema que é a perspectiva de profissionais de saúde que 

operacionalizam o Programa.  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de natureza qualitativa realizado em 

Unidades Básicas de Saúde e Maternidades do município de Campina Grande – PB, onde o 

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A encontra-se implantado.  

O município localiza-se no agreste paraibano, na parte oriental do Planalto da 

Borborema. Ocupa uma área territorial de 594m
2
 correspondendo, aproximadamente, a l,2% 

do Estado, distribuída com 87,8 km de área urbana e 55,6 km de área rural. Possui uma 

população estimada em 2010 de 385.276 habitantes
(14)

. Atualmente, dispõe de uma rede de 

serviços de saúde na Atenção Básica disposta em mais de 50 Unidades Básicas e 92 Equipes 
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de Saúde da Família, uma maternidade pública, dois hospitais filantrópicos e um hospital 

privado com serviços de referência para maternidade, conveniados pelo SUS 
(15)

.  

A amostragem foi intencional tendo como população os profissionais da saúde e como 

critério de inclusão, trabalhar com o Programa e estar no respectivo serviço há pelo menos um 

ano. Esse tipo de amostragem tem como objetivo determinar quem são os sujeitos que 

participarão do estudo que, de acordo com seus pressupostos de trabalho, poderão contribuir 

com informações essenciais para a pesquisa 
(16)

.
 
O número de sujeitos participantes foi 

definido pelo critério de saturação teórica 
(16) 

que resultou em 15 profissionais da saúde.  

A coleta das informações ocorreu entre os meses de fevereiro a maio de 2010 com 

emprego da técnica da entrevista semidirigida 
(16)

 e formulário contendo, na primeira parte, 

dados sociodemográficos (sexo, idade, grau de instrução, formação profissional, tempo no 

serviço e tempo de atuação na área de saúde) e na segunda parte, quatro questões norteadoras: 

(Fale-me o que você sabe sobre a vitamina A; O que você sabe sobre a Deficiência da 

Vitamina A?; O que você sabe sobre o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina 

A?; Na sua opinião, quais são os pontos facilitadores e dificultadores para operacionalizar o 

Programa?).  Para a realização das entrevistas, houve contato prévio com os gerentes dos 

serviços e, posteriormente, com profissionais da saúde convidando-os a participarem do 

estudo. Após a aquiescência em participar, foram agendadas as entrevistas, conforme a 

disponibilidade do profissional. 

O estudo é oriundo de uma pesquisa financiada pela FAPESQ/PB – MCT/CNPq Edital 

01/2008, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, 

seguindo as determinações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

regulamentam as pesquisas com seres humanos no Brasil – CAAE 0050.0.133.000-08. As 

entrevistas só foram realizadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, gravadas em aparelho de áudio que, após a coleta, foram efetuadas as 

transcrições na íntegra. Para a garantia do anonimato, os participantes foram identificados 

pela letra “P” com numeração crescente de 1 a 15. Para a análise das informações, utilizou-se 

a Análise de Conteúdo na modalidade temática
(17)

 que tem como primeira fase, o tratamento 

do material com a transcrição das falas, constituindo o corpus a ser analisado. Em seguida, na 

pré-análise, foram realizadas leituras flutuantes, desvelando mensagens implícitas e temas 

recorrentes para destacar por relevância e/ou repetição as informações em dados organizados.   

 

 



34 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os entrevistados foram predominantemente do sexo feminino, com idades de 28 a 52 

anos. O grupo é composto por enfermeiros, agentes comunitários de saúde, técnicos em 

enfermagem e médicos, profissionais que operacionalizam o Programa nos serviços de saúde. 

A escolaridade variou entre Ensino Médio a Ensino Superior, caracterizando o grau de 

instrução dos profissionais que participaram do estudo.  

Das análises das falas emergiram três categorias temáticas: conhecimento limitado 

sobre a vitamina A e sua deficiência; (in)visibilidade do Programa; e limitações que 

dificultam a  operacionalização do Programa. 

Conhecimento limitado sobre a vitamina A e sua deficiência 

As falas dos profissionais apresentaram limitação do conhecimento sobre o 

micronutriente. Embora o conhecimento do profissional da saúde possa ser influenciado pelo 

seu nível de escolaridade, a operacionalização do Programa, de acordo com os objetivos 

propostos, exige apreensão do objeto de estudo que fundamenta a sua proposta. Nesse sentido, 

o embasamento do conhecimento, quando limitado, pode interferir no reconhecimento da sua 

importância. 

Nas falas de P2, P8 e P13 esse conhecimento relaciona a importância da vitamina A, 

predominantemente, como importante para a visão, mas sem profundidade, embora o nível de 

escolaridade destes profissionais seja diferenciado, em se tratando de profissional da 

medicina, agente comunitário e de enfermagem, respectivamente.  

[...] E ela evita a cegueira.  E...é mais ou menos isso o que a gente recebeu... ajuda 

também na absorção do cálcio ... P2 

[...] ... E o que eu sei sobre ela é que é boa para visão ... eu sei que ela fortalece o 

sistema imunológico ... de alguma forma ... o que eu sei é isso! P8 

[...] Ela ajuda na visão ... e quando a mãe toma, ela passa para o bebê na 

amamentação ... P13 

Além da visão, a imunidade foi referida como dependente da vitamina A para 

adequada condição biológica. Referência importante porque estudos, que durante muito 

tempo ressaltaram o papel da vitamina A no sistema visual, hoje comprovam que os 

retinoides estão implicados na resistência orgânica contra as infecções. E a suplementação da 

vitamina A nas populações afetadas com a DVA, provoca a redução das taxas de mortalidade 

em 23% 
(18)

. 
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Entretanto, percebe-se que a associação entre a vitamina A e a visão mesmo fluindo na 

fala do grupo com facilidade, outras funções apresentam limitações. As falas geradas pelo P5 

e reforçado pelo P10, exemplifica a observação. Apesar de o profissional tentar mostrar um 

conhecimento ampliado sobre a questão. 

[...] diminui problemas com a visão da criança, evita cegueira, .... ela diminuí a 

diarréia, a infecção respiratória e ajuda no desenvolvimento e no crescimento da criança. 

Outras coisas, assim que eu sei, por cima, não sei se é certeza, é que é bom para o cabelo, 

para unhas.  Não tenho certeza! Mas, ouvi falar, tem gente que diz que vitamina A é muito 

bom para o cabelo, né? P5 

[...] eu não vou te dizer que eu sei muito, entendeu? Agora assim a gente vê que é 

importante para visão... Para pele, para os olhos... não sei dizer mais não, não lembro agora 

(silêncio) .... Acho que queda de cabelo ... P10 

O desconhecimento das funções da vitamina A também foi identificado o que é 

preocupante, considerando que o profissional da saúde é o técnico que encaminha o usuário 

para outros profissionais, quando agravos acometem a saúde do indivíduo ou dos grupos. É o 

responsável pela orientação e educação em saúde das famílias adscritas a UBS. Esse resultado 

corrobora com estudos já citados anteriormente 
(11,13)

, analisando o Programa em outros 

cenários, em que o entendimento, no caso das famílias beneficiadas sobre a vitamina A, se 

apresentou bastante comprometido. 
 

[...] como eu falei para você, que a vitamina esteja interligada ou ao fator 

hemorrágico ou ao fator de visão da paciente, ou do RN... P12 

Em relação à Deficiência de Vitamina A, a repercussão fisiológica mais referida foi a 

relacionada ao sentido da visão. Há muito tempo, a relação da carência da vitamina A com 

problemas da visão é conhecida de forma empírica, a exemplo dos egípcios, que utilizavam 

compressas ou gotas de fígado nos olhos das pessoas acometidas. No Brasil, o seu 

reconhecimento foi iniciado pelo médico Manoel da Gama Lobo, em 1865, quando publicou a 

primeira vez um trabalho relacionado com a problemática descrevendo quatro casos clínicos 

da DVA em crianças escravas 
(19)

. 

[...] A mais importante é a diminuição da acuidade visual, a xeroftalmia certo?... P4 

[...] Sobre a xeroftalmia eu tive informação passada pela minha instrutora. Ela falou 

que eram umas manchas no olho ....  até onde ela me falou, seria isso, mas eu não sei qual, 

quais são os sintomas, não...P6 
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Um dos primeiros sinais de DVA é a visão prejudicada pela perda dos pigmentos 

visuais, se manifestando clinicamente como cegueira noturna ou nictalopia. Entretanto, a 

DVA leva a falhas nas funções sistêmicas caracterizadas pelo desenvolvimento embrionário 

prejudicado, espermatogênese prejudicada ou aborto espontâneo, reduzido número de 

osteoblastos, anemia e imunocompetência prejudicada. A sua carência também leva à 

ceratinização das membranas mucosas que revestem o trato respiratório, o canal alimentar, 

pele e o epitélio do olho que se constitui um obstáculo para os papéis que as membranas 

realizam na proteção do corpo, contra as infecções 
(20). 

Outros problemas foram citados, mas expressados com frases curtas e pontuais 

demonstrando pouca segurança nas falas. [...] Ressecamento da pele, unhas quebradiças e 

etc. P14; [...] ...queda de cabelo, ressecamento da pele, unhas quebradiças e etc. É mais ou 

menos isso que eu sei.P15 

Vale ressaltar que, todos os distúrbios fisiológicos causados pela carência da vitamina 

A são nominados pelo termo DDVA (Distúrbios por Deficiência de Vitamina A) introduzido 

para contemplar, inclusive, os sinais e sintomas clínicos, anteriormente chamados 

“manifestações subclínicas” (mobilização insuficiente de ferro, distúrbios de diferenciação 

celular, redução da resposta imunitária) ou clínicas (aumento da morbidade e mortalidade por 

infecções, atraso no crescimento, anemia e xeroftalmia). A classificação anterior podia sugerir 

manifestações menos importantes, contudo podendo ser severas e associadas com um risco 

maior de morte 
(21). 

Embora o micronutriente seja importante em pequenas quantidades, o excesso pode 

trazer problemas. Duas profissionais citaram essa observação que evidencia a preocupação 

quanto à ação da suplementação, mesmo na faixa etária preconizada.  

[...] você pode ter danos cerebrais em alto nível, ela traz danos também. P9 

[...] Já ouvi falar que a vitamina A dá... pressão, aumenta a pressão cerebral e ... só. 

Em crianças saudáveis ... não tem muita necessidade não.P10 

A hipervitaminose A, em seres humanos, é caracterizada por alterações na pele e 

membranas mucosas (lábios, mucosa nasal e olhos secos; eritema, descamação e esfoliação da 

pele; perda de cabelo e fragilidade das unhas). Malformações craniofaciais, do sistema 

nervoso central, cardiovasculares, tímicas do feto
(20)

 ou mesmo do aparelho urinário podem 

ser efeitos teratogênicos do ácido retinóico, o que não é o caso do retinol
(22).  

Esses efeitos não 

ocorrem com a suplementação administrada de acordo com os critérios definidos pelo 

Ministério da Saúde, já que preconiza a faixa etária, dose e grupos com margem de segurança, 
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daí a importância do conhecimento do profissional que trabalha com a vitamina A reconhecer, 

na suplementação, um benefício para a população e contribuir com a prática crítica na 

execução do Programa, mas respaldado no respeito ao direito de acesso da população a um 

benefício que pode contribuir com a saúde. 
 

Identificou-se, nas falas de poucos profissionais, um conhecimento mais abrangente 

das funções e repercussões que a carência da vitamina A pode desencadear. Todavia, a 

maioria confluiu para um conhecimento limitado e a escolaridade dos profissionais não 

influenciou significativamente na apropriação do conhecimento técnico referido sobre a 

vitamina A e sua deficiência. 

(In)visibilidade do Programa de Vitamina A 

As atividades de combate da DVA, no Brasil, possuem uma trajetória histórica que 

precede ao surgimento do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A instituído 

pela Portaria 729, de 13 de maio de 2005. A primeira proposta ocorreu em 1979, com a 

elaboração de um projeto de intervenção semestral, com doses maciças de vitamina e 

fortificação de açúcar na Região Nordeste, mas não executado por falta de dados 

epidemiológicos mais abrangentes. Somente em 1983, as atividades de controle foram 

iniciadas tendo como estratégia adotada, a suplementação com megadoses da vitamina, para 

crianças pré-escolares nas áreas consideradas de risco. Entretanto, a primeira estrutura 

normativa só veio a surgir em 1994 quando o MS (Ministério da Saúde) criou o Programa 

Nacional de Controle das Deficiências de Vitamina A no âmbito do INAN (Instituto Nacional 

de Alimentação e Nutrição, Portaria n.2.160 de 29 de dezembro de 1994) 
(23)

.  

A extinção do INAN/MS em 1997 revogou a referida Portaria e provocou uma 

paralisação quase total do Programa que é retomado em 1999 pela área Técnica de 

Alimentação e Nutrição (MS) 
(23)

. É um Programa que possui mais de duas décadas, porém 

estudos mostram a sua pouca visibilidade para a população-alvo 
(11,13)

. Essa falta de 

visibilidade também se mostra evidente, para alguns profissionais, desse estudo, quando 

questionados sobre o conhecimento do Programa.  

[...] Não, o Programa mesmo eu não sei, o Programa, eu num, eu sei que tem, que faz, 

que ela entra no calendário das vacinas (aqui o profissional se refere a cápsulas) e que ela, 

ela é um preparatório para outras, para outra vacinas, é o que eu sei. P8 

[...] Sinceramente eu não sei te dizer, só sei que vem a suplementação do Ferro e a 

Vitamina A. P14 
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[...] Na verdade eu nem sabia que existia esse Programa da Vitamina A, que tinha 

tanta importância assim não. P15 

Embora os profissionais P8 e P15 tenham escolaridade de nível médio e P14 

graduação incompleta, o tempo mínimo informado de trabalho com a suplementação de três 

anos, possibilita a inferência que a suplementação é percebida pelos profissionais como uma 

ação isolada e não, como decorrente de um projeto de intervenção com objetivos e estratégias 

delimitados.  

Do ponto de vista intervencionista, a suplementação das megadoses da vitamina A 

pode ser a ação mais visível e isoladamente executada, dependendo do conhecimento dos 

profissionais que embase a sua operacionalização. Neste caso, a invisibilidade do Programa 

com seu arcabouço teórico e científico, se torna evidente nas falas de P1 e P5 

[...] Também não sei nada. A única coisa que a gente sabe é a parte do período em 

que tem que ser tomada que é a partir dos seis meses até os cinco anos e, de seis em seis 

meses, sempre.P1 

[...] assim, o que eu sei é bem por cima, é bem o básico. Que é de seis meses até cinco 

anos e que as doses são administradas a cada seis meses, são duas doses por ano, de seis em 

seis meses... Mais, mais, eu não sei não... somente isso. P5 

Reforçando a discussão da (in)visibilidade do Programa, chama-se a atenção para o 

risco da população-alvo (crianças na idade de 6 a 59 meses de vida e a mulheres no pós-parto 

imediato) 
(2,3)

 ficar sem a cobertura preconizada quando as falas apresentam restrição a 

clientela daquele serviço (Unidade Básica ou maternidade), ou quando alguns profissionais 

fazem referência discordante com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde.  

[...] Para ser feita em crianças a partir de seis meses... até um ano, né? Até dois anos? 

Até dois anos!P2 

[...] Nas puérperas quando elas ganham nenê é feito logo lá na hora, na sala de parto. 

E crianças de seis meses à dois anos.E... puérperas. P3  

No entanto, a população-alvo além daquela atendida em seus respectivos serviços 

também foi adequadamente citada. Este fato é positivo, considerando que mesmo que o 

profissional tenha apenas uma clientela (Unidade Básica de Saúde – crianças e maternidades – 

puérperas) prevista naquele serviço, conhecer os grupos definidos no Programa atende a 

proposta de integralidade defendida pelo SUS, que hoje é um dos grandes desafios nas 

práticas de saúde.  
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A integralidade entendida como apreensão ampliada e prudente de ações e serviços de 

saúde, em que a dimensão dialógica esteja presente no encontro entre o profissional e o 

usuário de forma a permitir sua utilização não só para identificação de problemas, mas para 

responder as necessidades postas pelo indivíduo ou grupo de forma integrada, contextualizada 

e terapêutica
(24)

. 

[...] Agora assim, não é a gestante, é a puérpera que é feita.  Que está sendo feita em 

seguida ao parto...P7 

[...] toma na maternidade, que o bebê não pode tomar nos primeiros meses, a mãe é 

quem vai passar para o bebê. P10  

As puérperas suplementadas nas maternidades e/ou hospitais no pós-parto imediato 

deverão ser acompanhadas pelas Equipes de Saúde da Família 
(2)

 que exigem dos profissionais 

integração e facilitação das informações/comunicações entre si e com a população, 

possibilitando assim, a coparticipação da população nas ações de promoção da saúde. 

Entre os profissionais, duas expressaram o conhecimento do Programa, mas sem 

delineamento objetivo da proposta.  

Limitações que dificultam a operacionalização do Programa 

Evidenciaram-se por meio dessa temática, limites emergidos das falas dos 

profissionais que dificultam a operacionalização do Programa. Entre os limites, o processo de 

trabalho chamou a atenção para as atividades na equipe de saúde. O processo de trabalho 

aborda os diferentes modos de promover a assistência que se caracteriza por ser complexa, 

diversa e dinâmica.  E no caso da Estratégia de Saúde da Família, conduzida em um contexto 

neoliberal e influenciada pelo modelo biomédico e lógica taylorista de divisão e organização 

do trabalho 
(25)

, a fragmentação cria a dificuldade da completude no cuidado, marcante nos 

ditos: [...]A gente só acompanha as de Tetáno, então as de vitamina A a gente não sabe como 

é que é, como é que está isso, quem sabe, no caso, é  a Enfermeira e a Auxiliar. P1 

[...]não tem nada que a gente tenha sentado, que tenha inclusive se reunido com a 

técnica.... [...]A não ser que tenha feito com outros profissionais da equipe, mas com os 

técnicos, são os técnicos que a maioria das vezes manuseiam a vitamina A e faz a vitamina, 

quase em 100% das Unidades. P6 

Evidentemente, os profissionais necessitam ter clareza das condições vigentes nos 

serviços, uma vez que os resultados obtidos não dependem exclusivamente de seus 

desempenhos, mas de características específicas dos locais de trabalho e das determinações 

histórico-estruturais que os caracterizam
(25)

. O posicionamento reflexivo e crítico são 
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necessários para que as mudanças possam surgir a partir das lacunas identificadas nesse 

processo. Como é dito pela profissional aplicadora da vitamina A. 

[...]quando está precisando de fazer uma palestra, aí essas coisas, aqui não tem 

(refere-se ao espaço físico). P14 

O processo de trabalho reflete à leitura histórica, política e social para a execução do 

Programa e a gestão, como segmento da atenção à saúde, não pode prescindir da discussão 

desse aspecto. Os Programas de Saúde oferecidos à população exigem além de uma proposta, 

estrutura nos serviços para que alcancem os seus objetivos. 

Nessa categoria, uma discussão que também fragiliza essa dinâmica do processo de 

trabalho é a dos recursos humanos.  O Programa Saúde da Família instituído no Brasil em 

1994 e redefinido em 1997 como estratégia, apresenta dificuldades vigentes que não podem 

ser desprezadas pelo reflexo direto nas condições de trabalho a que as Equipes de Saúde estão 

expostas (formas de contrato, infraestrutura, condições sóciopolíticas de trabalho)
(25)

.   

[...]Quem tem conhecimento e sabe o que é o PSF sabe que a gente não tem condição 

de realizar um trabalho de qualidade em relação ao número de famílias e à quantidade de 

atribuições. P6 

A falta de capacitação/treinamento dos profissionais foi outra dificuldade identificada 

nas falas. A educação em saúde, além de se constituir em ferramenta operacional chave dos 

Programas, é um imperativo democrático nas práticas do cuidado e um eixo norteador do 

SUS
(26)

. Mas, para tanto, exige que seja praticada em coletivo, compartilhada pelos atores 

sociais que representam e se constituem grupos ou coletividades. E embora a discussão atual 

dos estudos em educação na saúde enfoque mais a práxis do processo educativo presente nas 

capacitações ou treinamentos oferecidos, neste grupo, a ausência deste processo para a prática 

do profissional foi ausente e ressentida.  

[...] Para ser sincero, a gente administra, mas a gente não tem informação nenhuma, 

fica até ruim para  gente repassar para as pessoas que procuram saber, até para as próprias 

mãezinhas, entendeu? P12 

[...] Eu tenho medo desses Programas que vêm de cima pra baixo. E a gente faz sem 

ter o conhecimento por que. Eu acho que quando você terminar esse negócio você vai ver que 

nem as Enfermeiras e as Auxiliares de Enfermagem sabem por quê fazem a vitamina A. E só 

fazem cobrar (a gestão), porque é cobrado pra gente! É cobrado vitamina A pra gente porque 

senão fica com o calendário de vacina atrasado. Por quê? O benefício? O que pode 

causar?....P9 
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A angústia do espaço ausente da educação do profissional é percebida no desabafo 

[...]como é que você fala de uma coisa que você não conhece, como é que você fala do que 

não se sabe, como você se sente assim? Como você pode se sentir incentivado a fazer uma 

coisa que é esquecida por você, que você não tem trabalhado isto? P7  

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, como estratégia do SUS, 

representa importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores 

dos serviços, pois os colocam como atores reflexivos da prática e construtores do 

conhecimento e de alternativas de ação, não como receptores. Além de abordar a equipe e não 

o grupo como estrutura de interação, evitando a fragmentação disciplinar e ampliando a 

concepção dos espaços educativos como o próprio local de serviço ou outras instituições 
(26)

.           

Todavia, muitas políticas, programas ou ações programáticas estão assentados na 

assistência individual, em especial no atendimento médico. Para implementação de cada 

Programa, uma linha de capacitações ou treinamentos é proposta para os profissionais, cujas 

ações educativas são prescritivas, e cujo norte dessas ações é o conhecimento especializado 

que não considera as capacidades, limites e possibilidades locais 
(27)

. Metodologia criticada 

pela profissional quando expressa: 

[...] Os cursos que a gente faz é tudo curso virtual, certo? Se você quiser, você tem 

que ter o seu pen-drive para copiar as aulas, que não são aulas direcionadas para a 

construção do conhecimento, é aquela metodologia tradicional da Universidade capenga. P4. 

Vale destacar que no grupo apenas um profissional da saúde participou de um 

treinamento específico sobre o Programa da Vitamina A em 1994, época de implantação do 

Programa de Saúde da Família, neste município. Considerando outras alterações sofridas no 

Programa (acréscimo das puérperas como população-alvo, descentralização do sistema de 

saúde e operacionalização do Programa, entre outros) pode-se analisar que é um Programa 

que tem por parte dos profissionais e da gestão, limitação na responsabilização da educação, 

que pode repercutir nos seus resultados como expresso pela profissional: 

[...] o Programa é executado na maneira que eu lhe disse: entra para fazer a vitamina 

A, você está fazendo a vitamina A! Não escapa nenhuma criança, toda puericultura a gente 

olha o cartão da vacina e é feita a vitamina A e é cobrada a vitamina. Agora sobre como 

fazer, o que fazer, quais os benefícios da vitamina A, não é repassado. P9 

[...] Eu me lembro que quando estava chegando a vitamina tinha médicos que não 

queria fazer nas crianças... Então, eu não entendia por que... P14 
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Outro aspecto que endossa a discussão nesta temática é concernente à falta de material 

educativo sobre o Programa. A dificuldade de acesso ao material impresso tanto dificulta os 

profissionais para operacionalização, considerando o acesso as informações de metas, 

objetivos, importância, ações, entre outros, como a própria população-alvo que pode ficar 

limitada apenas ao discurso ou criatividade do serviço que, por vezes, já apresenta 

sucateamento de sua infraestrutura. 

[...] Que a gente recebesse pelo menos informações já que, se não é possível o 

treinamento, pelo menos recebesse um manual, algo que a gente tivesse para tirar uma 

dúvida. Eu não posso falar do que você quer saber, se eu não tenho informação.... P10 

A falta das cápsulas também foi citada como ponto dificultador para operacionalização 

do Programa, o que demanda atenção para o problema e a busca de estratégias que garanta as 

crianças e puérperas o acesso ao benefício [...] às vezes existe a falta, principalmente da 

vitamina A de 100, sempre tem falta na Unidade, mas a gente sempre está procurando fazer. 

Mas não é uma coisa que fica tão em ordem no cartão da criança. P6. Considera-se inclusive 

que o acesso ao serviço de saúde para população carente e residente na zona rural pode ser 

mais difícil e minimizar a questão não garante que aquelas usuárias não prescidam da 

vitamina: [...] mas é pouco, é uma semana ou duas... P13 

O registro da aplicação da vitamina A para o conhecimento da população-alvo e outros 

serviços de referência, foi elencado também como uma dificuldade. Em alguns serviços foi 

observado que o registro ocorre sem padronização orientada pelo Programa que define o 

seguinte: todas as administrações de vitamina A realizadas deverão ser registradas em 

formulário próprio e nas cadernetas da criança e da gestante 
(9,28)

. A queixa verbalizada do P8 

aponta esta situação. 

[...]Porque eu acho que o certo era a paciente quando saísse do hospital ter alguma 

prova, ter alguma coisa que identificasse que ela tomou, porque fica só no boca-a-boca... 

elas dizem mas, não tem nada assim... Porque pra gente não tem que ter uma prova? Um 

cartãozinho de vacina, um registro em algum canto, não estava lá no hospital!Porque era 

para ser marcado ou no cartão da criança ou no cartãozinho a parte, eu não sei, mas... P8 

E como a aplicação da suplementação deve ser garantida apenas no pós-parto-

imediato, ainda nas maternidade/hospitais para que seja evitado o risco de teratogenicidade 

para o feto, caso haja nova gravidez em curso, 
(2,9) 

esses serviços precisam garantir o registro 

da aplicação da megadose para conhecimento da usuária e dos outros serviços. Além das 

orientações necessárias contempladas no Programa. 
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Nos cartões da criança também é observada a falta de padronização do registro, que, a 

partir da Caderneta de Saúde da Criança emitida no ano de 2005 pelo Ministério da Saúde, 

(9,28)
 passou a ter local específico. O profissional que administra e acompanha prescinde desse 

cuidado redobrado para evitar superdosagem ou mesmo a perda da oportunidade de 

administração. O Manual de Condutas orienta anotar no cartão da criança ou fixar um 

lembrete para os pais 
(28). 

[...]Nos cartões mais novos tem uma parte reservada para vitamina A.Então, eu acho 

que também é um problema, porque a vitamina A ela está dentro, no meio,  mais ou menos do 

cartão.. E nos locais da vacina não tem o nome vitamina A. Então tem muito profissional que 

marca nesses dois lugares. Ai às vezes, tem..,  já peguei cartão que há um ano tinha aplicado 

a vitamina, ai a mãe foi quem disse: oh tá aqui no meio a vitamina! P6 

A fala do(a) profissional pode traduzir uma prática comum, não só vivenciada como 

também observada ou referida por seus pares. Pelas entrevistas, identificou-se que a prática 

desenvolvida pelos profissionais no Programa detêm-se a aplicação do suplemento, registro, 

acompanhamento da aplicação nos cartões e a orientação para a atualização, quando em 

atraso. Nas consultas de puericultura e pré-natal, momento ideal para orientação e discussão 

com a população-alvo sobre o Programa, essas oportunidades não foram aproveitadas. 

[...] a gente, às vezes, está falhando na questão da vitamina A, da informação, da 

divulgação com as mães, no pré-natal. Realmente, a gente não tem discutido. Agora depois 

que eu estou falando, agora eu me orientei para isso. A gente não tem falado muito da 

vitamina A no pré-natal, a gente fala do leite, fala de manter o cartão da criança em dia... P7 

A garantia que a população receba o benefício decorre também do conhecimento de 

sua existência pelo usuário e, recebê-lo sem compreender sua importância, pode comprometer 

as suplementações subsequentes necessárias, quando o profissional não demonstra 

conhecimento suficiente para a atividade desenvolvida.  [...]Muitas vezes a paciente vem e 

pergunta. E eu não sei nem como responder, porque tem delas que perguntam sim. P13 

Quando instigados para discorrer sobre os pontos facilitadores do Programa, os 

profissionais não teceram muitas considerações apenas que a administração oral das cápsulas 

é de fácil aceitação pela população. E, ao serem indagado(a)s quais sugestões poderiam fazer 

para o Programa, foram unânimes em considerar a necessidade de capacitação/treinamento, e 

divulgação, a despeito dos outros Programas que recebem tratamento diferenciado 

[...] ... capacitação para os profissionais de saúde e depois haver mais divulgação... 

da importância dessa vitamina, porque eu acho que não tem P3 



44 

[...] Eu nunca fiz um estudo sobre a vitamina A não, até porque quando a gente entra 

... eles nunca incluem muito a vitamina A para fazer acompanhamento P11 

[...] Eu acho que seria muito válido que o Programa capacitasse os profissionais que 

lida diretamente com a vitamina A em todas as instituições... pois eu acho que é um 

Programa sério que só vem a beneficiar a população... P12 

A ausência de treinamento dos profissionais de saúde no Programa pode repercutir 

negativamente na sua operacionalização.  É preciso garantir espaços de debates sobre o 

Programa na equipe de modo que sua oferta seja reconhecida como direito social e entendida 

como em conjunto de ações que tem como objetivo prevenir/controlar um agravo à saúde ao 

qual a população está exposta. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo revelou que a percepção dos profissionais sobre a vitamina A e sua 

deficiência engloba enfoques científicos, mas algumas falas expressaram limitação. A falta de 

identificação do Programa no serviço como um conjunto de ações articuladas para o combate 

e/ou controle da DVA foi evidente na maioria das falas. Situação que preocupa pelas 

repercussões que pode ocasionar na operacionalização do Programa.  

A suplementação das megadoses é percebida na maioria das falas como uma ação 

isolada e não como parte de um conjunto de atividades que devem ser instituídas pelo 

Programa. A análise das falas dos profissionais apontou a falta de capacitação e/ou 

treinamento como um importante ponto dificultador, seguido pelo processo de trabalho 

fragmentado nas equipes, ausência de material sobre o Programa, ocasional irregularidade no 

fornecimento das cápsulas e falta de padronização do registro da aplicação da vitamina. 

Portanto, os resultados deste estudo permitiram identificar a limitação do 

conhecimento destes profissionais sobre o Programa e a necessidade de 

treinamento/capacitação numa perspectiva crítica e reflexiva. A qualificação dos recursos 

humanos é fundamental para o sucesso do Programa e trabalhar essa necessidade deve ser 

uma preocupação não localizada dos serviços ou dos profissionais, mas um exercício conjunto 

com a gestão para que os beneficiários dessa ação tenham acesso a um direito legitimado pelo 

conhecimento das suas necessidades e que sejam copartícipes na promoção da saúde. 
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A prevalência da DVA encontrada nos estudos justifica a suplementação da vitamina 

como estratégia efetiva para o combate e a prevenção. Outras estratégias como a fortificação 

dos alimentos e a educação nutricional são necessárias e sempre altamente eficazes quando 

aplicadas de forma complementar. Entretanto, para garantir que o Programa possa ter 

resultados mais efetivos prescinde que os profissionais que o operacionalizam reconheçam 

essa importância.  

Considerando que os profissionais de saúde têm, entre outras atribuições no Programa 

fornecer informações, orientações e a educação necessária à população-alvo para o 

recebimento do benefício e participação do Programa, o conhecimento é instrumento 

imprescindível neste aspecto, e uma intervenção educativa com metodologia crítica e 

reflexiva pode conferir impacto nos resultados do Programa, inclusive com parcerias com 

outros serviços da rede social. 

Por sua vez, a participação da gestão municipal precisa também se aproximar, discutir, 

promover, avaliar e pactuar propostas para superação das dificuldades que os profissionais 

apontam para trabalhar com o Programa. Além da falta da capacitação que foi um ponto 

crítico evidenciado, outras necessidades precisam ser superadas como o fornecimento de 

material educativo necessário para as ações de trabalho e de gestão nas UBS e maternidades. 

Entre algumas propostas, está a discussão com as outras esferas do governo para que o 

problema tenha visibilidade e discussão coletiva, e a partir de consenso, criar estratégias de 

resolução. O engajamento com entidades técnico-científicas, estabelecimentos de ensino, 

veículos de comunicação, entidades da sociedade civil podem ser copartícipes nesse processo 

de confecção de material educativo, bem como, com outras formas de divulgação. 

A instituição de grupos de trabalho, com representantes de áreas afins que acompanhe, 

monitore e avalie o Programa e planeje ações necessárias são inclusive atribuições 

recomendadas, na Portaria, para as Secretarias Municipais de Saúde que podem efetivamente 

colaborar.  

As ações tecidas no Programa também prescindem dos fios condutores da 

integralidade para que o fazer e o cuidar que deve iniciar no pré-natal com as gestantes, 

passando pelo puerpério e, em seguida,  para os responsáveis das crianças tenham articulação 

entre os aparatos  institucionais e entre os outros prestadores de serviço.A prática da discussão 

e avaliação do processo de trabalho pode possibilitar acordos na equipe e na gestão para 

superação dessa dificuldades.  
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Além desses nós críticos, a fragilidade logística de distribuição das cápsulas é outro 

ponto que exige discussão no sentido de evitar que a população-alvo deixe de receber o 

benefício. Para tanto, não informar do benefício às usuárias se constitui em omissão a um 

direito social. É preciso lhes garantir o conhecimento desse direito e na sua ausência, 

referências de instâncias em que possam ser cobradas as responsabilidades. 

A divulgação do Programa também é necessária inclusive para as unidades de ensino, 

na perspectiva de horizontalizar o conhecimento de uma ação cujo objetivo é garantir a 

populações vulneráveis a DVA prevenção de agravo que pode levar ao comprometimento da 

qualidade de vida até o aumento do risco de morte. Inclusive tornando claro que a 

suplementação da vitamina A é desvinculada da imunização, sendo dois Programas 

independentes e finalidades diferentes. Embora sua execução, na maioria dos serviços seja 

realizada nas salas de imunização. 

Neste contexto, o estudo gera uma leitura reflexiva da percepção dos profissionais que 

embasa a operacionalização do Programa da Vitamina A, e que a partir desses resultados, o 

Programa tenha outros subsídios de análise, até então voltados para a estrutura, para o 

processo, para o resultado e para a população-alvo, se ressentindo da presença dos 

profissionais.  

Com essa abordagem qualitativa foi possível verificar pelas falas desses atores que, 

sem a garantia do processo educativo no Programa, os resultados ficam comprometidos e sua 

importância fragilizada, e que a população-alvo pela própria condição de pertencer ao grupo 

vulnerável fique a margem da suplementação que se constitui em uma das intervenções a 

curto prazo mais efetiva para prevenção da DVA e suas sequelas. Entretanto, enfatizando 

mais uma vez que a suplementação deve ser vista somente como um mecanismo imediato 

para assegurar a saúde e, em alguns casos, a sobrevivência do grupo materno-infantil.   
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

PESQUISA – PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE O 

PROGRAMA BRASILEIRO DE COMBATE A DEFICIÊNCIA  

DE VITAMINA A 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:__________________________________________ 

DATA: __/__/__ 

 

 

I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1-IDADE: 

2-PROFISSÃO:  

3-GRAU DE INSTRUÇÃO: 

4-TEMPO NA UNIDADE/MATERNIDADE:  

5-TEMPO NO SERVIÇO DE SAÚDE: 

 

 

II – QUESTÕES NORTEADORAS 

1-FALE-ME SOBRE O QUE VOCE SABE SOBRE VITAMINA A  

2- O QUE VOCE SABE SOBRE A DEFICIÊNCIA DA VITAMINA A? 

3-O QUE VOCE SABE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DA 

VITAMINA A 

4-NA SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO OS PONTOS FACILITADORES E 

DIFICULTADORES PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA? 
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APÊNDICE B – CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Anexos   

 

 

TTeerrmmoo  ddee  CCoonnsseennttiimmeennttoo  LLiivvrree  ee  EEssccllaarreecciiddoo  
Para ser assinado pelos profissionais da saúde 

 

Eu, __________________________________________________________________ 

declaro, para os devidos fins, que livremente aceito participar na pesquisa intitulada 

“Intervenção educativa envolvendo profissionais da saúde e a população-alvo: impacto na 

operacionalização e nos resultados do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

no município de Campina Grande - PB”, coordenada pela Dra. Adriana de Azevedo Paiva, 

professora da Universidade Estadual da Paraíba.  

 

Na referida pesquisa será avaliado o Programa da vitamina A nas Unidades Básicas de 

Saúde da Família e nas maternidades de Campina Grande e o conhecimento dos profissionais 

da saúde e da população-alvo sobre o programa, bem como será pesquisada a presença de 

deficiência de vitamina A infecção subclínica em gestantes e crianças. 

 

Fui informada (o) e esclarecida (o) de que vou participar de uma entrevista e/ou um 

grupo de discussão (denominado de grupo focal) para responder a um questionário que 

avaliará os meus conhecimentos e minhas práticas em relação ao programa da vitamina A. 

Depois disso poderei ser selecionada (o), por meio de um sorteio, para participar de 

treinamentos, capacitações e atividades de educação nutricional que me ajudarão a conhecer 

mais sobre o programa e a conduzi-lo melhor. Seis meses depois farei outra entrevista e/ou 

participarei de outro grupo focal para avaliar o meu aprendizado e as mudanças em minhas 

práticas em relação ao programa de suplementação. Ficou garantida a privacidade das 

informações que serão prestadas.  

 

A importância da pesquisa para a comunidade científica e para a população foi 

ressaltada. Qualquer dúvida será esclarecida pela equipe responsável, sendo assegurado que, 

em qualquer momento do estudo, posso anular este termo de consentimento, sem qualquer 

constrangimento ou prejuízo para mim.  
 

Campina Grande,  _____ de ___________________ de _______. 
 
 

______________________________________  ___________________________________ 
            Profissional                      Pesquisador 

 

Dúvidas ou informações, procurar: Adriana de Azevedo Paiva. Telefone: (83) 3315-3415. 

 

 

 

Universidade Estadual da Paraíba 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas 

Av. das Baraúnas, 351 – Campus Universitário - Bodocongó 

Centro de Pós-Graduação – 2º Andar 

Campina Grande, Paraíba – CEP: 58109-753 
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ANEXO C – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM  

 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

 Types of Articles  

 Preparation of Manuscripts  

 Address for Submission  

 

Types of Articles 

The Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn)- acepts article submissions in Portuguese, 

English and Spanish according to the following sections:  

- Editorial, 

- Research, 

- Review, 

- Essay, 

- Experience Report, 

- Reflection, 

- Update, 

- History of Nursing, 

- Student's page, and 

- Letters to the Editor. 

 

Preparation of Manuscripts 

REBEn adopts the guidelines of Vancouver Style. Those guidelines are available at 

http://www.icmje.org/index.html.  

The file with the manuscript must be edited in MS Word with the following specifications: all 

margins of 2 cm; font face Arial or Times, size 12 pt with line spacing of 1.5 pt. 

a) Metadata: Must present the metadata with the following order: 1) title (concise, however 

informative) in the three languages; 2) name(s) of author(s), indicating, on a footnote, the 

author’s degrees(s) or position(s) occupied, name of the Department and Organization to 

which the work must be attributed to, City, State, and e-mail; 3) abstract, resumo and resumen 

and; 4) descriptors in the three languages.  

http://www.scielo.br/revistas/reben/iinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/reben/iinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/reben/iinstruc.htm#003
http://www.icmje.org/index.html


65 

Information about Abstract and Descriptors: abstracts must have a maximum of 120 words, 

stating the purpose of the study, description of the adopted methodology, procedures for the 

selection of ubjects, main findings and conclusions. The new and most important aspects of 

the study should be emphasized. Below the abstract, authors should provide 3 to 5 descriptors 

that will assist indexers in cross-indexing the article. In order to determine the descriptors, 

REBEn adopts the list of “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS (http://decs.bvs.br). All 

articles must include abstracts in Portuguese, Spanish and English. Present the abstracts 

sequentially on the Metadata page.  

b) Illustrations, abbreviations and symbols: tables must be numbered consecutively with 

Arabic numerals in the order of their citation in the text. the same is valid for charts and 

figures (photographs, schemas, etc). For illustrations obtained from other previously 

published works must be granted written permission for reproduction. Use only standard 

abbreviations and avoid including them in the title and in the abstract. The full term for which 

an abbreviation stands should precede its first use in the text unless it is a standard unit of 

measurement.  

c) Footnotes: must be indicated by alphabet caracters, started on each page and limited to a 

minimum essential number.  

d) Citation of References: number the references consecutively in the order of their first 

citation in the text. Identify references in the text by overscript Arabic numerals in brackets, 

when the authors are not mentioned. When including sequential citations, separate the 

numbers by a dash (ex.: 1-5); in case they are interpolated, use a comma (ex.: 1,5,7).  

e) Examples of References List 

- Books 

Focault M. Microfísica do poder. 10a. ed. Vol 7. Rio de Janeiro (RJ): Graal; 1992. 

- Book Chapter 

Garcia TR. Diagnósticos de enfermagem: como caminhamos na pesquisa. In: Guedes MVC, 

Araújo TL, organizadores. O uso do diagnóstico na prática da enfermagem. 2a. ed. Brasília: 

ABEn; 1997. p. 70-6. 

- Thesis, dissertations and monographies 

Galvão CM. Liderança situacional: uma contribuição ao trabalho do enfermeiro-líder no 

contexto hospitalar [tese]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo; 1995. 

- Papers from congresses or seminars 

http://decs.bvs.br/
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Barreira IA, Batista SS. Nexos entre a pesquisa em história da enfermagem e o processo de 

cientificação da profissão. In: Anais do 51o. Congresso Brasileiro de Enfermagem; 1999 out 

2-7; Florianópolis (SC), Brasil. Florianópolis: ABEn; 2000. p. 295-311. 

- Journal articles 

Standard article Rossato VMD, Kirchhof ALC. O trabalho e o alcoolismo: estudo com 

trabalhadores. Rev Bras Enferm 2004; 57(3): 344-9. 

Six or more authors Fernandes JD, Guimarães A, Araújo FA, Reis LS, Gusmão MC, 

Margareth QB, et al. Construção do conhecimento de enfermagem em unidades de tratamento 

intensivo: contribuição de um curso de especialização. Acta Paul Enferm 2004;17(3): 325-32. 

Institution as an author Center for Disease Control. Protection against viral hepatitis. 

Recomendations of the immunization. Practices Advisory Committee. MMWR 1990;39(RR-

21): 1-27. 

- Electronic Material 

Electronic journal article Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg 

Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited in 1996 Jun 5];(1):[24 screens]. Available from: 

http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm 

Material from the Web Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2002. Rio de 

Janeiro; 2002. [cited on 2006 jun 12]. Available at: http://www.ibge.org.br 

The accuracy of references is of author’s responsability. To the authors is aked for including, 

always it is possible or when asked for, two or more references of REBEn’s publications in 

the manuscript.  

f) Ethical Issues 

For original articles, which involve human beings, the authors should make clear that the 

project was accepted by institutional Research and Ethics Committee and that the participants 

gave their consent for the accomplishment of the research study (Resolution no. 196 of the 

Conselho Nacional de Saúde - National Health Council). 

Address for Submission 

Manuscripts must be submitted using the Online Submission system available at: 

http://submission.scielo.br/index.php/reben/login accessing the link Online Submission. The 

user/author responsible for the submission must be a system user prior the submission. All 

steps of the editorial process will occur using the system.  

When submiting a manuscript the author must digitally assign that the article is no being 

considered for publication at the same time in no other journal. This procedure avoid the need 

http://www.cdc.gov/incidod/EID/eid.htm
http://www.ibge.org.br/
http://submission.scielo.br/index.php/reben/login
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of sending hte letters of Authorship Agreement and Copyright Transferral.  

Along the steps of the editorial process the authors can be requested to describe the role each 

author developed in the elaboration of the article, pointing that the participation in data 

collection and technical support in the elaboration of the article are not considered authorship. 

All the authors must be subscribers of REBEn.  
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