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RESUMO 

 

PRINCIPAIS TEMÁTICAS DE NUTRIÇÃO NA OPAS (1923 a 1939)  

Esta dissertação propõe-se a elencar os principais temas de nutrição enfatizados pelos países 

pertencentes à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) durante o período de 

institucionalização da nutrição no mundo (institucionalização em termos de políticas públicas, 

ensino e tradições científicas). O trabalho oferece, assim, uma identificação das preocupações 

de nutrição em pauta no continente. A fonte histórica selecionada para obtenção das 

informações foi a revista científica da OPAS. O intervalo temporal compreendeu os anos de 

1923 a 1939, justificados, respectivamente, na primeira publicação da revista da OPAS e na 

fase inicial de institucionalização da nutrição, no contexto entreguerras. São identificados os 

temas fundamentais em termos do início e prosseguimento da nutrição nesse Organismo. São 

temáticas relevantes: vigilância e controle sanitário da alimentação; aprofundamento da 

ciência da nutrição e de suas leis; formação de profissionais e criação de instituições de 

nutrição; condições socioeconômicas e sua relação com a alimentação popular; aleitamento 

materno; alimentação complementar na nutrição infantil; alimentação escolar; dietoterapia e 

sua importância; valor alimentar do leite; nutrição nas forças armadas; análise química de 

alimentos; economia. Esses temas foram correlacionados, especialmente à saúde pública. 

Exemplos de iniciativas dos países em relação a esses temas constituíram a principal via eleita 

para circulação de ideias e propostas; a OPAS instituiu agenda continental de nutrição como 

estímulo do envolvimento de países latino-americanos na questão alimentar. Isso foi 

proporcionado através da troca de ideias e experiências, entre especialistas de nutrição por 

meio das publicações de artigos e notícias no periódico da Organização. Com base nos dados 

observa-se que, a OPAS foi importante veículo de comunicação e tentativa de estimular a 

institucionalização da nutrição no continente, em termos de divulgação de tendências na área 

da saúde, avanço da nutrição como área qualificada de conhecimento e importância médica, e 

conexão da nutrição com características econômicas e sociais. 

Palavras-chaves: história da nutrição; OPAS; nutrição internacional; história da saúde; 

alimentação; nutrição. 
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ABSTRACT 

 

MAIN NUTRITION TOPICS THE PAHO (1923 a 1939)  

 

The purpose of this dissertation is to list the main nutrition topics emphasized by the countries 

a part of the Pan American Health Organization (PAHO) during the nutrition 

institutionalization period in the world (institutionalization in terms of public policy, 

education and scientific traditions). Therefore, this work provides a perspective by identifying 

the concerns discussed regarding this continent. The PAHO journal was used as the historical 

source for data collection. The time period comprises the years 1923 (first publication of the 

journal) to 1939 (which includes an international phase of institutionalization motivated 

mainly by the global recession of the 1930s and the interwar period). The key issues are 

identified in terms of their onset and continuation. Relevant themes include: food surveillance 

and food safety; depth of nutrition science and its laws; training of professionals and creation 

of nutrition institutions; socioeconomic conditions and their relationship with food assistance 

programs; breastfeeding; complementary infant feeding; school meals; medical nutrition 

therapy and its importance; nutritional value of milk; nutrition in the military; chemical 

analysis of food; economy. These themes were especially related to public health. The 

examples of initiatives from these countries regarding these issues were the primary means 

chosen for flow of ideas and proposals; The PAHO established a continental nutrition agenda 

as a stimulus to the involvement of Latin American countries regarding the food issues. This 

was provided through the exchange of ideas and experiences among nutrition experts through 

publications and news articles in the journal of the organization. Thus, based on the data, one 

can notice that PAHO was an important communication vehicle in the attempt to promote the 

institutionalization of nutrition in this continent in terms of dissemination of trends in health, 

nutrition growth as qualified field of knowledge and medical importance, and connections 

between nutrition and socioeconomic aspects. 

 

 

Keywords: history of nutrition; OPAS; international nutrition; history of health; food; 

nutrition. 
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1    INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

1.1 Organização Pan-Americana de Saúde 

 

 A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) é o mais antigo organismo 

internacional de saúde e uma das primeiras instituições de cooperação internacional, de 

influência relevante no quadro teórico e de políticas de saúde das Américas (CASTRO, 2008, 

p. 153; FINKELMAN, 2002, p. 25).  

 No fim do século XIX, percebeu-se a necessidade de uma organização internacional 

de saúde nas Américas. Doenças eram consideradas obstáculo ao comércio. No mesmo 

período, houve crescimento extraordinário do comércio e do tráfego marítimo, da imigração e 

dos negócios internacionais, e a preocupação de proteger os portos das doenças vindas de 

diversos países foi uma forte motivação para que se organizasse a saúde internacional nas 

Américas (CUETO, 2007, p. 30-35). 

 Borowy (2009) descreve que, até 1912, no contexto internacional, que foram 

realizadas convenções sanitárias, iniciadas pelos governos em relação às questões de interesse 

comum de proteção externa e determinando maior conexão entre ciência e política sanitária 

internacional. Nessa trajetória foi constituída, em 2 de dezembro de 1902, durante a I  

Conferência Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas (Washington), a inicialmente 

denominada Oficina Sanitária Pan-Americana, tornando-se, em 1958, Organização Pan-

Americana da Saúde (BOROWY, 2009; OPAS, 1992). A referida conferência reuniu 27 

representantes de 12 países da América Latina: Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Estados Unidos (EUA) e 

Uruguai. Organizaram uma frente para combater a propagação das epidemias e doenças 

infectocontagiosas, assim como, construíram meios de combate dessas enfermidades a partir 

de ferramentas e programas já desenvolvidos (FINKELMAN, 2002, p. 13; OPAS, 1992). 

Deu-se assim origem a uma das primeiras Organizações Internacionais (OI) a serem 

estabelecidas na área de saúde internacional, a qual se dedicou às questões referentes à saúde 

e participou do processo de institucionalização da mesma pelo domínio da saúde pública e da 

crescente interdependência epidemiológica e comercial dos países (CUNHA, 2011, p. 21-22). 

Herz e Hoffmann (2004) afirmam que OI “são ao mesmo tempo atores centrais do 

sistema internacional, fóruns onde as ideias circulam, se legitimam, adquirem raízes e também 

desaparecem, e mecanismos de cooperação entre Estados e outros atores” (p.23). São criações 



14 

 
 

dos Estados, compreendidas como arenas ou mecanismos por meio das quais atores na 

política global visam estabelecer e implantar interesses próprios e comuns ao contexto 

nacional e internacional, considerando questões culturais, sociais, econômica, política, entre 

outras. Podem se tornar atores com autoridades locais autônomas na política mundial, 

independentes do Estado, porém firmando “princípios-amigos”, e a origem do seu poder se dá 

pela legitimação da autoridade legal que incorporam e pelo controle sobre conhecimentos 

técnicos e informações, e identificando fontes de apoio no meio social mais amplo.  

As OI dispõem do poder de articular e difundir novas normas, princípios, atores e 

fixando significados no mundo, ou seja, estabelecem parâmetros próprios e de ação aceitável 

por parte dos Estados. Articulam em ambientes competitivos, com objetivos claros para o 

“sucesso” das ações propostas para alcançar as missões existentes (BARNETT e 

FINNEMORE, 1999, p. 704 -726). 

As OI são a forma institucionalizada de realizar cooperação internacional e fazem uso 

da temática dos incentivos e financiamento como meio de influenciar nas ações de saúde 

considerando que não têm autoridade para compelir um país a iniciar programas ou modificar 

políticas em curso de um programa internacional nessa área (HOCHMAN, 2010, p. 137). 

A OPAS teve como estratégia de cooperação internacional e de institucionalização a 

criação de periódicos. Em 1922, foi editado o primeiro dos muitos exemplares do periódico da 

OPAS, o Boletín Panamericano de Sanidad, composto por publicações dedicadas à saúde 

pública  internacional com edições mensais. A partir de 1923, passou a ser intitulado Boletín 

de la Oficina Sanitaria Pan-Americana. Sua importância residiu fonte primordial de 

compartilhamento e avanço de informações. Os primeiros números incluíram artigos de 

autores norte-americanos, mexicanos, brasileiros e colombianos, sendo um meio de 

legitimação local e internacional para eles, e posteriormente, em 1924, passaram a publicar 

resoluções das Conferências Sanitárias Pan-Americanas (CUETO, 2007, p. 79; OPAS, 1992, 

p. 28), as quais tiveram papel estratégico na delimitação de linhas de pensamento em nutrição 

e saúde no continente. 

Os periódicos podem ser entendidos como instrumentos relevantes, pois permitem a 

circulação de ideias, métodos, programas, política e de promoção das relações internacionais 

entre pessoas, países, comunidades científicas. Ademais, estratégias eram adotadas para 

estreitar as relações técnico-científicas por meio desse instrumento de comunicação e 

publicação (SÁ, BENCHIMOL e KROPF, 2009, p. 254-255).  
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Outro instrumento de circulação e estabelecimento de ideias e pauta foram as  

Conferências Sanitárias Pan-Americanas, as quais consistiam em reuniões periódicas, 

incluíam como pauta de seu programa os informes dos países, para que se pudesse 

compreender algumas problemáticas existentes, como enfermidades e ações em curso 

(FINKELMAN, 2002, p. 51). Ademais, tornavam-se oportunidade para a disseminação de 

pesquisas e atividades internacionalmente não conhecidas, comparação do estado da saúde 

pública nos diversos países, oportunidade de estabelecer medidas conjuntas em áreas de 

comum interesse (CUETO, 2007, p. 79). Durante a XII Conferência Sanitária Pan-americana 

(1947), em Caracas, foi destacado o progresso constante da OPAS como fator determinante no 

andamento da Saúde Pública das Américas (CAMPOS, 2002, p. 77).  

A disseminação das ideias, conhecimentos e pesquisas das comunidades de 

especialistas em nutrição no continente se deu a partir da década de 1920, especialmente, 

pelas publicações de notícias de pesquisas em periódicos internacionais, as quais 

proporcionavam visibilidade e capacidade de concorrer ou cooperar com pesquisadores e 

instituições.  

 Segundo Dantes (2001), as instituições científicas materializam diversas relações, 

interesses e práticas, conformando os processos de produção, validação e disseminação de 

ideias científicas, dentro de contextos históricos específicos, desempenhando função de 

espaços da dimensão social da ciência. 

 Na década de 1930, começou a ser adotada pela OPAS políticas de apoio aos países da 

América Latina, entre elas, criação de programas de bolsas de estudo oferecidas pela 

Fundação Rockefeller 1. Segundo Finkelman (2002), importante característica do período, 

dentro das relações interamericanas, foi a transformação do padrão existente desde o início de 

relação com a OPAS, ou seja, maior presença dos países latino-americanos na sua gestão. 

As políticas públicas nacionais eram compreendidas pela análise dos vínculos 

estabelecidos com o ambiente internacional, das consequências da internacionalização de 

agendas e da capacidade de influência e/ou modificação dos Estados sobre o ambiente 

                                                           
1  A Fundação Rockefeller foi criada em 1913, diante da necessidade da remodelação dos códigos 

sanitários internacionais no início do século XX. Nesse período, consolidou-se uma ampla rede de organizações 

internacionais com o objetivo de implantar medidas sanitárias uniformes no continente americano. O 

financiamento dessa instituição provinha, em sua maior parte, dos EUA. Era uma instituição filantrópica e de 

cunho científico, atuou nas áreas de educação, medicina e sanitarismo, priorizou o campo da saúde pública. 

Atuou inicialmente nos EUA, mas depois estendeu seus métodos de trabalho a outros países da América Latina 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Casa de Oswaldo Cruz. Departamento de Arquivo e Documentação. Fundo 

Fundação Rockefeller: catálogo. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007).  
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internacional, de forma complementar, com a identificação das arenas políticas relevantes e 

disponibilidade de financiamento nacional e internacional dos programas.  

Os processos e resultados das políticas públicas podem ser compreendidos, 

considerando as instituições como produto de debates políticos, e quanto aos processos de 

relações entre programas, agências e comunidades de especialistas, dinâmica de modelos e 

políticas governamentais; a cooperação e coordenação em âmbito internacional eram 

fundamentais mesmo que as metas estipuladas tanto pelas políticas, como pelas comunidades 

e Estados não conseguissem ser alcançadas (HOCHMAN, 2010, p. 136-138). 

 Para que se pudesse chegar ao patamar do estabelecimento de cooperação 

internacional, elaboração das políticas públicas, circulação de ideias por parte da OPAS, por 

exemplo, é preciso ter claro que a fundação dessa instituição interamericana de saúde foi 

resultado da expansão do comércio internacional, da relação política e diplomática entre os 

países das Américas. Possuía como interesse promover responsabilidade internacional quanto 

às epidemias surgidas nas Américas e convicção da coesão social, de forma que não excluísse 

nenhum país ou grupo social (CUETO, 2007, p. 19-20). 

A organização traçou diversos caminhos em sua meta pela cooperação em saúde aos 

países participantes, mediante isso vem tendo como proposta proporcionar técnicas para 

prevenir, controlar e erradicar doenças, promover saúde, estimular a investigação, capacitar, 

treinar e informar profissionais, objetivando encontrar soluções para os problemas de saúde 

comuns aos países da América (CAMPOS, 2002, p. 67-86).  

Desde então, dois elementos foram relevantes na relação da OPAS com os países que a 

integravam: a disseminação de ideias científicas e de ações de saúde, por meio de 

Conferências Sanitárias Pan-Americanas e do Boletim da Oficina Sanitária Pan-Americana, e 

a proposição de regulação e formas de combate às doenças (FINKELMAN, 2002, p. 47-48).  

As áreas de atuação na América Latina, assim como sua ampliação, eram almejadas da 

mesma forma por diferentes organizações de saúde como Fundação Rockefeller e OPAS, as 

quais estavam envolvidas na promoção do ensino e aperfeiçoamento de profissionais da saúde 

latino-americanos (SÁ, BENCHIMOL e KROPF, 2009, p. 254). 

A organização teve tendências internas de ação no período, como estabelecimento e 

fortalecimento de conferências, na gestão de serviços de saúde nacionais e internacionais. 

Assim como na determinação de parâmetros em âmbito internacional com crescente interesse 

pela coletividade, traçando apoio entre países do continente americano para resolução de 

problemas vigentes e estabelecimento da revista da organização como uma instância de 
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intervenção na saúde através do conhecimento dos vários profissionais da área (CAMPOS, 

2002, p. 67-86). 

 

1.2 Contextualização e conjuntura internacional 

 

O período entreguerras foi caracterizado por intensa competição internacional no 

âmbito da atuação científica na América Latina por parte da ocupação de espaços acadêmico-

institucional que se consolidaram. Disputas no campo científico aumentavam entre países à 

medida que políticas e ações relacionadas à saúde pública na América Latina adquiriam 

crescente caráter internacional (SÁ, BENCHIMOL e KROPF, 2009, p. 254).  

O período histórico das décadas de 1920 e 1930, estão incluídas na fase dedicada à 

saúde pública devido ao enfoque nessa área que intensifica o olhar sobre a questão social, 

incorporando tecnologia e conhecimento científicos. Cientistas e profissionais da saúde se 

dedicaram às pesquisas na área de saúde pública (ARANHA, 2003). A América Latina, por 

possuir doenças endêmicas e com seus interiores territoriais pouco explorados em incidência 

das mesmas, representava tanto um campo de estudo mais promissor para os países 

interessados em estudar o quadro de saúde nacional como oferecia condições propícias para 

estudos em saúde (SÁ, BENCHIMOL e KROPF, 2009, p. 249). 

 O aspecto do poder do Estado e da natureza do sistema internacional estava ligada a 

atores que se apresentavam por meio de OI e redes transnacionais, não sendo possível retirá-

los do contexto em que se inseriam (HAMANN, 2005, p. 217-222).  

As epidemias e seu conhecimento por parte dos especialistas facilitavam iniciativas de 

saúde pública, dessa forma a autoridade do Estado se acentuava na política social com regras 

coletivas, e na vida privada por meio da determinação de medidas individuais para evitar o 

contágio das doenças. O desenvolvimento das iniciativas de políticas públicas locais podia ser 

visto como resultado da interação entre poderes externos e o Estado Nacional (CUNHA, 

2011, p. 14-23).  

Dentro da revista da OPAS, neste trabalho, foram buscados os temas de nutrição que 

circularam nas pautas internacionais na América Latina. Nessa perspectiva de produção do 

trabalho, estudou-se as publicações não apenas em busca de informações que subsidiem a 

construção de acontecimentos históricos específicos, mas que pudessem demonstrar o real 

quadro da nutrição no período. A publicação é vista como elemento que participou da 

construção de determinado momento da história dos países (WELTMAN, 2008, p.18).  
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1.3 Nutrição e saúde: contextualizando a nutrição dos anos 1930 

 

 Nas décadas iniciais do século XX, a ciência da nutrição, em nível mundial, tinha 

como centro de interesse em substâncias essenciais para vida humana, que ao se apresentarem 

carentes no organismo, acarretaram doenças conhecidas e de origem desconhecidas, 

provenientes de processos infecciosos, e problemas relacionados a alimentos consumidos 

como escorbuto, raquitismo, entre outros (BENGOA, 2003, p. 1; BOURGES, BENGOA e 

O´DONNELL, 2002, p. 15).  

Eventos históricos, como a I Guerra Mundial e a Grande Depressão Econômica de 

1929, trouxeram implicações para a questão alimentar e de saúde pública, como as precárias 

condições de higiene e saneamento, habitação e alimentação da população urbana, 

disseminação de doenças e difícil acesso a alimentos, que conduziram ao estabelecimento da 

nutrição como campo importante da pesquisa internacional (BARONA, 2008, p. 100). Dessa 

forma, a nutrição foi compreendida como ciência necessária à solução desses problemas da 

época, além de poder atuar em diferentes vertentes já que sua atuação estava relacionada com 

outras áreas como química, clínica, cultural e econômica. Tornando relevantes para a América 

Latina, questões sociais em relação à alimentação por proporcionar estudos que poderiam 

gerar parâmetros para possível solução desses problemas (WEINDLING, 2006, p. 565). 

A deficiência de abastecimento alimentar e miséria econômica da população eram 

fatores relevantes no contexto das relações internacional-nacional-local, pois conflitos sociais 

internos e externos poderiam ser desencadeados tendo essa situação como causa. A fome 

poderia ser motivador de problemas políticos visto que a mesma poderia implicar em derrotas 

militares diante de outros povos devidamente nutridas, afetando a condição de segurança 

nacional (LIMA, 2010, p. 195-200). 

 Diante desse quadro, a doença e sua erradicação tinha sido entendida como “bem-

público” internacional, portanto para que esse objetivo fosse alcançado exigiu-se que a mesma 

fosse incluída na agenda internacional, por meio de convencimento de prioridade nas agendas 

nacionais do governo nos países (HOCHMAN, 2010, p. 137). Para tanto, eram necessários 

padrões de saúde que poderiam se tornar melhor por meio de especialistas bem treinados e 

com desenvolvimento de novos centros de pesquisa e estudo de casos (WEINDLING, 2006, p. 

556-567). 
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 Entre as décadas de 1920 e 1930, iniciou na América Latina a temática da nutrição 

como atividade em saúde pública, assim como criação das bases para o desenvolvimento de 

políticas de saúde pública (BENGOA, 2003, p. 6-7). 

 Na década de 1930, o panorama nutricional na América Latina, foi marcado pela 

preocupação e reconhecimento em determinar parâmetros adequados para as populações, 

visto a importância da nutrição para o tratamento de enfermidades e sobrevida, 

principalmente, para grupos populacionais mais vulneráveis como: gestantes, nutrizes, 

lactentes, crianças, trabalhadores e soldados (BOURGES, BENGOA e O´DONNELL, 2002, 

p. 16-20; LIMA, 2010, p. 198).  

A partir da década de 1930, na América Latina, começaram a surgir iniciativas para 

incorporar a nutrição nos serviços locais de saúde, ao mesmo tempo iniciou-se a criação dos 

primeiros cursos superiores para formação em nutrição na maioria dos países latino-

americanos assim como os estudos sistemáticos sobre essa ciência. E, no âmbito da educação 

alimentar, a qual estava alicerçada nos objetivos da prevenção de doenças e robustez, reduziu 

a mortalidade, propiciou o prolongamento da vida e contribuiu para o consumo adequado, e 

economicamente assegurou a capacitação para o trabalho e uso do orçamento familiar 

(BENGOA, 2003, p. 7; LIMA, 1998, p. 2 -7).  

 Ainda na década de 1930, identificou-se que problemas nutricionais nos países da 

América Latina estavam apontados na agenda internacional, demonstrando a seriedade, a 

urgência e a necessidade de cooperação permanente entre os países envolvidos (BOURGES, 

BENGOA e O´DONNELL, 2002, p. 16-20). Nessa década, havia baixo investimento e 

pesquisa sobre a alimentação deficiente, e ao mesmo tempo identificaram-se novas 

substâncias essenciais à saúde como vitaminas. Surgiu um novo debate internacional, pois os 

problemas nutricionais no mundo estavam evoluindo e alcançando novos horizontes 

(BENGOA, 2003, p. 2-3). 

 Entre 1934 e 1939, o aspecto principal foi a caracterização e a construção de modelos 

que definissem o estatuto científico do campo da nutrição. Compreendeu-se a Primeira Guerra 

Mundial como marco do surgimento e desenvolvimento do conhecimento científico sobre 

alimentação e nutrição, em âmbito universal. De forma complementar, entendeu-se que o 

fator econômico contribuiu para o surgimento dos estudos sobre alimentação e nutrição, 

partindo do princípio que o alimento era um capital e para obter seu melhor rendimento era 

preciso sua melhor forma de emprego, que demandava conhecimento de sua composição 

(LIMA, 1998, p. 3). 
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 No Brasil, manteve-se, por parte dos intelectuais da comunidade de nutrição, 

significativo conhecimento e pauta dos temas fisiológicos, higiênicos e sociais da 

alimentação, dispondo-os em pontos específicos de estudo visando a atender a emergência do 

ensino da nutrição (LIMA, 1998, p. 7). Além desse fator, a alimentação do trabalhador 

também teve foco nesse período e pautava-se em interesses sociais, havia a necessidade de 

padronização dessa alimentação para que se obtivesse a energia corporal suficiente para o 

trabalho necessário (LIMA, 1998, p. 4). 

No fim da década de 1930 houve especial atenção à temática da nutrição voltada para 

a saúde e economia, e a educação alimentar era um dos meios para a luta em prol da solução 

dos problemas alimentares como a má alimentação, embora o combate à pobreza fosse o 

principal. Cada vez mais se tornava evidente nos Estados que a alimentação estava 

diretamente vinculada ao aspecto econômico tanto nacional como internacional, pelos meios 

de produção e preço dos alimentos, uso adequado da terra e a remuneração trabalhista que 

permitia adquirí-los (LIMA, 1998, p. 7). 

Em meio a todos esses processos, o campo da nutrição foi considerado como 

disciplina, política social e/ou profissão (VASCONCELOS, 1999, p. 304). Dessa forma, os 

problemas nutricionais eram entendidos como multifacetados, envolvendo questões médico-

sanitárias e econômico-sociais e planejamento prático da alimentação intersetorial integrando 

agricultura, indústria, comércio, educação, transportes e outros. Ademais, alimentação 

adequada era requisito essencial para o trabalhador, pois melhorar e contribuir, positivamente, 

para alimentação populacional seria condição para erguer o nível econômico, pois estava, 

diretamente, relacionada com a capacidade de produtividade humana e poder de compra.  

 

1.4 Justificativa 

 

 A OPAS é o mais antigo organismo internacional de saúde na América Latina e teve 

grande influência no quadro teórico e de políticas de saúde das Américas. A revista foi 

importante veículo de exemplos oriundos dos países, exemplos esses que poderiam inspirar 

outros países. A OPAS tinha entre suas funções ser difusora de modelos, ideias e práticas. 

Apesar disso, diferentemente do que ocorre para outras entidades internacionais de saúde, 

inexistem estudos historiográficos acerca do surgimento, desenvolvimento e disseminação da 

nutrição na OPAS, até o presente momento. Para tanto se justifica pesquisar esse objeto de 

estudo proposto para o do campo da nutrição. 
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 2    OBJETIVO GERAL 

 

 Esta dissertação de mestrado propõe-se a elencar os principais temas da ciência da 

nutrição que surgiram no periódico da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a fim 

de verificar quais as preocupações que estavam em pauta na época.  

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar as ênfases de ideia de nutrição que surgiram dentro da revista no período 

proposto, organizando as mesmas em grupos temáticos da área e de acordo com a semelhança 

de abordagem como relacionados à saúde, política, educação, economia, entre outros. 

 Apresentar os programas e políticas que estavam sendo postos em prática pelos 

governos, ou seja, as tendências iniciais da institucionalização de políticas de nutrição na 

América Latina, considerando a circulação de ideias/modelos/práticas de países que foram 

difundidos pela OPAS.  

 Apresentar as temáticas que surgiram na revista por meio dos próprios acontecimentos 

expostos nos documentos originais, e dos casos e exemplificações ocorridos tanto na OPAS 

como nos países pertencentes a mesma. 
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3    METODOLOGIA 

   

 A História Serial se trata de considerar os documentos ou as fontes históricas como 

documento único, a ser analisado nos seus próprios limites, como partes constituintes de uma 

grande cadeia de fontes de mesmo tipo. A série é definida em termos da constituição do fato 

histórico por fontes homogêneas e comparáveis, permitindo uma abordagem de conjunto. 

Trata-se de “serializar” o fato histórico, percebendo tanto as permanências, repetições e 

variações dentro de um período estabelecido. Diante disso, estuda-se a série: este é 

basicamente o seu recorte e a essência de seu objeto (BARROS, 2011, p. 47-51; BARROS, 

2012, p. 205-207). 

 O estudo se baseou na metodologia da História Serial, a qual se trabalha com fontes 

seriadas, ou seja, uma documentação que apresente certo tipo de homogeneidade e que possa 

ser analisada de forma sistemática (BARROS, 2005, p. 65). Estabelece-se uma série 

documental homogênea que é de interesse, e esse recorte serial é em boa parte dos casos um 

“recorte na fonte”, recorta-se o objeto mais precisamente em função de uma determinada série 

de fontes ou de materiais que é constituída pelo pesquisador (BARROS, 2011, p. 47-51). 

 O presente estudo se trata da pesquisa documental publicada pela OPAS, o Boletín de 

la Oficina Sanitaria Panamericana. Combinado ao tratamento historiográfico (a serialização 

de dados, a identificação de elementos ou ocorrências) que consiste no estudo das publicações 

de pesquisas, relatos de congressos e reuniões, intercâmbio de informações entre os países da 

América Latina, e que estão registrados no periódico em questão. Os mesmos foram 

analisados de acordo com as temáticas de nutrição devidamente identificadas. 

 O intervalo temporal compreendeu os anos de 1923 a 1939, justificados, 

respectivamente, na primeira publicação da revista da OPAS e na fase inicial de 

institucionalização da nutrição, no contexto entreguerras. 

 A fonte foi obtida em duas bibliotecas, por não haver disponível todo o material 

completo do período selecionado em apenas um local. Foram encontrados nos acervos da 

Biblioteca Central do Centro de Ciências da Saúde (CCS), localizada na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. E ainda na Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, a qual pertence 

à Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

 A coleta dos dados foi feita no próprio ambiente das bibliotecas, pelo material se tratar 

de obras raras. Foram selecionados os dados que continham os assuntos relacionados à 

nutrição, alimentação, saúde alimentar, alimentos e semelhantes no corpo do texto dos 
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documentos. Não foram incluídos os textos que não tivessem ligação com esses assuntos 

anteriormente determinados. Os mesmos foram selecionados, primeiramente, a partir de busca 

visual, e após a identificação foi realizado o registro fotográfico da parte selecionada de temas 

referidos à alimentação e nutrição.  

 O total da coleta dos dados foi de, aproximadamente, 800 registros fotográficos de 

todo o material analisado. O instrumento utilizado foi uma máquina fotográfica da marca 

Sony Cyber-Shot 7.2 mega pixels 2005. 

 Finalizado esse processo, realizou-se uma segunda etapa: os registros fotográficos 

foram separados por ano, após foi realizada uma leitura minuciosa, também por ano, desse 

material fotográfico identificando e classificando os principais assuntos dentro do campo da 

nutrição, verificando o início e continuidade das notícias e discussões da área. Após completa 

verificação dos dados, foi efetuado um agrupamento dos dados de acordo com uma faseologia 

cronológica por décadas, para fins apenas de organização, das tendências de ideias e temas 

mais abordados na entidade no período investigado. 

 Estrutura da dissertação: na quarta seção, apresento o começo da discussão das 

principais e iniciais tendências temáticas que fomentaram a introdução da nutrição dentro do 

contexto da OPAS, em uma lógica cronológica de 1923 a 1931, buscando articular o período 

de forma mais igualitária possível em relação ao número de anos em cada seção, além de 

considerar para essa divisão a questão das peculiaridades históricas, sociais e políticas 

pertinentes as diferentes décadas. Buscando seguir também a ordem cronológica de coleta dos 

dados que se tinha disponível de periódico. Na quinta seção, trato das temáticas que 

despontaram no período de 1932 a 1939, somadas às ideias que se mantiveram no período 

temporal abordado na seção anterior. 
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SEÇÃO 4 – Emergência da temática da nutrição na OPAS (1923 a 1931) 

 

 Nesta seção enfocarei as principais tendências temáticas que suscitaram a inserção da 

nutrição na OPAS, tratando do tema através do enfoque cronológico. O estudo está organizado 

segundo os conteúdos observados como principais no trabalho de nutrição da OPAS. 

 

 

4.1 Vigilância e controle sanitário da alimentação 

 

 

 Uma das primeiras e uma das mais abordadas temáticas nessa fase foi a da 

contaminação, controle e vigilância sanitária dos alimentos, surgindo pela primeira vez a 

vigilância e controle alimentar por parte dos Estados. Um exemplo a respeito foi o controle de 

venda de produtos frescos como carne e peixe até determinado tempo de horas após a morte 

do animal, buscando a garantia de um alimento adequado para consumo, ocorrido na Guiana 

Britânica (MINETT, 1924, p. 43). 

 Possíveis estímulos a esse tipo de iniciativa consistiu no pasteurianismo, a partir das 

descobertas e ideias microbiológicas estudadas por Louis Pasteur (1822-1895), pelas 

epidemias que ocorriam nos países e que estavam relacionadas a alimentação. Foi uma época 

em que surgiram as primeiras legislações voltadas para a microbiologia. 

 Tornaram-se frequentes e cada vez mais rigorosas, nesse período, as ações de 

vigilância e controle em escolas, hotéis, restaurantes, fábricas, prisões, estabelecimentos de 

venda de alimentos, assim como, a crescente preocupação com as doenças transmitidas por 

alimentos e manipuladores das mesmas, ou seja, o alimento se tornou alvo de controle por ser 

canal de transmissão/causador de doenças populacionais, e por esse motivo as ações de saúde 

pública estavam voltadas para a vigilância alimentar (LLOYD, 1928, p. 372-374; Notas y 

Revistas, 1928, p. 601; IGLESIAS, 1928, p. 808; La Sanidad en México, 1929, p. 113; La 

Sanidad en Cuba, 1929, p. 213; Editoriales, 1929, p. 627-628; La Sanidad en Cuba, 1929, p. 

1038). A mesma ocorreu por meio da inspeção sanitária de fábricas produtoras de alimentos e 

estabelecimentos que os comercializavam como restaurantes, cantinas, mercados, lojas e  

vendedores ambulantes.  

 Destaca-se como exemplo, em Honduras, em que o Departamento de Higiene Urbana 

e Higiene Rural realizou inspeção sanitária de fábricas de produtos alimentícios e 
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estabelecimentos que comercializavam os mesmos considerados insalubres e perigosos como 

leiterias, matadouros e mercados, por meio da inspeção e análise das fábricas, leiterias, 

restaurantes, cafés, cantinas, vendedores ambulantes e lojas. As análises dos produtos 

alimentícios ocorriam por meio do Departamento dos Laboratórios Químico-bromatológicos e 

de Bacteriologia. As inspeções eram de responsabilidade dos Departamentos de Engenharia e 

Polícia Sanitária (La Sanidad Pública de Honduras, 1926, p. 589-596). 

 Nos EUA se realizou inspeção de alimentos e de bebidas, onde prevalecia a cólera, e 

foram estabelecidas medidas que deveriam ser adotadas para evitar a contaminação de 

alimentos e doenças transmitidas por eles (El Control de las Enfermedades Transmisibles, 

1927, p. 311). 

 A fiscalização de substâncias alimentares e bebidas compreendia a inspeção sanitária 

desses produtos nas capitais, inspeção dos laboratórios municipais de higiene, inspeção 

sanitária das fábricas de produtos alimentares e laboratório central de bromatologia2 

(Ministerio de la Higiene Pública, 1924, p. 67). 

 O controle de artigos alimentícios e as questões relacionadas a esses produtos estavam 

sujeitas as ordens municipais, cuja supervisão se dava por funcionários responsáveis de cada 

município, em todos os centros urbanos de relevância. Tanto os produtos nacionais como 

importados eram submetidos as análises químicas e bromatológicas (VIDAL, 1926, p. 589-

596). Como resultado dessa necessidade e dessas ações, tornou-se indispensável o 

estabelecimento de ordens, políticas e leis por meio das autoridades locais que deveriam ser 

seguidas à risca pelos responsáveis dessa supervisão.  

 Como exemplo dessas ações em alguns países tem-se: em Lima, no Peru, os inspetores 

e grupos sanitários exerciam a supervisão dos restaurantes, lojas, pousadas e estabelecimentos 

de venda de produtos alimentícios, fechando os que apresentavam condições impróprias de 

higiene e exigindo aos demais a observação quanto às orientações dadas (Control de Artículos 

Alimenticios, 1926, p. 654).  

                                                           
2 A palavra Bromatologia deriva do grego: Broma, Bromatos significa “dos alimentos”; e Logos 

significa Ciência. Logo, bromatologia é a disciplina científica que estuda integralmente os alimentos 

como sua composição química qualitativa e quantitativa, sua ação no organismo, seu valor alimentício 

e calórico, suas propriedades físicas, químicas, toxicológicas e também adulterantes, contaminantes, 

fraudes, etc. Tem relação com o alimento desde a produção, coleta, transporte da matéria-prima, até a 

venda como alimento natural ou industrializado, verifica se o alimento se enquadra nas especificações 

legais, detecta a presença de adulterantes, aditivos que são prejudiciais à saúde, se existiu 

contaminação pelas embalagens. A análise de alimentos é importante, pois atua em vários segmentos 

do controle de qualidade, do processamento e do armazenamento dos alimentos (Conselho Regional 

de Biomedicina 1ª Região. Disponível em: <http://crbm1.gov.br/> Acesso em 13 de maio de 2015). 

http://crbm1.gov.br/
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 No Brasil, a diretoria do Distrito Federal, foi subdividida em vários escritórios dentre 

eles o de Gêneros Alimentares com inspeção de alimentos (CUNHA, 1927, p. 242). No Chile, 

nas bases para a revisão da Organização Sanitária, a Direção Geral de Saúde consistiu de uma 

secretaria a qual se agregaria de outros departamentos como fiscalização de substâncias 

alimentares e bebidas, dentre outros (El Problema Sanitario, 1924, p. 64).  

 Em Honduras, o Departamento de Laboratórios Quimicobromatológicos analisou 

substâncias alimentícias e bebidas importadas e elaboradas no país, assim como do leite e 

derivados, e análise química da água (La Sanidad Pública de Honduras,1926, p. 589-596). 

 Criou-se a vigilância e controle alimentar por parte dos governos locais, incluindo 

determinações de devolução aos países de origem os produtos que se encontrassem fora dos 

padrões e normas estabelecidas pelas leis nacionais (La Sanidad en México, 1929, p. 113; La 

Sanidad en Cuba, 1929, p. 213; Editoriales, 1929, p. 627-628; La Sanidad en Cuba, 1929, p. 

1038).  

 No Peru, por exemplo, os estabelecimentos com condições impróprias eram fechados 

e orientados a cumprirem as determinações padrão estabelecidas (LORENTE, 1926, p. 654). 

Assim como regulamentos sobre importação e exportação de alimentos por meio de conceitos 

e regras de conservação dos produtos, procedimentos de venda e transmissão de doenças por 

alimentos, por exemplo (ITRIAGO, 1927, p. 42). Além disso, houve a criação de Serviços de 

Higiene e Salubridade, locais para que os estabelecimentos se tornassem regularmente 

higiênicos, e a determinação de exames periódicos de manipuladores de alimentos.  

 Em Quito, no Equador, estabeleceu-se uma premiação aos estabelecimentos de venda 

de alimentos e bebidas que cumprissem as disposições higiênicas. Com o estabelecimento do 

Código de Polícia Sanitária e estabelecimento da Comissão de Zona Central, conseguiu-se 

resultados sobre a higiene alimentícia (Notas y Revistas, 1931, p. 150). Assim como foram 

criadas regulamentações de produtos próprios para uso previamente analisados em 

laboratórios nacionais (RICART, 1928, p. 662-663; Notas y Revistas, 1928, p. 1006).  

 A vigilância e controle alimentar destinaram-se também à questão das fraudes 

alimentares, assunto de grande valor público, tratando das maneiras de prevenção e ação de 

acordo com as impurezas alimentares que seriam prejudiciais à saúde do consumidor. Para 

tanto, ações legislativas trabalharam para combater diretamente a prevenção dessas fraudes 

(HILL, 1925, p. 436-437). Essa temática começa a perder força em 1930 quando se apresenta 

menor número de publicações com essa questão em comparação com os anos anteriores, e 

isso se deve à redução das infecções e epidemias, e ao crescimento da recessão iniciada em 
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1929 (TOBEY, 1930, p. 134-136; STERLING, 1930, p. 584; Notas y Revistas, 1930, p. 842; 

Editoriales, 1930, p. 888; Higiene Materno-Infantil, 1930, p. 993).  

 Essa temática se tornou importante na saúde, contribuindo para os avanços em 

pesquisas biomédicas contra doenças endêmicas e epidêmicas, de reforçar a percepção das 

autoridades públicas sobre o conhecimento científico e sua devida ação nessa área, além da 

constituição de sistemas sanitários, implantação das políticas nacionais e estrutura de 

incentivos na área da saúde. 

 

4.2 Aprofundamento da Ciência da Nutrição e de suas leis 

 

 O estabelecimento da nutrição, tanto nacionalmente como internacionalmente, foi 

realizado também por meio da instituição de normas, leis e projetos de leis, diretrizes, as quais 

eram recomendadas para serem adotadas em todos os Estados, principalmente por meio da 

realização das Conferências da Oficina Sanitária Pan-Americana. Como por exemplo, na VII 

Conferência Sanitária Panamericana, comprometeu-se a conceder um voto de agradecimento 

a Oficina Sanitária Pan-americana de Washington, nos EUA, pela redação da Lei de 

Alimentos e Drogas (La Séptima Conferencia Sanitaria Panamericana, 1924, p. 357). 

 Na XI Conferência Sanitária Panamericana, recomendou-se aos governos que ainda 

não tivessem realizado o estudo dos problemas com suas derivações práticas, que 

continuassem o Boletin de la Oficina dando a publicidade dos trabalhos realizados no 

continente, para facilitar o intercâmbio dos conhecimentos adquiridos (La Décima 

Conferencia Sanitaria Panamericana, 1931, p. 703). 

 Compreendeu-se a necessidade de uma harmonização das determinações e leis 

nacionais e internacionais, como ocorreu no caso das normas de produção e manufatura de 

alimentos e drogas, as quais diferiam muito dentre os países americanos. A uniformidade de 

normas facilitou em grande maneira a proteção à saúde pública. Recomendou-se aos vários 

países americanos a adoção de uma legislação uniforme para que pudesse haver no país de 

origem uma regulamentação tal dessa produção e, eventualmente, não tivesse necessidade de 

análises nos países de importação (Resoluciones Aprobadas, 1923, p. 237). 

 Destaca-se também, em Cuba, a base fundamental dos projetos de leis sobre drogas e 

substâncias alimentares que continham os princípios gerais que cada país poderia tomar como 

guia dentro da confederação de uma lei. Os funcionários estavam autorizados a pesquisar a 

composição, identidade, potência, qualidade e pureza de qualquer artigo alimentar para definir 
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e fixar as normas de qualidade, e modificar essa definição ou norma sempre que as 

circunstâncias requeriam.  

 A definição e norma fixadas, e estabelecidas serviram para determinar o artigo ou 

substância alimentar adulterado ou marcado falsamente segundo o significado da lei. A 

palavra alimento compreendia todos os artigos que se usou para os fins de alimentação, 

bebidas, doces ou condimentos, sendo definido da mesma forma que os artigos adulterados 

(Bases Fundamentales de los Proyectos de Leyes sobre Drogas y Sustancias Alimenticias, 

1925, p. 25-27). 

 O problema da nutrição começou a tomar um olhar crítico e de relevância, com 

tentativas de estabelecer suas leis e segundo estudos que demonstraram a nutrição como 

elemento básico no problema da saúde, que junto à moradia e o trabalho, foram considerados 

elementos fundamentais para a obtenção da boa saúde. O problema da nutrição resultou em 

um dilema científico, sociológico, de aplicação, que cada pessoa deveria conhecer e realizar, 

sabendo o que comer e tendo acesso aos alimentos.  

 Como exemplo, tem-se a publicação dos Doze Mandamentos da Higiene Alimentícia: 

1. mãos, pratos e utensílios limpos tornavam a comida mais apetitosa e sã; 2. Comer em horas 

fixas, mastigar cuidadosamente e repousar depois da refeição; 3. Atentar ao apetite, porém 

comer somente o necessário; 4. Atentar para os extremos, excesso e insuficiência, pois todo o 

extremo é sempre nocivo; 5. A carne forma o músculo, porém o açúcar da força; 6. Vale mais 

um pedaço de chocolate ou um doce de maça que um bife grosso; 7. Leite e legumes e não 

com carne se constrói o esqueleto; 8. Um pouco de vinho alimenta, muito álcool mata; 9. É 

necessário tomar água; 10. Frutas, espinafre, chicória e couve ajudam a limpar o intestino; 11. 

Legumes frescos, batata, beterraba, nabo alcalinizam o organismo, sendo os antídotos da 

carne, que acidulam; 12. Comer alimentos bem cozidos, pois ficam mais saborosos, mais 

digestíveis e menos tóxicos (Publicaciones de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1929, p. 

868). 

  Dessa forma, permitiu-se que os países avançassem em pesquisas contribuindo para 

definição de parâmetros nutricionais como quantidade necessária de macronutrientes e 

micronutrientes para os grupos populacionais, definição de termos como alimento e produto 

adulterado, por exemplo.  

 Os países e seus especialistas contaram com bastante informação referente à relativa 

importância e função de alguns minerais, porém não possuía um conhecimento sobre todos os 

nutrientes necessários ao organismo humano, o que estimulou a busca para se obter maiores 
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informações sobre as funções dos mesmos para a saúde humana (WESTON, 1931, p. 281-

288). Reconheceu-se que as mais modernas investigações da alimentação e da nutrição, no 

período, tinham proporcionado conhecimentos preciosos, criando uma verdadeira ciência 

(Editoriales, 1931, p. 483). 

Surgiu a necessidade da formulação e estabelecimento de inquéritos alimentares, já 

que se tornou importante a compreensão da extensão e motivos do que estava acontecendo 

com os hábitos alimentares da população, incluindo a quantificação de ingestão de alimentos, 

e entender seu estado nutricional com as possíveis correlações que poderia ter em relação ao 

quadro de saúde dos indivíduos (Editoriales, 1929, p. 575-576; Notas y Revistas, 1929, p. 

1247).  

Compreendeu-se a necessidade e o valor benéfico dos alimentos saudáveis para a 

saúde, e a importância das orientações alimentares de consumo que deveriam reger os hábitos 

diários de cada indivíduo, como o equilíbrio alimentar, para que se tivesse uma boa saúde. 

Como exemplo, tem-se os Dez pontos cardiais sobre a saúde (Porto Rico Health Review): 

discurso pronunciado no Congresso Americano de Saúde. Um deles era que se deveria 

conhecer as classes, quantidades e proporções dos vários alimentos que eram indispensáveis 

para a devida nutrição do corpo (Diez Puntos Cardinales sobre la Salud, 1926, p. 681). 

Destacam-se algumas posições e ações quanto ao zelo pela saúde: peso e altura 

podiam ou não ser considerados como um indício seguro do estado de nutrição ou de saúde 

para as crianças, e o excesso de peso em certas idades implicava sérios perigos para a vida. 

Em idades mais novas uma limitada quantidade de excesso de peso parecia ser uma vantagem 

ou estaria associada com condições mais favoráveis de mortalidade. Voltou-se a importância 

da relação de cada idade com determinado acréscimo de peso e em cada sexo, indicando os 

riscos em cada caso, assim como o déficit de peso (El Peso del Cuerpo y la Longevidad, 1923, 

p. 332 -333).  

Estudos mostraram que a insuficiência nutricional afetava de modo nocivo a 

inteligência, forças e vigor físico. A falta da vitamina B era o que afetava nocivamente a 

inteligência e o gérmen de trigo supria essa falta (Editoriales, 1931, p. 483). 

Algumas regras ou diretrizes de nutrição foram desenvolvidas focando a saúde como 

ocorreu nos EUA, dentre as quais estavam: escolher alimentos naturais e simples e bem 

preparados; só comer quando tiver apetite; evitar excessos, principalmente alimentos que 

deixam pouco ou nenhum resíduo, por contribuírem para prisão de ventre, e o excesso pode 

tornar-se maléfico para o corpo; equilibrar a quantidade de alimento pelas necessidades e 
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atividades do corpo; ter a segurança de que o alimento não está contaminado e redobrar as 

precauções quanto a água ou leite ou outras substâncias como verduras e certas frutas, que 

não são descascadas ou cozidas; mastigar bem, recordando que a digestão se inicia na boca 

(Editoriales, 1931, p. 484). 

A nutrição deficiente, excessiva ou desequilibrada possuía relação com o estado de 

espírito (até a década de 1930), ou seja, era compreendida como meio que afetava o estado 

físico, mental, sono e sistema nervoso, enquanto a nutrição equilibrada acarretava em 

comportamentos físicos particulares de cada idade (TORRES, 1929, p. 166-167). O grande 

problema da alimentação, nos EUA por exemplo, foi criado pelo incessante desenvolvimento 

da vida urbana a qual afastava as crianças de uma alimentação adequada. Esse assunto era de 

importância primordial não só para infância como para todas as classes e idades do gênero 

humano. Parte desse fenômeno se relacionou com a constante invenção e introdução de 

máquinas, menor necessidade de esforço muscular e diminuição do consumo de alimentos 

reconstituintes dos músculos (Editoriales, 1931, p. 482). 

 Recomendou-se à OPAS, em reunião de diretores de saúde, o empreendimento de 

esforços para fomentar os inquéritos alimentares, ou seja, estudos de hábitos e recursos 

dietéticos pelos Estados, e disseminar conhecimentos relativos à alimentação apropriada nos 

países (Editoriales, 1929, p. 708-709; Notas y Revistas, 1929, p. 1397-1399). Nos EUA, por 

exemplo, a tendência era se ter uma alimentação mais variada, dando preferência as verduras, 

frutas, açúcares e laticínios, diminuindo pão e outros cereais. Em outros países da América 

Latina o problema era o contrário, havia necessidade de enriquecer a alimentação da 

população com proteínas de carne e outros animais a fim de suprir a carência (Editoriales, 

1931, p. 483).  

 A nutrição se organizou como ciência ampla pelas diversas relações que obtinha com a 

questão social, econômica e de saúde, difícil pela sua complexidade bioquímica, por exemplo, 

e ao mesmo tempo eficaz pelos resultados que conseguia demonstrar e uma ciência que 

enfrenta os regimes alimentares como terapêuticos (Publicaciones de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, 1930, p. 1302-1309). 

O aprofundamento da Ciência da Nutrição e de suas leis se tornou essencial na 

nutrição, propiciando um maior foco nessa área por meio das Conferências Internacionais, 

contribuindo para o crescimento de cooperações internacionais e, consequentemente, o maior 

entendimento, difusão e importância dessa ciência em âmbito nacional e internacional, assim 

como de suas vertentes de ação. 
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4.3 Formação de profissionais e de Instituições de Nutrição 

 

  Devido a necessidade de se tratar os problemas nutricionais existentes nos países no 

período, surgiu o entendimento da formação e atuação de um profissional especializado nessa 

área: o nutricionista. Pois entendia-se que só esse profissional estaria preparado para enfrentar 

os problemas nutricionais existentes e aconselhar sobre a importância da alimentação 

equilibrada e bons hábitos alimentares. Um exemplo a respeito foi a apresentação de um 

informe sobre a questão da alimentação ao Ministério do Bem-Estar propondo contratar para a 

cadeira de alimentação, na Faculdade de Medicina, um técnico estrangeiro que formou ex-

professores de economia doméstica, criar uma seção especial de alimentação com 

laboratórios, adotar todas as medidas para baratear os produtos alimentícios (Notas y Revistas, 

1930, p. 318-321). 

  Foi reforçada a importância da alimentação ser compreendida como meio de 

fornecimento de substâncias necessárias ao bom funcionamento do corpo e controle de 

doenças relacionadas a carência das mesmas (Editoriales, 1929, p. 575-576; Notas y Revistas, 

1929, p. 1247). De acordo com esse quadro ocorreu, em alguns países, maior 

institucionalização de Departamentos de Dietética. Destaca-se como exemplo, o 

Departamento de Dietética do Hospital Geral Walter Reed do Exército dos EUA, em 

Washington D.C. O mesmo foi dividido em administrativo, científico e docente, contando 

com 14 nutricionistas, que deveriam possuir conhecimento prático e teórico da alimentação 

em todas as fases, como compra, conservação e distribuição, preparação, etc. Os nutricionistas 

cientistas possuíram como cargo a preparação e cálculo de dietas especiais (diabetes, nefrite, 

etc), o corpo docente tinha como função o ensino das enfermeiras, enfermos e estudantes da 

área de nutrição (Notas y Revistas, 1930, p. 1370-1372).  

Surgiu nesse período Institutos Nacionais de Alimentação e Comissões de 

Alimentação com o objetivo de estudos para a resolução dos problemas nutricionais do ponto 

de vista médico e científico. No Uruguai, por exemplo, houve a iniciativa de constituir uma 

comissão para o estudo da nutrição e alimentação denominada Comisión Nacional Pro 

Alimentación Correcta del Pueblo. As ações dentro da comissão foram divididas em Seção de 

Propaganda e Publicidade, Seção Científica e de Higiene Dietética, Seção Industrial e Seção 

Internacional de Intercâmbio (Notas y Revistas, 1929, p. 845).  

Houve também a criação de Institutos Dietéticos voltados para o cuidado de variados 

grupos populacionais visando o cuidado e suprimento de suas necessidades específicas. Por 
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meio desses houve um canal que permitiu a criação de políticas, cursos de formação de 

profissionais especializados e condições tanto estruturais como científicas para a ciência, 

assim como aconselhamento ao governo quanto às necessidades de políticas a serem 

estabelecidas (Editoriales, 1929, p. 708-709; Notas y Revistas, 1929, p. 1397-1399). Tem-se 

como exemplo, a inauguração do Instituto Dietético para lactantes, na Argentina, considerado 

o primeiro Instituto Dietético particular de lactantes no país, tendo por objetivo proporcionar 

lactação natural as crianças cujas mães não podiam amamentar. Além de oferecer ao pediatra e 

ao médico geral um lugar onde pudessem internar lactantes para observação e tratamento 

dietético (Notas y Revistas, 1931, p. 368). 

A Comissão Nacional Pro Alimentação Correta do Povo intensificou suas atividades 

em relação aos seus propósitos, mereceu a aprovação unânime nacionalmente e 

internacionalmente. O funcionamento dessa Comissão foi regular, com numerosas seções, 

estudos de questões relacionadas à saúde coletiva e atividades desenvolvidas com o motivo da 

realização do primeiro Salão da Alimentação (Editoriales, 1930, p. 1036-1037).  

 A formação de profissionais de nutrição e seus institutos se tornou fundamental para a 

nutrição, gerando profissionais especializados e capacitados na área, no âmbito nutricional e 

científico, de acordo com as necessidades sociais, como maior interesse em estudos e 

formação de centros de pesquisas e Escolas/Instituições/Universidades dedicados a essa 

ciência, inclusive por outros Organismos Internacionais. 

 

4.4 Condições socioeconômicas e relação com alimentação popular 

 

 Aliado ao início das leis e determinações dos Estados quanto ao controle alimentar, 

surgiram da mesma forma, outras leis e políticas incentivadoras juntamente a outra temática 

abordada no período, o custo de vida, mas que se apresentou mais forte em 1930, devido a 

recessão de 1929 e todos os aspectos econômicos envolvidos (PREBISCH, 1939, p. 47-111).  

 A diminuição desse custo veio da ação cooperativa de produtores, distribuidores e 

poder público, ações dos Estados que estabeleceram facilidades de transporte, conservação e 

manejo dos alimentos, locais limpos e adequados para conservá-los, vigilância dos fatores de 

produção, promoção de alimentação saudável, ensino da higiene doméstica, pessoal e 

culinária (Editoriales, 1930, p. 602-604). Esses aspectos foram influenciados pela medicina 

social, que teve como foco de interesse as condições de vida e saúde dos trabalhadores, e 

recessões econômicas como I Guerra Mundial e Grande Depressão Econômica de 1929. 



33 

 
 

 Dentre os ocorridos nos países destacam-se: no Chile foi criado um projeto de lei pelo 

Departamento de Comércio do Ministério das Relações exteriores, para baratear o custo de 

vida, por meio do estudo das características de uso dos alimentos e bebidas de primeira 

necessidade, educando o povo no sentido de adquirir os materiais indispensáveis (Editoriales, 

1930, p. 602-604). No Uruguai, uma lei foi aprovada, a qual autorizava o Conselho Nacional 

de Administração entregar investimento financeiro a Comissão Nacional Pro Alimentação 

Correta do Povo (Editoriales, 1930, p. 602-604). 

Diante da relevância da nutrição uma temática que apareceu nessa fase foi a 

alimentação popular pela ascensão da medicina social, que de certa forma abriu caminho para 

as ações em nutrição. Além da preocupação com a saúde da população justamente para o 

fortalecimento da mesma que estava relacionado com as questões de alimentação e saúde do 

trabalhador. Por exemplo, a Associação Nacional de Alimentação Popular contava com 

representantes dos diversos ramos da produção e da alimentação nacional, pois havia uma 

preocupação com a alimentação do trabalhador, acessibilidade e disponibilidade, controle, 

direção, subsistência e regulamentação uniforme nacional dos produtos, e do valor dos 

alimentos (Notas y Revistas, 1929, p. 1397-1399). Logo, ações se desenvolveram sobre essa 

temática como estudos sobre a alimentação popular que se tornaram primordiais e necessários 

para conhecimento da população, e estabelecimento de ações direcionadas como no caso dos 

comedores populares.  

O ponto da alimentação popular, também, teve como vertente a prevenção da saúde, 

pois a mesma contribuiu com a diminuição ou não ocorrência de doenças, permitindo estender 

em longo prazo os benefícios da alimentação adequada (Notas y Revistas, 1929, p. 845). Esse 

assunto, assim como discussões relacionadas à nutrição como deficiência nutritiva da 

população era debatido em Congressos. Ao mesmo tempo a abordagem da alimentação 

coletiva relacionada ao consumo excessivo de alimentos calóricos, os quais contribuíram para 

o aumento de peso e doenças associadas, ressaltando a importância dos inquéritos alimentares 

e prevenção na saúde alimentar (Notas y Revistas, 1929, p. 1246-1247; Editoriales, 1929, p. 

575-576). 

Observaram-se algumas ações de nutrição voltadas para a população, por intermédio 

de diferentes meios de comunicação existentes, pois dessa forma havia maior chance de 

disseminação de informações quanto à alimentação, assim como de estabelecer vínculos 

internacionais. Dentre elas estavam a apresentação de um curta metragem sobre 

amamentação, transmissão radiofônica das Conferências, e exposição de livros com obras 
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sobre hábitos alimentares (Crónicas, 1928, p. 1373; Editoriales, 1930, p. 1036-1037; 

Editoriales, 1930, p. 602-604). 

Diferentes ações em relação à nutrição ocorreram como exposição de livros realizada 

pela Academia de Medicina de Nova York, nos EUA, com obras dietéticas e cozinha, e 

circulares sobre a presença de vitaminas em diversos alimentos organizada pela Oficina de 

Economia Doméstica, do Departamento de Agricultura dos EUA (Editoriales, 1930, p. 602-

604). O filme The Best Fed Baby (A criança melhor nutrida), produzido pela Oficina da 

Criança do Ministério do Trabalho dos EUA, foi criado alertando sobre o desmame precoce e 

diversos postos da alimentação infantil (Crónicas, 1928, p. 1373). 

 As Condições socioeconômicas e sua relação com alimentação popular se tornou 

importante na nutrição, acarretando na busca, por meio de estudos, de melhoria das condições 

de vida e igualdade social, repercutindo, por exemplo, na saúde populacional. Além das 

discussões sobre nutrição, implementação de pesquisas e políticas públicas acerca da 

alimentação populacional. 

 

4.5 Aleitamento materno 

 

 O aspecto do aleitamento materno foi abordado de forma constante nesse período, o 

qual era incentivado tanto a prática como a divulgação nas comunidades locais com 

orientações sobre sua importância como meio prático, seguro e econômico, contribuindo para 

o crescimento adequado e combate a doenças e mortalidade infantil (La Sanidad y 

Beneficencia en Chile, 1929, p. 647-648).  

 Destacam-se como exemplos de ações relacionados a essa temática: no Peru surgiu, 

segundo a Junta de Defesa à Infância, e Instituto Nacional da Criança e Gotas de Leite e 

Consultórios de Lactantes, em que eram prestados serviços em relação à alimentação (Notas y 

Revistas, 1928, p. 756–757). Foi realizada uma divulgação da prática do aleitamento materno 

em uma comunidade populacional em que se publicaram os principais pontos para a 

ocorrência dessa ação em um trabalho no Journal of the American Medical Association 

(STERLING, 1929, p. 118-119). 

 O aleitamento materno se tornou relevante na nutrição, configurando um dos pilares 

fundamentais para a promoção e proteção à saúde, como uma promoção de medida protetora 

tanto da saúde infantil como da saúde materna, por meio de ações e políticas públicas 

estabelecidas pelos governos locais.  
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4.6 Alimentação complementar na nutrição infantil 

 

 A alimentação complementar, que consiste na alimentação fornecida após os seis meses 

de idade em que outros alimentos ou líquidos são oferecidos em adição ao leite materno, 

quando do período do desmame parcial ou total, tornou-se relevante. O objetivo era evitar a 

mortalidade e doenças como anemia, raquitismo e escorbuto, por meio da nutrição, assim 

como compreender as necessidades do organismo infantil, principalmente em relação às 

vitaminas e minerais que estavam ligados ao combate das doenças (Notas y Revistas, 1929, p. 

673-682; La Sanidad y Beneficencia en Chile, 1929, p.647-648).  

 Isso ocorreu devido à Guerra em que se compreendeu a necessidade de cuidado e 

fortalecimento da população nacional, desde a base para formar uma população forte e 

saudável tanto para o trabalho como para a guerra, assim como os aspectos humanitários e 

preocupação social. Além da descoberta das vitaminas e suas respectivas ações no organismo 

humano diante das doenças e carências nutricionais, considerado outro fator influente. 

  Diante disso, estudos foram desenvolvidos comparando o avanço de crianças 

amamentadas e das alimentadas com leite não humano, assim como sobre alimentos e seu 

devido valor nutricional na saúde infantil para o bom desenvolvimento do crescimento (Notas 

y Revistas, 1929, p. 673-682). No México, por exemplo, mesmo em meio aos estudos e 

orientações estabelecidas quanto à alimentação, casos de desnutrição, hipoalimentação, 

problemas digestivos crônicos causados por alimentação inadequada ou mal preparados 

ocorreram (Notas y Revistas, 1929, p. 691).  

 As ações de orientação à introdução da alimentação complementar foram 

desenvolvidas trazendo um alerta à temática tanto do uso de complementos alimentares (como 

por exemplo, o uso de óleo de peixe e farinhas nas refeições) de forma correta a contribuir na 

nutrição, como das propagandas de produtos alimentícios artificiais infantis e leite modificado 

(produto da indústria alimentícia em que é adicionado ao produto ingredientes que agregam o 

valor nutricional), que contribuíram para a subalimentação por não atingir a necessidade 

calórica necessária (CASTRO, 1928, p. 781; LLOSA, 1928, p. 811-813).  

 A alimentação artificial precoce durante a lactação exerceu efeito importante sobre o 

desenvolvimento subsequente. Tanto a amamentação como a alimentação artificial tinham 

suas limitações, a primeira deveria durar pelo menos 4 meses e não permanecer mais que 10 

meses, e a segunda o leite de vaca era melhor que o leite evaporado sem açúcar, e ambas 

deveriam ser complementadas com suco de frutas e gérmen de trigo. O regime da criança e da 
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mãe era equilibrado durante a gravidez e lactação, pois a insuficiência pré-natal era tão 

prejudicial como a pós-natal (Editoriales, 1931, p. 482-484).  

 Houve olhar voltado para a alimentação infantil nos países do Hemisfério Sul, devido 

às dificuldades de se obter alimentos frescos e de boa qualidade, principalmente em países de 

recursos econômicos mais deficientes, surgindo a necessidade de obtenção e formulação de 

produtos alimentícios industrializados como o leite, assim como a importância da orientação e 

acompanhamento nutricional (COOPER, 1928, p. 557-559). 

 A alimentação complementar se tornou significativo na nutrição, pela criação de 

Associações Internacionais voltadas para a infância, tema recorrente nas reuniões de 

Organismos Internacionais, assim como o desenvolvimento de políticas, normas/leis e 

pesquisas de que garantiam a melhoria da saúde e bem-estar das crianças, principalmente das 

classes mais carentes. 

 

4.7 Alimentação escolar 

 

 A alimentação escolar foi uma política introduzida nos Estados, como Brasil, México, 

Colômbia e Chile, pela compreensão de que era um meio de fornecer uma nutrição adequada 

para as crianças, e que por esse meio se teria um auxílio para suprir as necessidades do 

organismo quanto às necessidades nutricionais contribuindo para o combate das doenças 

(Crónicas, 1930, p. 258-262; Noticiario Brasileiro, 1930, p. 341; Noticiario Brasileiro, 1930, 

p. 617-618). Sendo assim a escola passou a ser compreendida como meio de disseminação da 

importância da alimentação (Crónicas, 1928, p. 1377). Ademais o ambiente escolar 

proporcionou a ação dos trabalhos de educação e prática nutricional por meio de atividades 

lúdicas com mães por parte dos profissionais de saúde (Notas y Revistas, 1929, p. 691; 

CASTRO, 1928, p. 781; LLOSA, 1928, p. 811-813).  

 Ações conjuntas com os Estados, Municipalidades e Sociedades de Proteção à 

Criança, promoveram a alimentação dos alunos nas próprias escolas ou estabelecimentos que 

levaram nomes como Cantinas Escolares e Clínicas de Nutrição, essas ações deveriam ser 

consideradas como exemplos para todos os países (Editoriales, 1929, p. 575-576). No 

Uruguai, por exemplo, havia deficiências alimentares que foram supridas pelos refeitórios 

escolares estabelecidos pela Associação Uruguaia de Proteção à Infância. Além disso, 

estimou-se a necessidade de ampliar os serviços de Clínica Central de Nutrição e a adoção de 

pequenas clínicas, as quais foram distribuídas nos bairros de acordo com a população escolar 
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e sua necessidade, dando preferência para os mais carentes (Publicaciones de la Oficina 

Sanitaria Panamericana, 1930, p. 1302-1309).  

 As Clínicas de Nutrição puderam demonstrar aos países o valor da nutrição por meio 

de seus resultados, visitadoras, benefícios e custos, ações como a Semana de Nutrição com 

visitação nas escolas ensinando sobre alimentação e saúde, realizando exposições anuais de 

nutrição nas escolas e conferências por rádio, trabalho de divulgação científica com a 

identificação de produtos, composição química, valor nutritivo e econômico (Publicaciones 

de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1930, p. 1302-1309). 

 A alimentação infantil passou a ser entendida como um direito da criança em que o 

Estado deveria assegurar ou oferecer assistência às mães as quais não possuíam recursos 

suficientes e serviços (Notas y Revistas, 1928, p. 585). No México, por exemplo, a 

Associação Nacional de Proteção a Infância criou Restaurantes Maternos, nos Centros de 

Higiene Infantil, que ofereceriam gratuitamente alimentação adequada (Editoriales, 1930, p. 

602-604). 

 O cuidado com a criança – puericultura – envolveu também ações e políticas de 

organizações de saúde nacionais assim como o surgimento das mesmas como a criação e 

parcerias de Serviços, Institutos, Clínicas, Comissões e estabelecimentos voltados 

especificamente para tratar e desenvolver atividades como orientações sobre alimentação e 

higiene, atendimento de crianças com distúrbios nutricionais, avaliação antropométrica 

(consiste no uso de indicadores e parâmetros indicados para avaliar o estado nutricional, os 

quais são capazes de fornecer informações sobre a adequação nutricional de um indivíduo ou 

coletividade), acompanhamento contínuo do estado nutricional da população, especialmente 

em localidades mais carentes. Conjuntamente ocorreram debates teóricos das questões 

referentes à desnutrição, inanição, subalimentação quantitativa e qualitativa (VILLANUEVA, 

1929, p. 1196; Notas y Revistas, 1929, p. 1246-1247; Noticiario Brasileiro, 1929, p. 1277; 

AZEVEDO, 1928, p. 889-894; Notas y Revistas, 1928, p. 1469). 

 Destacam-se como exemplos dessas ações: Na Argentina, realizou-se a quantificação 

de atendimentos nutricionais pelo Instituto Municipal de Enfermidades de Nutrição de 

Buenos Aires (Crónicas. Alimentación, 1930, p. 318-321; Notas y Revistas, 1930, p. 1370-

1372). No Uruguai, foi realizada a avaliação de 10.000 escolares quanto ao estado nutricional, 

a pedido da Comissão Nacional Pro Alimentação Correta do Povo, e medidas necessárias 

foram adotadas (Notas y Revistas, 1930, p. 318-321; Notas y Revistas, 1930, p. 1370-1372).  
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 Em Montevidéu, no Uruguai, a Clínica de Nutrição do Corpo Médico Escolar de 

Montevidéu avaliou o estado nutricional das crianças e sua relação com as doenças. Muitos 

inquéritos alimentares foram realizados na região no período (Notas y Revistas, 1930, p. 318-

321; Notas y Revistas, 1930, p. 1370-1372). Já nas grandes cidades dos EUA, teve-se a falta 

de boa alimentação, em que muitas crianças iam à escola sem realizar o café da manhã. A 

falta de conhecimento dos valores alimentares era muito comum, sobre tudo nas cidades, onde 

na maioria das famílias dos EUA pouco tempo era dedicado ao estudo da alimentação das 

crianças durante seus primeiros 10 anos de vida, e certos produtos alimentares preparados 

para estimular os sentidos da visão e paladar (SMITH, 1923, p. 211). 

 A alimentação escolar se tornou marcante na nutrição, reafirmando a importância da 

instituição escolar e as ações decorrentes dela com impacto positivo na saúde dos escolares, 

por meio das cantinas escolares, estabelecimento de programas e políticas públicas 

relacionados à alimentação e voltados para esse público-alvo. Além das ações de educação em 

saúde que foram importantes na sedimentação dos conceitos de saúde alimentar tanto para os 

escolares como para as famílias, assim como os diagnósticos e intervenções nutricionais. 

 

4.8 Dietoterapia e sua importância 

 

 A abordagem da dietoterapia, ou seja, tratamento de doenças por meio dos alimentos 

se apresentou nas publicações voltadas para enfermos hospitalizados e indivíduos acometidos 

de alguma doença como, por exemplo nos EUA, a cura da pelagra entre os asilados por meio 

da dieta (GOLDBERGER, WARINH, TANNER, 1924, p. 226), os quais foram direcionados 

com orientações nutricionais, inclusive para combater a morbimortalidade (Crónicas, 1930, p. 

318-321). Tornou-se uma temática diferencial das publicações do Boletim, pois surgiu no 

continente americano, porém quase não era abordado por outras OI (BIZZO, 2012).  

 Era aconselhado que se gastasse mais dinheiro com alimentos que em remédios, além 

de se comer regularmente e ter o ganho de peso adequado, pois era muito favorável para o 

bom tratamento das doenças. As comidas simples eram consideradas muito melhores que as 

comidas muito elaboradas (SMITH, 1923, p. 219). Um exemplo a respeito foi a relação de 

uma dieta ou regime alimentar específico para tuberculosos que demonstrou resultados 

positivos, assim como a ação das vitaminas. A boa alimentação era considerada como uma 

etapa essencial para o tratamento da tuberculose, uma vez que as pessoas que 

convenientemente se alimentavam de forma mais saudável e completa resistiam mais a 
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tuberculose, quando comparadas as que se alimentavam de alimentos não saudáveis (Notas y 

Revistas, 1931, p. 195-196; SMITH, 1923, p. 211-217). 

  A alimentação deficiente na infância foi motivo de preocupação, debates e ações de 

políticas, pois era considerada como uma das causas das doenças nesse período da vida, ao 

mesmo tempo em que a alimentação adequada foi considerada o principal elemento de defesa 

da saúde e de cura (TORRES, 1929, p. 85; Editoriales, 1929, p. 166-167). Logo se tornou 

necessário, para resolver o problema da alimentação da população, estudos e pesquisas 

voltados para as carências nutricionais relacionados a alimentação, o cálculo da necessidade 

energética de cada um desses indivíduos da população local, quantidade de alimentos 

produzidos, exportados e necessidade nacional para se ter conhecimento da disponibilidade de 

alimentos necessários no país, e alcançar o equilíbrio nutricional por meio da alimentação 

variada (Notas y Revistas, 1928, p. 1252; Editoriales, 1930, p. 602-604).  

 Como exemplos das ações de pesquisas se têm: estudos experimentais de alimentação 

em gestantes e lactentes, com acompanhamento da mãe e criança em todo o período de 

lactação, levando em consideração diferentes regiões dos EUA. O objetivo era a profilaxia da 

anemia, das várias manifestações da deficiência de iodo e das várias endocrinopatias 

descobertas em crianças (WESTON, 1931, p. 281-288). Estudos comparativos realizados para 

a melhoria da anemia levaram em consideração a relação dos minerais na ação da anemia e 

intervenções alimentares, nos EUA (WESTON, 1931, p. 281-288). 

 A dietoterapia se tornou significativo na nutrição, passando a integrar as Instituições, 

formação de especialistas nessa área, por meio de cursos e bolsas colaborando para o 

fortalecimento e importância da área, com o desenvolvimento de ações voltadas para o 

indivíduo e suas necessidades nutricionais e fortalecendo a importância dos alimentos para 

saúde. 

 

4.9 Leite e seu valor 

 

  Nesse período se observou a abordagem constante da importância dos alimentos para a 

saúde, principalmente do leite, cujo uso na merenda escolar britânica (primeiro programa de 

cunho nacional governamental) era tido como um exemplo influente (BIZZO, 2012). Além de 

ser considerado tanto alimento protetor (alimentos que combatem e/ou previnem doenças ou 

disfunções do organismo por meio do potencial ação/função dos componentes presentes nos 

mesmos como vitaminas e minerais, por exemplo) as doenças pela sua composição (proteínas, 
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vitaminas, gorduras), como um alimento muito “completo” (TOBEY, 1928, p. 1191). Diante 

desse quadro e por apresentar constantes publicações no boletim nesse período, o leite é 

abordado em uma subseção separada pela sua importância e frequente abordagem.  

Entretanto era compreendida sua relação com doenças que poderiam ser transmitidas 

pela má manipulação, ou seja, o leite podia ser um veículo de doenças, por isso era 

estabelecida a análise química e dada a devida importância aos métodos de preparação e 

distribuição (Nueva Legislación, 1928, p. 611; Crónicas, 1928, p. 1211; Adelantos en 

Ingeniería Sanitaria, 1923, p. 336). Um exemplo a respeito foi a diminuição da mortalidade 

infantil na área de registro de nascimentos nos EUA: a diminuição se deu, dentre as diversas 

causas, ao avanço realizado em saúde em relação a produção de leite e outros alimentos 

(Adelantos en Ingeniería Sanitaria, 1923, p. 338). 

Foram estabelecidos regulamentações de controle e qualidade do leite, objetivando à 

saúde e o controle de qualidade desse alimento. Como exemplo se tem a regulamentação do 

leite pelo serviço de saúde pública dos EUA que contemplou os seguintes pontos: definição 

de leite, categorização, graduação (grau B do leite cru, grau C do leite cru, grau D do leite cru, 

grau A do leite pasteurizado, grau B do leite pasteurizado, graus do leite cru que deve ser 

pasteurizado), componentes do leite (gordura, creme, soro e sua refinação), derivados de 

produtos ou tipos (leite desnatado, leite achocolatado, leite evaporado, leite condensado, leite 

desnatado e condensado, leite cru em pó, leite desnatado em pó, leite recombinado, produtos 

do leite), produção (leiteiro, funcionários, bactéria, rotulagem, enfermidades dos animais, 

pasteurização, estruturas e equipamentos, adulteração) e distribuição (distribuidor, veículos, 

anúncio), inspeção (penalidades, revogação e sansão do regulamento, inconstitucionalidade 

de cláusulas), e armazenamento (Reglamento Modelo de la Leche del Servicio de Sanidad 

Pública de los EUA, 1927, p. 390-406). 

  A partir dessa importância na alimentação humana, conseguiu-se facilidade para 

importar diretamente artigos como envases para leite e foram criadas tecnologias que 

facilitaram a distribuição na América Latina, na qual alguns países possuíam dificuldade de 

aquisição desse alimento (Notas y Revistas, p. 1178-1185, 1928).  

  Ao longo desses anos construíram-se parâmetros, características e requisitos que 

deveriam ser contemplados e estarem diretamente relacionados com esse tipo de alimento, 

dentre elas, possuir uma alimentação mais adequada em termos de saúde para evitar doenças, 

ter maior valor quanto aos nutrientes no alimento, ter condições de conservação satisfatória, 
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ter preço equitativo para assegurar a produção e o consumo (Adelantos en Ingeniería 

Sanitaria, p. 336, 1923).  

  Em relação ao preço era necessário atentar para produtos baratos que poderiam ter 

valor alimentar inferior, ou serem produtos impróprios para consumo (Adelantos en Ingeniería 

Sanitaria, 1923, p. 337). 

Devido à sua importância e complexidade como alimento, pela sua perecibilidade, 

composição e riscos na manipulação, iniciou-se o estabelecimento da classificação desse 

alimento, buscando em conjunto um método de se obter um leite seguro tanto em sua 

composição quanto manipulação, o que foi possível graças ao progresso da engenharia 

sanitária (Adelantos en Ingeniería Sanitaria, 1923, p. 364).  

Uma lei estabelecida na Califórnia, nos EUA, por exemplo, obrigou a classificação do 

leite em cada cidade que mantinha o serviço aprovado de inspeção do leite. Foi determinada a 

seguinte classificação e, consequentemente, as especificações de cada categoria: leite especial, 

classe “A” leite cru, classe “B” do leite cru, classe “A” do leite pasteurizado, classe “B” do 

leite pasteurizado, leite inferior a classe “B” (Adelantos en Ingeniería Sanitaria, 1923, p. 364-

365). 

 Outro avanço ao longo do período em relação a esse alimento foi o desenvolvimento 

do uso da pasteurização, o qual foi bem explorado nessa fase temporal. O método de 

pasteurização foi definido como melhor forma de proteção para o abastecimento de leite, além 

dos estudos para a fixação de tempo e temperatura ideais para esse tipo de procedimento 

(MORSCHAUSER, 1925, p. 210).  

Na VII Conferência Sanitária Pan-americana, no Peru, deu-se importância aos 

resultados favoráveis obtidos nos países em que foi resolvido o problema da higienização do 

leite e especialmente a pasteurização (La Octava Conferencia Sanitaria Panamericana, 1927, 

p. 837). Já na IX Conferência Sanitária Pan-americana, no Peru, recomendou-se que o que 

dizia a respeito da higienização e pasteurização do leite permanecessem sob a autoridade dos 

serviços nacionais de saúde (La Décima Conferencia Sanitaria Panamericana, 1931, p. 704).  

Com os avanços de estudos, das técnicas e a percepção do valor desse alimento, foi 

necessária a criação de Clínicas (Notas y Revistas, 1927, p. 426; Notas y Revistas, 1927, p. 

679-681) e Escritórios, para que se pudesse estabelecer tanto as regulamentações, orientações 

e especificações de cada categoria desse produto como o desenvolvimento de formas de 

armazenamento e distribuição do mesmo para crianças com carências nutricionais (LLOYD, 

1927, p. 448-449). Nos EUA, por exemplo, houve a criação do Escritório de Química de 
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Alimentos, da Indústria Animal, de Economia Doméstica, da Indústria Leiteira, de Economia 

Agrícola, de Reconhecimentos Biológicos, de Economia Agrícola (LLOYD, 1927, p. 448-

449).  

Os estudos científicos específicos de análise química, de consumo e importância 

nutricional desse produto também foram desenvolvidos e algumas questões foram lançadas 

diante dos resultados encontrados e das linhas de pesquisas que foram se formando. Houve 

maior ênfase em seus macronutrientes do que em vitaminas e minerais. Nos EUA, descobriu-

se com precisão as deficiências dos preparados lácteos mais anunciados, porém não se 

conheceu com precisão as quantidades de ferro, cobre e iodo que os lactantes necessitavam 

(WESTON, 1931, p. 284). 

Os estudos eram realizados em alimentos para verificar quais componentes estavam 

presentes nos mesmos, pois tendo conhecimento desses elementos haveria um caminho para 

se compreender mecanismos do metabolismo humano relacionados com os alimentos, 

doenças e deficiências alimentares, por exemplo (WESTON, 1931, p. 283). No Laboratório de 

Investigação dos Alimentos da Carolina do Sul, nos EUA, analisou-se leites das importantes 

regiões do país que resultaram em achados que explicaram casos de anemia nutritiva e 

frequência de carência de ferro na alimentação (Reglamento Modelo de la Leche del Servicio 

de Sanidad Pública de los EUA, p. 396, 1927). 

Além da importância dada ao leite como alimento, também foi recomendada uma 

alimentação variada composta por todos os grupos de alimentares (legumes, verduras, frutas, 

etc), pois a alimentação era vista como base importante da saúde. Aliado a isso, outros pontos 

que também faziam parte da alimentação sadia foram descritos, como grupos de alimentos, 

quantidades e proporções dos vários alimentos, pois cada um deles era considerado 

indispensável para a devida nutrição do corpo humano (Notas y Revistas, 1930, p. 1495; 

Notas y Revistas, 1926, p. 681; Notas y Revistas, 1926, p. 681, 1926). 

 O leite se tornou relevante na nutrição, pela sua valorização como alimento 

considerado dos mais completos e mais preconizado, pelo desenvolvimento de novos 

produtos industrializados e seus meios de ação como as fórmulas lácteas, diante das 

necessidades infantis e sociais, fixação do valor nutricional desse alimento para a saúde 

humana, assim como dos seus processos de produção industriais. 

 

 

 



43 

 
 

4.10 Nutrição nas forças armadas 

 

 A alimentação das forças armadas foi uma ideia inserida na OPAS por interesse ou 

preocupação nacionais, para fortalecimento da população interna. Logo, aprofundou-se a 

atenção e a inclusão de indicação da necessidade de criação de fazendas/pomares militares. 

Dessa forma era possível produzir e consumir de forma mais acessível legumes e frutas 

frescas, proporcionando uma alimentação mais variada, tratando as questões peculiares de 

cada indivíduo. Associado à isso houve a criação de um corpo de cozinheiros militares 

profissionais que de alguma forma eram devidamente instruídos pelos inspetores do Serviço 

Federal de Inspeção dos Estados (Notas y Revistas, 1929, p. 271).  

 Por outro lado, sabia-se que a decomposição e contaminação poderiam ser impedidas 

mediante a manipulação e aplicação de padrões higiênicos de preparação e refrigeração. 

Logo, passou a ser de responsabilidade dos funcionários da saúde a missão de impedir a 

venda de produtos impróprios e indicar as disposições apropriadas sobre a higiene alimentar. 

As leis federais e os Códigos Sanitários de muitos Estados e Municípios ofereciam um 

material extenso para que fosse fundamentada a nova legislação para as populações que 

careciam desta. Além disso, os comerciantes reconheciam que a venda de produtos limpos e 

saudáveis atraía mais clientes, e esses alimentos fomentavam a boa saúde (BAUMANN, 

1934, p. 838). 

 Houve o desenvolvimento de ações para fortalecer as intervenções sanitárias, como 

capacitar os inspetores de alimentos para sua devida atuação e obrigação (Notas y Revistas, 

1932, p. 487-488). A fiscalização dos produtos alimentícios, uma das obrigações do Código 

Sanitário das municipalidades, permaneceu atuante, incluindo a necessidade de se estabelecer 

laboratórios de bromatologia em cada cidade, para se obter resultados mais práticos em 

relação a essa conduta, assim como evitar intoxicação e contaminação alimentar (Editoriales, 

1932, p. 1084).  

 Por outro lado, alguns departamentos de Saúde e de Higiene, como o de Nova York, 

modificaram a Seção do Código Sanitário que exigia um exame médico anual para os 

manipuladores de alimentos, mantendo esse exame para os trabalhadores da indústria leiteira, 

e continuando a prévia disposição que proibia que pessoas que estivessem com doenças 

transmissíveis trabalhassem como manipuladores de alimentos.  

 Para fomentar a higiene pessoal dos manipuladores de alimentos o Departamento de 

Saúde tomou as seguintes medidas positivas: publicar um folheto titulado “La Higiene 
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Personal de los Manipuladores de Alimentos como Obstáculo para la Transmision de las 

Enfermidades Transmisibles”, o qual era entregue a cada manipulador.  

 A nutrição nas forças armadas continuou sendo importante em âmbito governamental 

e de saúde populacional com contínuas discussões sobre os cuidados com o alimento, sua 

produção e métodos relacionados, assim como com os manipuladores que são meios 

diretamente ligados com a saúde e zelo alimentar. 

 

4.11 A relação entre economia e alimentação 

 

A economia também se encontrava nessas vertentes, pois o ajuste da economia 

permitia o controle da questão alimentar, partindo da ideia de que a população empregada 

movimentava a economia do país pela compra de alimentos, que consequentemente estava 

aliada a nutrição e saúde pelo suprimento das necessidades do organismo. Diante disso era 

necessário que as autoridades nacionais atentassem para a escassez dos elementos de primeira 

necessidade como leite, carne, pão e fruta, e para a qualidade e seleção adequada dos 

alimentos (Notas y Revistas, 1929, p. 1246-1247).  

Nesse período, observou-se o estabelecimento da questão econômica em relação à 

produção, importação, exportação e consumo de alimentos, de acordo com a necessidade dos 

Estados em relação à movimentação econômica. 

A questão econômica se tornou relevante na nutrição, gerando estratégias e ações 

nacionais e internacionais na saúde que estavam diretamente relacionadas com interesses 

econômicos.  

 

4.12 Análise química de alimentos 

 

  A análise dos alimentos em sua composição, características e funções, assim como a 

determinação de definições para essas novas substâncias foi traçada ao longo do período, 

assim como a descoberta de elementos essenciais na dieta humana antes desconhecida. 

  Os estudos voltados para essa área proporcionou o estabelecimento de tabelas de 

análises e classificação de substâncias presentes, podendo assim realizar comparação da 

quantificação de elementos nutricionais em diversos tipos de alimentos e direcionando para 

deficiência nutricional, tratamento e/ou prevenção de doenças. Tem-se como exemplo, a 

análise de centenas de amostras de hortaliças procedentes dos principais centros dos EUA, 
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para verificação das variações dos conteúdos minerais das amostras (WESTON, 1931, p. 285-

286). 

 A análise química dos alimentos se tornou significativo na nutrição, gerando 

estratégias e desenvolvimento de pesquisas na área da ciência dos alimentos, as quais se 

sedimentaram através dos estudos, assim como a descoberta de nutrientes e sua importância 

no organismo humano com impacto no cuidado com a saúde populacional.  
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SEÇÃO 5 –  Desenvolvimento das temáticas de nutrição na OPAS (1932 a 1939) 

 

 Nesta seção continuarei a apresentar as principais tendências temáticas que se 

surgiram e foram importantes na inserção e desenvolvimento da nutrição na OPAS, além da 

descrição de novas tendências que surgiram no período, por meio do enfoque cronológico. A 

organização dos principais conteúdos identificados permanecem na exposição da nutrição na 

OPAS.  

 

5.1 Vigilância e controle sanitário da alimentação 

 

 A abordagem do controle e vigilância sanitária por parte dos Estados permanece no 

período por meio do controle e fiscalização tanto dos processos de produção como dos 

alimentos em si e de sua importação. Assim como em relação a higiene dos manipuladores, 

formação de políticas públicas/leis e departamentos  direcionados a essa necessidade 

específica. Na Costa Rica, por exemplo, foi determinado por decreto que se tornava proibido 

importação de preparados de uso exclusivo na alimentação infantil, que não tivessem descrito 

na sua própria lata ou envase a data de fabricação e a de conservação máxima. Foram isentas 

de imposto de importação os preparados lácteos que a Secretaria de Saúde Pública 

recomendasse expressamente para a alimentação infantil (Notas y Revistas, 1935, p. 1084). 

Como forma de prevenção, era necessário cuidado de higiene pessoal por parte dos 

empregados dos departamentos dietéticos, que deveriam lavar as mãos com sabão e água 

antes de preparar a comida ou tocar em alimentos, verificar periodicamente se eram 

portadores de alguma doença e assim deveriam ser afastados. Eliminação de roedores e 

insetos, falta de refrigeração e alimentos descobertos também eram pontos considerados 

importantes (Crónicas, 1936, p. 1184).  

 A finalidade das inspeções era eliminar alimentos impróprios para consumo, vedar o 

uso de corantes, substâncias químicas, preservativos e outros ingredientes nocivos à saúde, 

protegendo os direitos e saúde do consumidor de acordo com as leis (BAUMANN, 1934, p. 

839). Na República Dominicana, por exemplo, foi instituída uma nova lei de alimentos 

reformando a velha lei proibindo a fabricação, venda e consumo de qualquer artigo 

alimentício que fosse considerado impróprio para consumo de acordo com as 

regulamentações do Laboratório Nacional. Os infratores de alimentos eram punidos com 

multa e/ou prisão, além da confiscação e destruição imediata do produto. Foi proibida a 
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importação de alimentos que não fossem encontrados de acordo com os requisitos da lei e 

Código Sanitário sob pena de confiscação e destruição (Administración, 1934, p. 1075). 

 A higiene alimentícia foi considerada um dos fatores mais importantes na conservação 

da saúde pública, sendo esse objeto de regulamentos nacionais, estaduais e municipais, assim 

como de instrução de funcionários designados para tal atuação. A manipulação e preparação 

dos alimentos foram entendidas como parte da ciência.  

Os alimentos encontrados pela vigilância dos inspetores do Serviço Federal de 

Inspeção dos Estados, e considerados contaminados e impróprios para consumo, e no caso de 

venda eram separados e posteriormente eliminados. Por outro lado, sabia-se que a 

decomposição e contaminação poderiam ser impedidas mediante a manipulação e aplicação 

de padrões higiênicos de preparação e refrigeração. Logo, passou a ser de responsabilidade 

dos funcionários da saúde a missão de impedir a venda de produtos impróprios e indicar as 

disposições apropriadas sobre a higiene alimentar. Uma nova lei, em Porto Rico, entrou em 

vigência semelhante a uma existente nos EUA, para proibir o tráfico e venda de alimentos 

adulterados e rotulados de forma fraudulenta e para outros fins (Crónicas, 1939, p. 1167). 

 As leis federais e os Códigos Sanitários de muitos Estados e Municípios ofereciam 

material extenso para fundamentar a nova legislação nas populações que careciam desta. 

Além disso, os comerciantes reconheciam que a venda de produtos limpos e saudáveis atraía 

mais clientes, e esses alimentos fomentavam a boa saúde (BAUMANN, 1934, p. 838). 

 Houve o desenvolvimento de ações para fortalecer esse tipo de intervenção, como 

capacitar os inspetores de alimentos para sua devida atuação e obrigação (Notas y Revistas, 

1932, p. 487-488). A fiscalização dos produtos alimentícios, uma das regras do Código 

Sanitário das municipalidades, permaneceu atuante. Incluía a necessidade de se estabelecer 

laboratórios de bromatologia em cada cidade, para que se obtivesse resultados mais práticos 

em relação a essa conduta, assim como evitar intoxicação e contaminação alimentar 

(Editoriales, 1932, p. 1073; Editoriales, 1932, p. 1084).  

O Escritório Pan-americano tinha particular empenho nos produtos alimentícios que 

foram dispensados para o consumo público, para que se encontrassem nas melhores condições 

sanitárias. Requereu-se de todos os médicos o cumprimento da obrigação que se impôs aos 

fabricantes de gelo e bebidas gasosas de fornecer os aparatos necessários para a purificação da 

água utilizada. Assim como deveriam ter os aparatos necessários para esterilização de frascos 

(Editoriales, 1933, p. 1004). 
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 A vigilância e controle sanitário dos alimentos continuaram sendo importante em 

âmbito governamental e de saúde populacional com contínuas discussões sobre os cuidados 

com o alimento, sua produção e métodos relacionados. Assim como com os manipuladores 

que são meios diretamente ligados com a saúde e zelo alimentar. 

 

5.2 Aprofundamento da Ciência da Nutrição e de suas leis 

 

 Permaneceu a temática da instituição da nutrição como ciência, assim como suas leis, 

pesquisas e estabelecimento de suas normas e também Institutos/Departamentos/ 

Conferências. A Organização propôs a criação de um Instituto Internacional de Nutrição, com 

a utilidade de ajudar a manter o contato entre os técnicos dos distintos países, coordenadoria, 

documentos, estudando os métodos de pesquisa e facilitando as pesquisas subsequentes 

(Crónicas, 1936, p. 54). 

Como forma de estabelecimento de leis que pudessem reger a ciência da nutrição e 

suas devidas ações foram determinadas normas. Como exemplo se tem a VII Conferência 

Internacional Americana reunida em Santiago do Chile, tendo em conta o estudo e aprovação 

das bases fundamentais dos projetos de lei sobre alimentos e drogas, que resolveu: 1. Os 

artigos alimentícios que não tivessem sido submetidos ao controlador técnico sanitário no país 

de origem, não deveriam ser exportados a outros países da América, e deveriam estar de 

acordo com as leis e regulamentos sanitários dos países de destino; 2. Os países que não 

tivessem normas ou bases estabelecidas relativas aos alimentos deveriam incluí-las em sua 

legislação sanitária. A Oficina Sanitária Pan-Americana distribuiu cópia dessas bases a todos 

os governos dos países americanos; 3. A Oficina Sanitária Pan-Americana distribuiu também 

a publicação “Modelo de portaria para o leite”; 4. Era conveniente que o respectivo Código 

Sanitário de cada país figurasse para seu conhecimento o conjunto de disposições pertinente 

relacionadas com os alimentos; 5. Sugeriu-se estabelecimento de modo parcial e progressivo, 

a uniformidade de tipos e padrões pan-americanos sobre alimentos a fim de facilitar o 

intercâmbio comercial entre os diversos países, sem atentar contra os interesses sanitários dos 

mesmos. Esta uniformidade de padrões e tipos deveria ser estudada pela Oficina Sanitária 

Pan-Americana e discutida a fim de ser adotada nas Conferências Sanitária Pan-Americana 

seguintes (Boletín de la Oficina Sanitaria Pan-Americana, p. 213, 1934). 

 Nos EUA, foi possível entender o papel da nutrição em um Departamento de Saúde. 

Nesse período se concedeu atenção aos aspectos sanitários da nutrição no país, o qual foi 
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bastante aceitável visto que quase todo o desenvolvimento da nutrição teve lugar ao longo dos 

anos.  

 Acreditava-se que os requisitos dietéticos do homem foram supridos pela quantidade 

suficiente de alimentos que se tinha disponível, porém se descobriu que a quantidade só 

representava um dos fatores que intervia no regime adequado, e que existia uma série de 

substâncias que o indivíduo deveria receber para se manter saudável. Foi criado o Comitê 

Técnico de Nutrição. Algumas tarefas do Departamento: cooperar com os organismos dos 

Estados interessados em outras fases da nutrição, proporcionar conselho e ajuda aos fiscais 

sanitários com respeito aos problemas que enfrentavam. Além de preparar, compilar e 

distribuir material educativo, folhetos, formular recomendações apropriadas, oferecer 

conselhos práticos sobre nutrição em relação às doenças, compilar dados relativos a 

frequência das enfermidades relacionadas com a alimentação (SEBRELL, 1937, p. 547-553). 

Compreendeu-se, por parte dos países da América Latina, a responsabilidade de se 

oferecer conselhos acerca da alimentação e nutrição ao indivíduo e a coletividade, junto com 

as ações contínuas de profilaxia aos problemas nutricionais e de saúde já estabelecidos. Assim 

como após a realização dos inquéritos e seus resultados que trouxeram motivação para bons 

conselhos sobre a melhor forma de alimentação (Higiene Bucal, 1934, p. 263; Crónicas, 1939, 

p. 1178).  

Embora as orientações dietéticas fossem as mesmas para todos os períodos da vida, 

variava a quantidade de alimentos necessários durante o desenvolvimento, gravidez e lactação 

e vida adulta. Estudos sobre a alimentação mexicana, por exemplo, declararam que a 

alimentação popular mexicana, tanto das crianças como dos adultos, era unilateral, constituída 

quase exclusivamente por hidrocarbonatos (carboidratos), e sendo relativamente pobre em 

vitaminas. Apontou também que entre as causas de mortalidade infantil no meio rural 

mexicano predominava a carência nutricional (Crónicas, 1936, p. 52). 

 A alimentação deveria oferecer valor calórico suficiente para atender o 

desenvolvimento, reprodução e demais processos biológicos e funções orgânicas (Higiene 

Bucal, 1934, p. 263). Logo, foram determinados valores mínimos requisitados para nutrientes 

em diferentes grupos populacionais tanto para o indivíduo saudável como para o tratamento 

de doenças (Crónicas, 1936, p. 55). No Chile, descobriu-se que havia uma diferença do 

metabolismo basal entre os homens e que coincidia com os resultados de outros países 

(Alimentación, 1934, p. 247). 
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As pesquisas sobre consumo alimentar tiveram cada vez mais relevância e 

contribuíram para a orientação de pontos essenciais a se continuar pesquisando dentro da 

nutrição, a fim de se obter maiores resultados possíveis e permitir comparações com dados já 

obtidos. As pesquisas buscavam examinar recursos dos alimentos dos países, estudos de 

grupos sociais de cada Estado e suas Instituições, estudos familiares, estudos infantis, 

métodos, extensão e duração das pesquisas, enumeração e classificação dos alimentos, 

análises fisiológicas dos dados já obtidos, valor econômico dos alimentos e dos regimes 

(Notas y Revistas, 1939, p. 710).  

Em Cuba, por exemplo, foi realizado um estudo bromatológico das frutas mais 

abundantes no país. Já no Chile foi verificado o problema do consumo alimentar por meio do 

estudo do problema da alimentação popular que continuava uma grave preocupação nacional 

(Crónicas, 1937, p. 853). Na Bolívia foi determinada a proporção do consumo de leite, criação 

do Departamento Especial de Nutrição, estabelecimento do café da manhã escolar como 

função do Estado, estabelecimento de medidas para importação de alimentos verdadeiramente 

saudáveis e extinção de produção de alimentos pouco saudáveis (BENAVENTE, 1937, p. 

820). 

A condição alimentar e o estado de saúde nutricional das populações, segundo as 

análises observadas, estavam relacionados também com a sua localização, havendo diferenças 

e características específicas das populações das regiões subtropicais e tropicais. Como 

exemplo se tem: na Colômbia havia um regime alimentar carente pela pobreza nutricional dos 

alimentos, e do predomínio do regime vegetariano sobre o animal. Tais deficiências eram 

muito sensíveis no planalto, pois o organismo deveria assimilar o excesso nutritivo para lutar 

contra o frio e contra a altura. Foi necessário investigar as funções de nutrição em planalto 

com outras substâncias, determinar a capacidade funcional do organismo, fazer nas planícies 

uma pesquisa semelhante (Alimentación, 1934, p. 247). 

Os conhecimentos da nutrição permaneceram em estado de contínuo progresso, assim 

como os dados adquiridos os quais conduziram a resultados práticos dessa ciência sendo 

possível introduzir modificações. Junto à isso, percebeu-se que alguns fatores estavam 

relacionados com a mudança na alimentação de um povo com novos produtos, a refrigeração, 

transporte rápido, industrialização e urbanismo (Editoriales, 1932, p. 977-980). Essas 

transformações também ocorreram em alguns parâmetros estabelecidos dentro dessa ciência, 

o que representou um avanço na área de saúde e de desenvolvimento desse campo, pois a 

nutrição era considerada anexa na área da saúde, contudo a mesma passou a receber impulso 
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constante de uma prolongada série de pesquisadores (MCLESTER, 1935, p. 317).  

 Um exemplo a respeito foi no Uruguai em que se destacou o avanço alcançado nos 

últimos anos no campo da nutrição, onde o problema foi estudado a fundo como tendência 

científica e prática. Assim como a Criação do Instituto de Nutrição, dependente da 

municipalidade de Buenos Aires, porém coordenada pelo Governo central (Editoriales, 1936, 

p. 593). 

Destaca-se que durante a IX Conferência Sanitária Pan-Americana se acordou 

autorizar a Oficina Sanitária Pan-Americana para realizar em forma parcial e progressiva, o 

estudo de tipos ou padrões sobre alimentos e drogas, segundo a resolução da VII Conferência 

Internacional Americana, e nomear uma comissão de especialistas. Tendo em conta a 

importância dos problemas de alimentação, resolveu-se: 1. Recomendar as direções de saúde 

dos países americanos que organizassem Institutos ou Departamentos encarregados de 

estabelecer a composição e o valor nutritivo dos alimentos próprios de cada país, de fazer o 

estudo estatístico da alimentação de diversos grupos sociais e dos problemas de obtenção, 

elaboração e distribuição dos alimentos com a finalidade de estabelecer normas higiênicas 

desejáveis; 2. Recomendar a maior difusão possível destas normas pela educação higiênica 

dos povos prosseguida desde a escola primária; 3. Recomendar que a Oficina Sanitária Pan-

Americana continuasse prestando sua ajuda em difundir todos os conhecimentos relativos ao 

problema em questão, por meio de seus órgãos de publicidade (Boletín de la Oficina Sanitária 

Pan-Americana, p. 15-16, 1935). 

Nesse período compreendeu-se o importante papel que a nutrição desempenhou, por 

exemplo, na prevenção e tratamento de doenças, mudando o conceito das necessidades 

nutritivas do doente. Logo se começou a pensar em termo de fisiopatologia e o bem que a 

alimentação trazia para indivíduos com problemas de saúde (MCLESTER, 1935, p. 318). 

 A ciência da nutrição teve uma importância crescente por meio dos cientistas que 

iniciaram ações e linhas de pesquisas relacionadas à mesma na América Latina. Os problemas 

sociais e médicos que dependiam da nutrição não poderiam ser resolvidos sem a colaboração 

da ciência. Na América do Norte, os laboratórios destinados a pesquisas em nutrição, estavam 

muito bem servidos por inúmeras pessoas competentes. Cada país deveria resolver seus 

próprios problemas, a fim de utilizar plenamente o alimento que produzia, para melhorar o 

rendimento econômico dos produtos que exportava, para evitar os próprios males que se 

derivavam de uma alimentação deficiente e que contribuíam para um baixo custo de vida 

(Notas y Revistas, 1933, p. 312). 
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 À medida que se estendia e aplicava dados da ciência moderna da nutrição, aparecia 

cada vez mais e com maior claridade a relação com o cuidado sanitário. A Oficina Sanitária 

Pan-Americana, diante disso, empreendeu gestões a fim de motivar estudos como dos hábitos 

dietéticos pelos governos para disseminar conhecimentos relativos à alimentação adequada 

nos países. No Brasil, por exemplo, um voto aprovado pela Academia Nacional de Medicina 

do Rio de Janeiro, aplaudiu o governo pelas iniciativas em prática e de estímulo maiores, com 

a criação urgente de restaurantes populares e gratuitos, e de restaurantes proletários nos 

bairros industriais ou pelo menos junto as grandes fábricas para servir aos operários, 

permitindo-lhes uma alimentação mais sadia ao preço de custo (Crónicas, 1936, p. 50). 

 Cada país deveria variar o conteúdo da alimentação, sua proporção dos elementos de 

acordo com a acessibilidade e situação econômica (Editoriales, 1932, p. 977-980). No Brasil, 

em São Paulo, criou-se o Centro de Estudos sobre Alimentação com o objetivo de promover e 

estimular investigações científicas sobre alimentação e nutrição normal e patológica, proceder 

a inquéritos, estudar os meios mais adequados de combate à má alimentação e à nutrição 

deficiente, ministrar o ensino da ciência alimentar às várias categorias de profissionais 

interessados. Além de reunir informes sobre estudos alimentares, fisiologia e patologia de 

nutrição, compilar dados relativos à produção, consumo e distribuição e valor econômico dos 

gêneros alimentícios, prestar informes que interessassem ao governo e a seus vários 

departamentos executivos, estimular por todos os meios a pesquisa e divulgação dos 

conhecimentos relativos à alimentação (Crónicas, 1939, p. 1164). 

 A atenção e preocupação que a alimentação e nutrição transpassavam pelos governos, 

órgãos governamentais, Institutos/Conferências/Comitê/Comissão que foram criados ou 

desenvolvidos ao longo do período. Dentre eles estão o Instituto Nacional, na Argentina, 

criado por decreto do poder executivo da República do país, teve a seu cargo o estudo da 

alimentação racional e econômica da população. Também foi criada a Escola Nacional de 

Dietista como parte integrante do Instituto, encarregada pelo ensino da alimentação adequada 

(Crónicas, 1938, p. 416).  

A preocupação com a afirmação e ação da nutrição nos países permaneceu 

intensificada como pôde ser percebida durante a III Conferência Pan-Americana de Diretores 

Nacionais de Saúde (Washington): estavam presentes os delegados das repúblicas 

representadas e o conselho diretor da Oficina Sanitária Pan-Americana. Em reconhecimento 

que vários países da América estavam incorporados, em distintos organismos ou instituições, 

atividades que se referem a nutrição e a alimentação racional com fins sanitários, 
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recomendou-se: 1. Aqueles países que ainda não tivessem iniciado essas tarefas que o 

fizessem o mais breve possível; 2. Que as práticas de boa alimentação das coletividades, 

formassem parte das funções sanitárias locais, sendo conveniente para este objeto, a formação 

de um pessoal especializado; 3. Que se realizasse uma propaganda conveniente para difundir 

o uso correto e variado das substâncias alimentícias, a orientação científica de organismos 

competentes, e que se aplicassem novos conhecimentos sobre aminoácidos, sais minerais e 

vitaminas, a fim de melhorar a alimentação popular; 4. Que onde se comprovasse a existência 

de doenças por carência alimentar efetuassem investigações correspondentes, e se implantasse 

uma alimentação correta dentro dos conhecimentos científicos; 5. Que se publicassem as 

estatísticas relativas ao consumo dos principais alimentos, a fim de facilitar os estudos 

comparativos entre os países da América; 6. Que se estabelecesse estreita cooperação entre os 

organismos sanitários e os que tivessem a seu cargo o controle e a distribuição de produtos 

alimentícios, a modo de subordinar, até onde seja possível, os aspectos econômicos da 

alimentação às necessidades biológicas; 7. Que fizesse as investigações científicas necessárias 

sobre os produtos alimentícios de cada lugar da América e seu valor nutritivo; 8. Que se 

procurasse vigiar a alimentação infantil, de preferência nos primeiros meses de vida. Quando 

a lactância maternal não fosse possível, era para se recomendar a lactação por leites 

maternizados, e o estabelecimento de lactários era digno de atenção; 9. Que se sinalizasse 

como tema para a X Conferência o estudo integrado de alimentação do homem na América, 

como assunto de grande importância para a população do continente; 10. Que a Oficina 

Sanitária Pan-Americana procedesse a designação da Comissão de Alimentação proposta pela 

VII Conferência Internacional Americana de Montevidéu, a fim de que pudesse dar 

cumprimento as resoluções das conferências anteriores sobre este assunto (Boletín de la 

Oficina Sanitária Pan-Americana, p. 417-418, 1936). 

 No Chile, por exemplo, foi inaugurada uma Clínica de Dietética e Nutrição, que serviu 

a esse país, no qual o seu serviço de dietética foi o primeiro de seu gênero no país e propôs-se 

a fazer uma ação curativa e preventiva (Crónicas, 1938, p. 418). Além disso, o país organizou 

um Comitê contando com os serviços de cientistas para que desenvolvessem estudos da 

alimentação popular. A pesquisa foi realizada por meio de questionários aplicados as mães, e 

dentre eles estavam a composição das refeições diárias (Crónicas, 1936, p. 51). 

 As comissões que eram realizadas determinavam normas e aconselhavam sobre 

necessidades nutricionais populacionais que deveriam ser adotadas em relação ao 

desenvolvimento e cuidado com a saúde, assim como sobre a necessidade de formação de 
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especialistas e pesquisas. Destacam-se como exemplos, a X Conferência Sanitária Pan-

Americana, em que se propôs criar na Colômbia um Conselho Nacional de Alimentação e 

com urgência de que o Estado se ocupasse com o problema do país, dado aos poucos estudos 

disponíveis sobre o assunto (Crónicas, 1939, p. 1164). O IV Congresso Nacional de Medicina 

que aprovou dentre as conclusões o seguinte, criar um Instituto Nacional de Nutrição que 

formasse técnicos especializados em dietética (Notas y Revistas, 1932, p. 90). E o Curso 

Brasileiro de Nutrição se iniciou, na segunda cadeira de Clínica Médica no Rio de Janeiro, um 

curso de extensão universitária sobre nutrição normal e doenças do metabolismo (Crónicas, 

1938, p. 416). 

 O Conselho Nacional de Alimentação se preocupou principalmente em estabelecer as 

normas de uma política coordenada de produção e de consumo, estabelecendo contato entre 

os principais organismos reguladores dessas questões: Conselho de Exportação Agrícola, 

realizando uma ativa propaganda no meio rural do consumo deste alimento e outras medidas 

mais. Por outra parte, manteve-se uma seção de consultas técnicas, que centralizou todas as 

pesquisas e disposições relacionadas com o problema alimentar (Editoriales, 1939, p. 4). 

   O aprofundamento da nutrição permaneceu essencial para esse campo como ciência, 

proporcionando sua extensão de ações, e contribuindo para a saúde populacional e se 

alicerçando ainda mais como uma área necessária para a saúde e firmando parâmetros, assim 

como instituindo novas descobertas. 

 

5.3 Formação de profissionais e de Instituições de Nutrição 

 

  A compreensão da importância e necessidade da criação de instituições e formação de 

profissionais habilitados permaneceu no período. As recomendações partiam de congressos, 

associações e sociedades para os países e suas municipalidades incentivando o investimento 

na área de nutrição (Alimentación, 1934, p. 246; Editoriales, 1936, p. 24). Os propósitos de 

um serviço de nutrição em saúde compreendiam: reconhecimento das deficiências em 

nutrição, correção dos mesmos, fomentos da nutrição normal a fim de impedir dificuldades na 

mesma.  

  A maior parte das autoridades aceitaram como princípio estabelecido que o serviço de 

saúde deveria atuar não só para proteger as doenças, mas também para fomentar a saúde 

individual e pública, pois o fomento da nutrição apropriada constituía uma importante função 

governamental (Crónicas, 1938, p. 420).   
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  As ações de estabelecimento dessa ciência eram voltadas para assistência à população 

em suas diversas formas de atuação como em hospitais com a implantação de cozinhas 

dietéticas e criação de sistemas de refeitórios para tratamento dietético de enfermos internados 

(Alimentación, 1934, p. 246).  

  No campo da nutrição infantil orientou-se a formação de lactários em indústrias para 

as trabalhadoras lactantes e campanhas de prevenção de avitaminoses, organização de 

colônias infantis que proporcionassem os benefícios da alimentação apropriada e a disciplina 

sanitária, por exemplo (Editoriales, 1936, p. 24). Além de ações nos países mais voltadas para 

conselhos de especialistas, reuniões, estudos, trocas de informações, formação e organização 

de Institutos de Nutrição, Escola de Dietistas e congressos.  

Somado à incorporação dessa ciência no plano de ensino de outras áreas de formação 

em saúde e de estudos de clínica da nutrição (Alimentación, 1934, p. 246-248), destaca-se a 

Associação Argentina de Biotipologia, Eugenia e Medicina Sócia que propôs ao Conselho 

Superior da mesma, a criação de uma Seção de Dietética e Alimentação, destinada a estudar 

sobre as bases científicas da nutrição (Alimentación, 1934, p. 246). A Casa Central do Corpo 

Médico Escolar, por meio das Clínicas Escolares, teve por objetivo suprir todas as 

deficiências fisiológicas que não contribuíam para o desenvolvimento somático da criança, 

iniciando as modificações que poderiam levar ao bom estado de nutrição (Alimentación, 

1934, p. 246).  

 A formação de profissionais de nutrição e seus institutos foi fundamental para a 

nutrição, propiciando meios de se ter mais profissionais e ainda mais capacitados para suas 

funções, ampliando tanto os campos de ação quanto a estrutura organizacional dos Institutos, 

e trazendo sua devida importância e reconhecimento dentro da saúde e diante da sociedade 

nacional e internacional. 

 

5.4 Condições socioeconômicas e relação com alimentação popular 

 

 Mantém-se a abordagem no âmbito social relacionada com as questões econômicas, 

alimentares, trabalhistas, educacionais e políticas presentes. Dentre essas questões, 

compreendeu-se que a alimentação tinha influência sobre a duração da vida, desenvolvimento 

e atividade do homem e a qualidade de sua descendência. Portanto, a desnutrição mantida em 

várias gerações degeneraria a raça, e consequentemente, a alimentação insuficiente ou 
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inadequada influía desfavoravelmente sobre os coeficientes biológicos da população 

(Alimentación, 1934, p. 245; MANNING, 1934, p. 522).  

Destaca-se como ações governamentais em relação à situação socioeconômica, o 

governo argentino, o qual deveria garantir a saúde do povo, ofereceu meios para conservação 

da saúde por meio da profilaxia das enfermidades. Diante disso, nas Universidades e nas 

Escolas de Medicina, Agronomia, Veterinária e Química intensificou-se os estudos sobre 

nutrição e suas relações com a fisiologia, patologia e clínica das doenças produzidas pela 

subalimentação. O Instituto de Enfermidades da Nutrição formou uma Comissão, a pedido do 

poder executivo com a missão de estudar a morbidade derivada da alimentação, água, 

ambiente e trabalho, conhecer o estado de nutrição dos habitantes, investigar as causas que 

teriam interferido sobre seu estado de saúde, descobrir as doenças de carência características 

das regiões do país e planejar um estudo dos alimentos produzidos (Alimentación, 1934, p. 

245).  

O Poder Executivo da Argentina emitiu um decreto tendendo a difundir, por meio do 

ensino, o conceito econômico da utilização dos alimentos. Isso se tornou importante na 

Argentina, pois a produção agropecuária constituiu a parte essencial da riqueza 

(Alimentación, 1934, p. 245). 

 Houve como meta que as raças aproveitassem os novos conhecimentos de nutrição 

descobertos, contribuindo para longevidade mais prolongada, uma vida com mais vigor, pois 

o futuro do homem dependeria bastante de sua alimentação (MCLESTER, 1935, p. 850-856; 

Crónicas, 1939, p. 48). Diante disso, os governos se preocuparam de maneira preferencial 

com um dos aspectos mais fundamentais para a conservação do vigor do povo, a alimentação 

(Editoriales, 1935, p. 1132). Pois a melhoria na alimentação fazia com que o gênero humano 

alcançasse um desenvolvimento físico mais alto. Ensiná-los o que deveriam comer 

necessitaria de esforços combinados de professores, médicos e anunciantes, com a ajuda de 

economistas e legisladores. Os especialistas de nutrição determinavam as normas em muitas 

escolas públicas, pois ajudavam os alunos e eles repassavam o conceito de boa alimentação 

em suas casas (MCLESTER, 1935, p. 854). 

  Foram surgindo organismos para discutir e desenvolver ações diretas dos hábitos 

alimentares, como Comitês/Conselhos/Sociedades. Nos EUA, o Conselho de Farmácia e 

Química da Associação Médica Americana criou um Comitê de Alimentos (Editoriales, 1932, 

p. 1075). Já a Sociedade de Amigos de Alberto Torres, do Rio de Janeiro, foi considerada um 

dos melhores trabalhos sobre a alimentação do homem brasileiro. O prêmio foi conferido ao 
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melhor trabalho com os seguintes itens: 1. Em quantas zonas características deveria ser 

dividido o Brasil em relação ao clima para a determinação do tipo de alimentação mínima  

para o organismo humano; 2. Como deveria ser constituída essa alimentação mínima nas 

diferentes épocas do ano nessas diversas zonas, tendo em vista as exigências de trabalho, 

eugenia, produção e condições de mais baixo custo; 3. O plano mais eficiente de uma 

campanha de vulgarização das melhores normas alimentares para o povo brasileiro (Notas y 

Revistas, 1935, p. 1114). 

 A questão do custo da alimentação permaneceu, entendendo-se que a maior parte do 

povo dispendia mais da metade de sua renda bruta com alimentos, e foi necessário ensinar a 

se aproveitar da melhor forma o alimento como critério econômico. Grande parte da 

desnutrição ocorria por causa da seleção de alimentos que a dona de casa realizava por dispor 

de um orçamento limitado. Isso porque muitos dos alimentos mais baratos continham o maior 

número de calorias e máximo valor de saciedade, mas estavam longe de proporcionar 

quantidades suficientes de vitaminas, minerais e proteínas (MCLESTER, 1935, p. 855).  

Como exemplo da deficiência alimentar das populações, tem-se: nas Filipinas foi 

criado o Comitê de Nutrição, pois a alimentação deficiente dos filipinos se dava a fatores 

complexos, que criaram uma espécie de círculo vicioso. A população não se nutria 

adequadamente por não ganhar o suficiente para poder comprar alimentos apropriados, não 

havendo conjuntamente produção suficiente de tais alimentos, e a mesma não estava educada 

suficientemente para uma alimentação equilibrada. Havendo uma deficiência no sistema de 

distribuição de alimentos produzidos (Alimentación, 1934, p. 250).  

No Chile, encontrou-se uma alimentação pobre em grande parte dos habitantes. 

Pesquisas realizadas pela Seção de Nutrição deduziram que os trabalhadores da cidade não 

levavam para casa os montantes suficientes para suprir a necessidade da família, pela escassez 

de seus salários ou porque gastavam viciosamente, recaindo sobre a mulher a 

responsabilidade da alimentação da família. Sendo o homem o chefe de família e trabalhador 

era o privilegiado quanto à alimentação familiar e a mulher e filhos comiam menos. Por falta 

de educação e recursos havia deficit calórico e de qualidade (GUZMÁN, 1934, p. 1096). 

A OPAS divulgou que durante uma Conferência de Autoridades Sanitárias, de nove 

países, reuniu-se a fim de organizar um plano de estudo para determinar os efeitos da 

Depressão Econômica sobre a alimentação individual e a vida familiar em geral, como índice 

de avaliação do estado de nutrição se recomendou: o peso, tamanho, avaliação clínica da cor 

da pele, condição de tecido adiposo subcutâneo, estado dos músculos. Os exames deveriam 
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ser repetidos a fim de observar sinais de avitaminoses. Propôs-se que os dados fossem 

repassados para as autoridades sanitárias interessadas (Alimentación, 1934, p. 251). 

Obtiveram-se também as ações nas Instituições de Ensino que transmitiam princípios 

fundamentais da ciência da nutrição, alimentação individual e coletiva (Alimentación, 1934, 

p. 245).  

 As questões de condições socioeconômicas em relação a alimentação popular 

permaneceu sendo importante na nutrição, contribuindo para uma análise das populações 

locais e internacionalmente relacionada com o aspecto social, econômico e político, 

contribuindo para novas estratégias de intervenção governamental para o cuidado dos 

indivíduos. 

 

5.5 Alimentação complementar na nutrição infantil e gestação 

 

 Permaneceu a preocupação e a abordagem sobre a alimentação complementar, ou seja, 

do momento que a criança é desmamada e passa a ter uma alimentação além do leite materno, 

passando a estar em maior contato com um meio anti-higiênico e com o risco de uma 

alimentação mais pobre nutricionalmente dependendo do que ingere. Continuaram a serem 

recomendados alimentos que seriam mais adequados pela riqueza de nutrientes como 

vitaminas e minerais (Crónicas, 1938, p. 419). Todas as famílias de lactantes deveriam receber 

conselhos sobre nutrição (Editoriales, 1932, p. 1273). 

 Nesta seção, aliado à nutrição infantil, procuro demonstrar que a questão da gestação 

foi abordada tratando da importância da alimentação completa e equilibrada para atender às 

necessidades nutricionais tanto da mãe como da criança (Crónicas, 1938, p. 423). Essa 

importância se dava também pelas consequências nutricionais e de saúde que poderiam 

ocorrer para ambos, como anemias, relacionada a uma alimentação deficiente, e com consumo 

excessivo de alimentos basicamente com carboidrato em sua composição (Notas y Revistas, 

1933, p. 945). 

 As iniciativas quanto à necessidade nutricional desse grupo específico foram se 

desenvolvendo como orientações diretamente aos responsáveis quanto a melhor alimentação, 

incluindo a distribuição das refeições ao longo do dia, em relação a calorias de acordo com o 

grupo alimentar (legumes/verduras, frutas, etc), e também quanto aos cuidados de higiene na 

preparação da alimentação da criança contribuindo para o bom desenvolvimento da mesma e 

prevenção de doenças (Crónicas, 1936, p. 1181).  
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 As discussões/reuniões sobre nutrição destacaram pontos que permitiam avaliar se a 

alimentação de uma criança era ou não adequada: reserva de vitaminas, recebimento de ferro 

suficiente para impedir anemia, ingestão de vitamina C, ingestão de vitamina B (Crónicas, 

1939, p. 1169). Além de estudos e pesquisas sobre o estado de adequação nutricional infantil 

clínico, avaliação de hábitos alimentares, necessidade de atender aos requisitos suficientes de 

nutrientes para o organismo, até a formulação de métodos para determinar o estado nutritivo 

(Crónicas, 1939, p. 50).  

 Dentre estudos realizados sobre alimentação infantil e sua importância nutricional, 

destaca-se um estudo realizado no México, no Centro de Higiene Infantil, que demonstrou 

que os fatores mais ostensivos de desnutrição na primeira infância eram quanto aos alimentos, 

escassez, qualidade deficiente, preparação inadequada e administração desordenada. Quanto 

ao organismo se teve a diminuição da tolerância alimentar devido à infecções, e quanto ao 

ambiente o péssimo alojamento com falta de limpeza e ventilação. Como meio de resolução 

dessas questões foi recomendado que se cumprisse na escola as regras de higiene, 

intensificação da educação higiênica dos pais. A frequência de desnutrição infantil no país foi 

notável, considerado doença crônica, podendo levar a morte. A má alimentação era devida, 

principalmente, a falta de conhecimento e depois a pobreza (Notas y Revistas, 1935, p. 45). 

 Um estudo destacou que os exames realizados por médicos variavam suas apreciações 

do estado de nutrição das crianças, por se basearem os cálculos num só exame que servia 

pouco para determinar a proporção de desnutrição em qualquer grupo infantil. Foi proposto 

que os trabalhos de práticas de nutrição se dedicassem mais a exames atualizados do estado 

nutritivo, buscando corrigir os hábitos alimentares deficientes das crianças, além da 

formulação de métodos fidedignos para determinação do estado nutricional (Crónicas, 1939, 

p. 50). Os fundamentos da alimentação infantil desenvolveram muitos princípios em relação à 

alimentação infantil quanto à qualidade, quantidade e modificações alimentares que seriam 

fundamentais para uma vida saudável. 

 A alimentação complementar na nutrição infantil se tornou relevante na nutrição, 

proporcionando uma base de informações e cuidados nutricionais em determinadas fases da 

vida consideradas importantes e que necessitavam de atenção. Permaneceu significativo nesse 

período pontos centrais como necessidades nutricionais, higiene, hábitos alimentares e por 

meio de iniciativas de políticas públicas nacionais e internacionais voltadas para esse grupo 

específico. 
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5.6 Alimentação escolar 

 

          A alimentação escolar se manteve como temática no período enfatizando o ensino nas 

escolas sobre a boa alimentação como meio de conservação da saúde, além da importância da 

frequência e horários em que as mesmas deveriam ser realizadas (Editoriales, 1933, p. 297).  

 As políticas de incentivo à criação e manutenção das cantinas escolares 

permaneceram, por meio da ajuda e investimento dos Estados, como na Costa Rica, 

principalmente nos casos em que era visível a necessidade dessa forma de auxílio e da 

carência alimentar da população infantil, contribuindo para a inserção de alimentos 

considerados como base da boa nutrição (Editoriales, 1933, p. 465). Nesse caso, não havia o 

costume do consumo de leite, pois o mesmo ocupava o último lugar na alimentação da 

população. Logo, esse alimento foi introduzido nas Cantinas Escolares diariamente 

(Editoriales, 1933, p. 465). 

 No seguimento das ações dos Estados, no Uruguai, a Comissão Nacional de 

Alimentação Correta a pedido do Conselho de Ensino Primário e Normal, informou-se a 

respeito da alimentação da criança durante o período escolar. No informe havia orientações 

sobre bons hábitos alimentares para proteger a saúde com a cooperação do pessoal de ensino. 

A Comissão demonstrou seu apoio a exposições, imprimindo cartazes educativos e realizando 

conferências com seus membros. Também se intensificou o intercâmbio com alguns países no 

que se refere aos materiais educativos impressos e outros trabalhos científicos (Editoriales, 

1933, p. 912). 

 A alimentação escolar permaneceu marcante na nutrição, reforçando o valor da 

alimentação no ambiente escolar e como ele contribui tanto para uma nutrição mais adequada 

quanto para o bom estado de saúde. 

 

5.7 Dietoterapia e sua importância 

 

 A abordagem da dietoterapia permaneceu no período desenvolvendo essa temática e o 

conceito de que a alimentação possui importância para manutenção da saúde, devendo ter 

proporção devida de nutrientes sempre equilibrada no organismo. Outros fatores também 

deveriam ter atenção como cocção e preparação, adaptação dos alimentos a idade e sexo, 

relação dos alimentos líquidos com os alimentos sólidos, desenvolvimento, regeneração, 

energia e requisitos calóricos do corpo de acordo com a idade, hábito e ocupação (lactante, 
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escolar, adolescente, atleta), estado fisiológico do organismo e seus processos (digestão, 

mastigação, absorção, etc) em casos de doença (Editoriales, 1939, p. 958-962; NEWMAN, 

1932, p. 139).  

 Algumas das doenças mais comuns procediam diretamente da deficiência ou excesso 

de certos nutrientes, por isso era importante a boa nutrição em casos de doenças e em todas as 

fases da vida (NEWMAN, 1932, p. 141-142).  

 No Chile, grande parte dos trabalhadores estavam com quantidade de calorias 

equivalente a quinta parte do que necessita um indivíduo normal em atividade, e os 

trabalhadores tuberculosos tinham uma alimentação equivalente em calorias semelhante a 

necessidade de uma criança de 10 anos. Uma das principais causas da deficiência alimentar 

popular eram os salários baixos (MARÍN, MARÍN, 1937, p. 34). 

 Ao longo do período houve um avanço no conhecimento sobre a influência dos 

alimentos, ou melhor, a falta de certos elementos presentes nos alimentos, na conservação da 

saúde e que realmente causavam doenças, tanto no caso de menor consumo de alimentos que 

o necessário, em que a ingestão calórica deficiente constituía um problema mais grave que a 

deficiência potencial de vitaminas (Editoriales, 1932, p. 1091). Esse quadro se dava, por 

exemplo, no caso dos tumores em que estudos demonstraram a influência que a nutrição 

exercia sobre o desenvolvimento dos mesmos. Essa influência provocava maior absorção de 

elementos energéticos podendo levar ao estado de crescimento desordenado das células, que 

caracteriza o estado canceroso (Notas y Revistas, 1933, p. 500). Diante disso, cada vez mais 

se confirmava que era preciso se ter uma alimentação devidamente equilibrada, pois o inverso 

estava relacionado com a causa de muitas doenças (Alimentación, 1934, p. 253).   

 Passou-se a ter uma compreensão cada vez melhor de que os indivíduos doentes 

deveriam receber uma alimentação equilibrada/adequada para se viver bem, e se tornava cada 

vez mais necessário a avaliação do consumo alimentar das populações tanto no âmbito 

quantitativo como qualitativo. Assim como a análise dos alimentos e seus componentes, e os 

benefícios para o tratamento de doenças e manutenção da saúde, por meio de pesquisas, ações 

do Estado e Institutos, e debates em conferências (Editoriales, 1932, p. 399-400; 

MCLESTER, 1935, p. 319; Editoriales, 1939, p. 962; EPSTEIN, 1932, p. 1158-1167).  

 Nos EUA, por exemplo, começou-se a publicar uma revista intitulada Diabetes, que 

continha artigos práticos sobre dieta, tratamento e outros pontos relacionados à doença. 

Trabalhos do Primeiro Congresso Nacional de Alimentação Popular, celebrado em Valparaíso 

(Chile), gerou uma cartilha de alimentação familiar e 17 gráficos de corantes alimentares. O 
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Congresso compreendeu 3 ações: medicina, bromatologia e economia social, em que se 

discutiram distintas fases do problema de alimentação e nutrição (Notas y Revistas, 1933, p. 

306). 

 A comissão de Dietética da Argentina, por exemplo, por meio do Instituto de Nutrição 

de Buenos Aires, fundou a primeira cozinha dietética do país e utilizou o refeitório como meio 

de assistência aos doentes. Compreendia três seções, a primeira constituída pelo hospital 

(consultórios e refeitórios), a segunda pelo corpo docente (Faculdade de Medicina e Escola 

Municipal de Dietistas) e a terceira dedicada ao estudo e pesquisa (laboratórios, bibliotecas) 

(Crónicas, 1936, p. 49). Já o Departamento de Dietética, do Uruguai, dedicado à organização 

da parte alimentar, orientou que as dietas fossem equilibradas em qualidade e quantidade e 

que estas fossem compostas por alimentos de produção nacional para evitar gastos 

desnecessários (ACEVEDO, 1935, p. 818).  

 A dietoterapia permaneceu significativa na nutrição, buscando melhorar a alimentação 

do ser humano, desenvolvendo essa vertente da área, além da criação de 

Departamentos/Institutos e ações colaborativas de integração com outras áreas da saúde 

objetivando a melhor saúde do indivíduo. 

 

5.8 Leite e seu valor 

 

  Nesse período se observou a contínua abordagem da importância do leite para a 

nutrição humana. Dentre essas questões, tratou-se das seguintes vertentes dentro dessa 

temática: controle na conservação e produção desse alimento, e estudo de composição do 

mesmo. Merecendo destacar a difusão deste quadro alimentar na América, o Boletin de La 

Oficina Sanitária Pan-Americana transmitiu com um aporte cada vez maior de bases 

científicas que favoreceram o desenvolvimento dos trabalhos que foram realizados nesse 

âmbito.  

  A vertente seguinte se tratou do desenvolvimento de Comissões/Instituições 

/Associações dedicadas a projetos e políticas públicas que trabalhassem diretamente a 

abordagem dessa temática. No Uruguai, por exemplo, a Comissão Nacional de Alimentação 

Correta realizou atividades múltiplas em relação à alimentação especialmente de ordem 

educativa e sanitária com a intervenção de fatores econômicos. Cumpriu-se assim, ao mesmo 

tempo, com a demanda de outros países que manifestaram o desejo de conhecer a gestão dessa 
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entidade e os trabalhos realizados a fim de encarar o mesmo problema em suas respectivas 

coletividades (Editoriales, 1933, p. 911).  

  Um exemplo relacionado foi a publicação de um folheto titulado “Porque devemos 

tomar leite pasteurizado”. A comissão interveio para que se cumprisse a ordem municipal 

sobre higienização do leite enviando aos governantes diante do Conselho de Administração 

Departamental. A indústria de leite foi uma constante preocupação dessa Comissão no que se 

refere à organização e higienização dos centros produtores, funcionamento de usinas 

pasteurizadoras, transporte e expedição do leite (Editoriales, 1933, p. 911). 

  As ações de criação de estratégias para suprimento nutricional por meio de leite 

permaneceram como no caso da criação dos lactários, os quais tinham como intervenção 

maior o problema da mortalidade infantil por questões alimentares, da miséria, da fome, da 

doença (Editoriales, 1935, p. 42). Tem-se como exemplo a Escola de Dietética e Econômica, 

no Uruguai, que funcionou com regularidade nas visitas à “Gotas de leite” (institutos voltados 

para armazenamento, controle sanitário e distribuição de leite) e assistência médica as mães. 

Outras instituições estrangeiras solicitaram a assistência dessa Comissão no que se refere à 

preparação de substâncias alimentícias e assistiu na inauguração de centros de produção de 

leite e derivados na capital e no interior do país (Editoriales, 1933, p. 912).  

  A abordagem do leite continuou relevante na nutrição, desenvolvendo métodos de 

produção, conservação e de produtos, assim como Institutos direcionados para área de 

pesquisa e desenvolvimento do leite, levando em consideração a questão do valor nutricional 

desse alimento para a saúde humana nos diversos grupos populacionais. 

 

5.9 Nutrição nas forças armadas 

 

  A temática relacionada à alimentação das forças armadas permaneceu. Exército e 

Armada dos Uruguaios, por exemplo, apresentou ao Ministério da Guerra e Marinha, um 

extenso informativo relativo ao problema da alimentação nos referidos organismos. Deu-se 

atenção ao Exército e a Marinha não somente na alimentação, mas também estimulando a 

produção nacional de alimentos, desenvolvimento da arte e ciência culinária, treinando o 

pessoal técnico e contribuindo para a população militar (Editoriales, 1932, p. 1077).   

  O campo de cálculo dos requisitos alimentares e estudo da ração militar foi realizado 

junto com a introdução da substituição de alimentos de acordo com o gosto ou disponibilidade 

do mesmo. Houve a preocupação com a pouca variedade que se tinha devido às condições 
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geográficas de guerra das tropas, porém levando em consideração às necessidades calóricas 

desse grupo e o equilíbrio nutricional, e ao mesmo tempo proporcionando uma variedade 

alimentar maior.  

  Na história dos exércitos e tropas o êxito dos antigos militares ao fazer longas viagens 

eram as rações ricas em vitaminas, ou seja, a alimentação sempre sendo usada como forma de 

fortalecimento, cura e suprimento das necessidades do organismo (Crónicas, 1936, p. 57). 

 Ao longo do período, diante de toda a preocupação com a nutrição militar, surgiram os 

refeitórios, pois antes dos mesmos surgirem se adotava o sistema de divisão da tripulação em 

grupos, e os alimentos eram oferecidos sem preparação adequada. Com essa nova 

contribuição foram criadas cozinhas centralizadas, com pessoal especializado como 

cozinheiros experientes, proporcionando uma melhor vigilância alimentar e assegurando uma 

dieta apropriada à tripulação, além de mais econômica (Notas y Revistas, 1935, p. 1116).  

 As cantinas militares durante a guerra contribuíram para a melhor nutrição das 

populações nesse período. Assim como, as cantinas industriais nas fábricas, a alimentação nos 

hospitais e asilos, o desenvolvimento do negócio de refeições e de alimentos preparados, a 

constante aplicação dos serviços médicos públicos, e o aumento dos salários (NEWMAN, 

1932, p. 140). Para a preparação das refeições se criou cozinhas econômicas e se propôs a 

criação de uma escola de cozinheiros militares e para o manejo dos fundos se estabeleceu uma 

comissão de alimentação com estrita contabilidade (Editoriales, 1932, p. 1076). 

  A nutrição nas forças armadas permaneceu importante, pois contribuiu para a 

adequação nutricional dos militares, além de serem elaborados meios para que as necessidades 

físicas e econômicas, dificuldades de acesso aos alimentos pela questão geográfica nas guerras 

por parte das tropas, pudessem ser melhorados para que se pudesse obter uma saúde 

adequada.  

 

5.10 A relação economia e alimentação 

 

A economia também continuou nas vertentes temáticas presentes no período, pois a 

questão financeira da população estava relacionada com seus hábitos de consumo alimentar e 

consequentemente com sua saúde. Ou seja, havia uma relação entre o salário recebido pela 

população e sua alimentação, junto com outros fatores de vida. Logo se houvesse aumento de 

salário haveria uma melhoria nas condições de vida e proteção das famílias, como a 

alimentação (Editoriales, 1938, p. 294-295).  
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Surgiram incentivos de vender alimentos a preço acessível e produção desses 

alimentos em quantidades apropriadas (MCLESTER, 1935, p. 856). Por exemplo, no México, 

o Departamento de Saúde Pública iniciou um projeto para baratear os preços dos alimentos 

mais indispensáveis (Editoriales, p. 1076, 1932).  

 A economia permaneceu relevante na nutrição, compreendendo as formas financeiras 

relacionadas tanto à produção como consumo e venda de produtos, além das estratégias 

governamentais para melhor acesso aos alimentos. 

 

5.11 Análise química de alimentos 

 

  Permaneceu a busca de análise dos alimentos em relação à composição natural do 

alimento e de enriquecimento dos mesmos buscando atender às necessidades nutricionais da 

população (Notas y Revistas, 1937, p. 911; Editoriales, 1932, p. 1089; Notas y Revistas, 193, 

p. 852).  

  Um dos nutrientes analisados nos alimentos foi a proteína, por exemplo, tomando em 

conta a qualidade da mesma, pela riqueza e variedade dos aminoácidos que a constituem. 

Quando a qualidade do alimento era elevada necessitava-se de quantidades menores na 

ingestão do mesmo. Em época de crise econômica não se consumia proteínas suficientes por 

ser cara. As crianças e as mães lactantes as obtinham em particular pelo leite. As proteínas do 

trigo e da batata eram de qualidade elevada, porém era difícil obter uma quantidade suficiente 

(Alimentación, 1934, p. 252).  

  As pesquisas na área continuaram a se desenvolver, trazendo a devida importância do 

valor nutritivo dos alimentos e seus mecanismos de ação, realizando estudos comparativos de 

alimentos e suas composições, e colaborando com o surgimento de técnicas de elaboração e 

conservação de produtos alimentares. O congelamento conservava a qualidade, aspecto e 

valor nutritivo, além de conservar, praticamente, todos os tipos de alimentos. Porém, 

destacava-se a necessidade de mais pesquisas sobre microbiologia e da importância de 

conservação que esse método trazia (Editoriales, 1932, p. 1080). 

  Nesse período apresentou-se o desenvolvimento e os avanços da química da nutrição, 

dentre eles estudos quantitativos das relações calóricas que estabeleceram os fundamentos 

para o desenvolvimento da nutrição como ciência. Além do estudo analítico, natureza 

química, funções nutritivas e compreensão da importância dos nutrientes, crescimento da 
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complexidade da química dos alimentos, destacando a importância no bem-estar humano 

(Notas y Revistas, 1933, p. 966). 

 A análise química dos alimentos permaneceu significativa na nutrição, desenvolvendo 

métodos de análise e maior conhecimento dos alimentos, e dessa forma se agregava valor nas 

relações do alimento e as necessidades do organismo humano, além da formulação de novos 

produtos. 

 

5.12 Vitaminas 

 

 Essa temática sobre nesse segundo período e aparece de forma intensa em relação aos 

estudos sobre a presença desse nutriente nos alimentos, sua forma de ação no metabolismo 

humano e na determinação de parâmetros quantitativo para as necessidades nutricionais. Por 

esse motivo, dedicou-se uma subseção para essa temática. 

 As vitaminas, as quais são nutrientes essenciais para a nutrição humana e para o bom 

funcionamento do organismo humano, foram abordadas com ênfase em relação aos seus 

devidos mecanismos de ação (Crónicas, 1939, p. 1168).  

 As vitaminas tiveram reconhecida sua devida importância, por exemplo, para gestante 

e durante a gestação para o desenvolvimento do feto (Crónicas, 1939, p. 49). Em estudos, 

comprovou-se que a vitamina A passava pela placenta durante a gestação, pelo colostro e leite 

durante a lactação. Tomou-se por base a semelhança das placentas e deduziu-se que o melhor 

modo de administrar a vitamina A para a criança seria diretamente ou com doses grandes 

durante a lactação (Alimentación, 1934, p. 257). 

 Nesse período, discutiu-se as quantidades requeridas desse nutriente para o organismo 

e relacionando tanto suas carências à ocorrência de doenças quanto o bom aporte da mesma 

no tratamento das doenças (Crónicas, 1936, p. 57). Para tanto era preciso, por meio de estudos 

laboratoriais e clínicos, determinar um padrão quantitativo universal desse nutriente para cada 

necessidade do organismo. Um exemplo a respeito foi a apresentação de requisitos 

nutricionais no informe do Comitê de Problemas da Nutrição da Associação Americana de 

Saúde Pública, que abordou a questão da quantidade de alimento que deveria ser consumido a 

fim de obter uma quantidade suficiente de distintas vitaminas (Editoriales, 1936, p. 14). 

 Os países investiram em estudos de alimentos (Editoriales, 1936, p. 145) para a 

determinação dos nutrientes presentes e respectivas quantidades em cada alimento, o que 

proporcionou um maior conhecimento sobre requisitos de cada vitamina. Por exemplo, a 
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criação de um sumário de informações sobre a ação/função de cada vitamina no organismo 

humano obtido de dados de pesquisas assim como o que poderia ocasionar a escassez desse 

nutriente, o tratamento de doenças, fontes alimentares, valor terapêutico, valores de 

recomendação de ingestão necessária e absorção (Editoriales, 1938, p. 409-412). 

 Compreendeu-se, no âmbito da América Latina, que havia poucos dados referentes aos 

requisitos vitamínicos do homem. Por outro lado os conhecimentos que foram adquiridos 

bastavam para se tratar as graves deficiências e dava subsídios para a utilização máxima e 

econômica dos alimentos, obter o desenvolvimento e manter os seres humanos em condições 

de conseguir um rendimento de capacidade física e intelectual (Editoriales, 1936, p. 17). A 

criação de Unidades Internacionais para as vitaminas levou a um sistema universal para 

expressar a potência vitamínica (Editoriales, 1936, p. 14).  

 As vitaminas se tornaram relevantes na nutrição, proporcionando avanços no 

conhecimento tanto sobre o organismo humano quanto sua relação com esse nutriente, e a 

devida importância que o mesmo possui nos mecanismos do corpo humano e na nutrição 

adequada ou em casos de deficiência. 
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6    CONCLUSÃO 

 

  Com base nos dados obtidos, é possível verificar como a nutrição foi galgando e 

ganhando sua importância e espaço dentro do contexto da saúde, política e social como área 

qualificada de conhecimento e de devida importância no continente.  

  Observou-se que houve, dentro das próprias temáticas, uma evolução e /ou diferenças 

em relação aos intervalos temporais estabelecidos. Diante disso, o quadro abaixo demonstra 

de forma sucinta e prática o comparativo dos cenários de cada abordagem. 

 

Quadro 1. Comparação da evolução e/ou diferença existente das temáticas entre os períodos. 

 

Temáticas 

Emergência da temática da 

nutrição na OPAS  

(1923 a 1931) 

 Desenvolvimento das 

temáticas de nutrição na 

OPAS (1932 a 1939) 

Vigilância e controle 

sanitário da alimentação 

Apresenta-se com maior força 

nesse período, pois se identifica 

maior número de publicações 

sobre o tema. Trata-se mais 

especificamente das inspeções 

sanitárias em estabelecimentos. 

A abordagem dessa temática se 

volta mais para a preocupação 

com a higiene dos 

manipuladores como possíveis 

transmissores de doenças 

alimentares. Aprimoramento das 

leis sobre controle e segurança 

alimentar. 

Aprofundamento da Ciência 

da Nutrição e de suas leis 

Descobrimento da nutrição como 

ciência, início da formulação de 

leis, parâmetros e criação das 

primeiras diretrizes específicas 

da área, diante das necessidades 

encontradas nos países, 

buscando resolver os problemas 

mais graves que se 

apresentavam. 

Continuação e aprofundamento 

da formulação das leis e 

diretrizes nutricionais. 

Valorização das pesquisas sobre 

consumo e hábito alimentar, 

preocupação maior com o 

conhecimento da alimentação 

das populações visando um 

cuidado além dos problemas 
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momentâneos instalados nos 

Estados. Aparece com mais força 

pelo maior número de 

publicações. 

Formação de profissionais e 

de Instituições de Nutrição 

Surgimento da nutrição como 

ciência e profissão. 

Entendimento da necessidade de 

capacitação e formação de 

profissionais especializados, 

assim como de organismos 

dedicados a essa área como 

forma de estruturação dessa 

ciência. 

Houve uma expansão quanto à 

formação de profissionais e 

estabelecimento de Institutos, 

Departamentos ou similares. 

Passou-se a ter uma visão mais 

ampla da atuação da nutrição 

como a relação com outras áreas 

da saúde, envolvimento na 

criação de outros setores 

relacionados a nutrição em 

diversas fases da vida humana. 

 

Condições socioeconômicas 

e relação com alimentação 

popular 

Havia maior preocupação com o 

custo de vida das populações e 

como isso influenciava na 

questão alimentar das mesmas. 

Consequentemente surgiu a 

abordagem da alimentação 

popular, dos trabalhadores, 

prevenção da saúde. Logo, 

iniciaram-se as primeiras ações 

voltadas para a compreensão dos 

hábitos alimentares desse 

público, assim como da 

orientação nutricional. 

As ações voltaram-se mais para a 

manutenção e qualidade de vida 

das populações, para que dessa 

forma se pudesse ter uma 

população mais forte fisicamente 

e de saúde. 

Aleitamento materno 
Trata da importância da 

orientação dessa prática como 

Essa temática não aparece de 

forma no período. 
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meio da nutrição infantil. 

Alimentação complementar 

na nutrição infantil; gestação 

Houve uma atenção quanto à 

alimentação infantil devido aos 

casos frequentes de doenças, 

mortalidade e carências 

nutricionais constantes. Alerta-se 

também sobre o consumo e 

compra de alimento infantil 

industrializado.  A abordagem da 

gestação não aparece de forma 

específica no período. 

Tratou-se mais, nesse período, 

sobre as necessidades 

nutricionais infantil, a 

importância dos pais na 

alimentação, desenvolvimento de 

estudos dessa população.  

A gestação surge mais 

especificamente e sua 

abordagem com maior 

importância. 

Alimentação escolar 

Observou-se a importância da 

nutrição dentro do ambiente 

escolar, o que levou a criação 

das primeiras Cantinas escolares,  

de Instituições voltadas para 

avaliação e estudo do estado 

nutricional. A escola foi vista 

como um ambiente de cuidado e 

disseminação alimentar. 

Permanência e manutenção das 

Cantinas escolares visando suprir 

as carências nutricionais infantil. 

Ações culturais e sociais foram 

se desenvolvendo como forma 

de educação nutricional. 

Dietoterapia e sua 

importância 

Abordagem da alimentação 

como meio de cura e 

manutenção da saúde do 

indivíduo.  

Aprofundaram-se os estudos 

sobre os nutrientes e suas ações 

no organismo acometido por 

alguma doença. Pesquisas sobre 

as necessidades nutricionais do 

indivíduo enfermo tiveram 

evolução. Criação e manutenção 

de Instituições voltadas para essa 

temática. 
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Leite e seu valor 

O leite foi visto como um dos 

alimentos principais e muito 

importante na alimentação 

humana. Tratou-se da questão 

desse alimento ser meio de saúde 

e doenças (manipulação 

incorreta). Estabelecimento de 

regulamentos específicos 

objetivando o controle de 

qualidade em todas as etapas de 

produção. Criação de Institutos 

para pesquisas e distribuição 

desse alimento. 

Houve uma abordagem menor 

nesse período dessa temática. 

Focou-se no controle de 

produção e estudo de 

composição desse alimento. 

Mantiveram-se os Institutos 

voltados para estudos e 

suprimento nutricional das 

populações. 

Nutrição nas forças armadas 

Preocupação com o 

fortalecimento das tropas por 

meio da alimentação. Criação do 

corpo de cozinheiros com 

instruções sobre correta 

manipulação dos alimentos e 

cuidado com a manutenção de 

saúde dos mesmos. 

Houve um foco nas pesquisas 

dos requisitos nutricionais das 

tropas. Buscaram-se formas de 

se ter uma alimentação mais 

variada e completa 

nutricionalmente. Criação e 

manutenção de cantinas 

militares. 

A relação entre economia e 

alimentação 

Abordou-se a relação de que a 

população emprega teria certo 

poder de compra de alimentos, o 

que contribuía para movimentar 

a economia e suprir as 

necessidades nutricionais da 

mesma. 

Era necessário a atuação dos 

Estados nesse quadro. 

Permaneceu o mesmo tipo de 

abordagem, compreendendo que 

a melhoria nos salários 

permitiria uma melhor condição 

de hábitos alimentares.  

Destaca-se a importância da 

intervenção dos Estados em 

relação aos preços, salários e 

produção de alimentos. 
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Análise química de 

alimentos 

Iniciou-se os estudos em 

alimentos e descobertas sobre a 

composição e elementos 

presentes nos mesmos. 

Começou-se a desenvolver a 

classificação dos nutrientes e 

verificando a relação desses 

nutrientes com as necessidades 

do organismo humano. 

Aprimoraram-se os estudos e 

análises alimentares, com novas 

descobertas sobre os nutrientes 

presentes e que tipo de ação eles 

apresentavam no metabolismo 

humano. Determinação de 

aspectos qualitativos e 

quantitativos nos alimentos. 

Tratou-se também do estudo dos 

métodos de conservação dos 

alimentos e como isso contribuía 

para a qualidade nutricional do 

alimento. 

Vitaminas 

Essa temática não esteve 

presente de forma específica e 

forte no período.  

Iniciou-se a abordagem dessa 

temática com estudos sobre a 

presença desse elemento nos 

alimentos, sua função e formas 

de ação no organismo humano 

que contribuía para a saúde. 

Determinação de parâmetros 

quantitativos de ingestão. 

 

  O presente estudo teve um caráter demonstrativo, descritivo, dessas ideias e práticas, 

podendo futuros estudos apoiarem-se nele para destrinchar a fundo os motivos políticos e 

científicos de seu surgimento, bem como o impacto efetivo, em cada país, das ideias e práticas 

circuladas.  

  As principais temáticas que surgiram na OPAS demonstraram as preocupações 

emergentes no período, no contexto internacional e nacional dos países envolvidos. Cada uma 

delas teve seu significado nos debates da questão da institucionalização da nutrição e das 

tradições científicas da área, por meio da sugestão de leis, formação de profissionais, criação 

de políticas públicas, fundação de institutos e clínicas, correlação da nutrição com o contexto 
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econômico-social, incentivo à pesquisa científica e motivação para controle sanitário 

alimentar.  

  Essas tendências foram transmitidas aos países por meio dos exemplos e iniciativas 

que, em contextos nacionais, foram sendo tentados na América Latina, alguns dando 

resultados positivos. Naquele período, a nutrição se tornou relevante diante das necessidades 

percebidas por parte dos Estados, cientistas e das OI, que compreenderam a importância dessa 

ciência e do apoio à mesma. A nutrição foi vista como tendo um papel para a solução de 

diversas dificuldades encontradas na época em vários âmbitos, o que lhe deu visibilidade e 

possibilidade de crescimento dentro dos círculos de especialistas e dos governos.  

  A OPAS, por sua penetração e reconhecimento na América Latina, contribuiu com a 

presença da nutrição em pautas mundiais de debate, colaborando para que se percebesse o 

quanto o fortalecimento da nutrição nos meios da ciência, política e formação profissional 

poderia trazer resultados positivos para países e povos.  

  Pode-se verificar, pelos dados obtidos, o crescimento dessa ciência em termos de ação 

e aprofundamento, nas mais diversas áreas como técnicas laboratoriais, clínicas, ganhos em 

relação às ações voltadas para a situação alimentar populacional (inclusive infantil e materna), 

estudo e controle dos alimentos, etc. Pela observação dos aspectos analisados, tem-se a 

reafirmação da importância internacional da OPAS na difusão de tendências na área da saúde, 

e tanto no desenvolvimento quanto na sedimentação da nutrição. 
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GLOSSÁRIO 

 

Agência Internacional: São aqueles organismos que fazem algo, que praticam uma 

atividade. A agência se dedica a prestar serviços em geral (políticos, sociais, econômicos, etc) 

e realiza uma gestão de atividades que não são somente próprios dela, mas dos membros que a 

compõe.  

 

Alimentação: É um ato voluntário e consciente, depende da vontade do indivíduo. Está 

relacionada com as práticas alimentares que envolvem opções e decisões quanto à quantidade, 

tipo de alimentos. Não se resume somente aos nutrientes, mas também é influenciado por 

valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. 

 

Atores: Pessoas com importância e influência política, social, científica e econômica nas 

relações e ações desenvolvidas nos países e dentro das Organizações Internacionais.  

 

Cantinas: Lugar ou estabelecimento que prepara e serve bebidas e alimentos aos membros de 

uma coletividade de forma segura e equilibrada nutricionalmente, de acordo com a 

necessidade dessa população. Mais voltado para o âmbito escolar e infantil. 

 

Comedores: Lugar ou estabelecimento que prepara e serve bebidas e alimentos aos membros 

de uma coletividade de forma segura e equilibrada nutricionalmente, de acordo com a 

necessidade dessa população. Mais voltado para o âmbito dos trabalhadores e populacionais 

adultos. 

 

Dieta: É o conjunto de alimentos e bebidas ingeridos usualmente ou em um dia por uma 

pessoa. Seu significado original é "modo de vida". Podem ser modificadas e adaptadas 

com diferentes objetivos, de acordo com as necessidades nutricionais ou restrições 

alimentares. Dieta alimentar balanceada ou equilibrada é aquela que possui quantidades 

adequadas de alimentos necessários para garantir os requerimentos nutricionais.  

 

Dietista: Profissional especialista em dietética, ou seja, que possui conhecimentos acerca da 

nutrição, alimentação e dietas. Assim como desenvolve planos e ações alimentares para 

indivíduos ou populações. 
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Epidemiologia: Significa o estudo que afeta a população, estudo da frequência, da 

distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde em populações humanas, ou seja, 

estudo das epidemias em seus sintomas, causas, etc. Tem como objetivo reduzir os problemas 

de saúde na população. Estuda a ausência de saúde sob as formas de doenças e agravos. 

 

Macronutrientes: São nutrientes necessários ao organismo humano diariamente e em 

grandes quantidades. Constituem a maior parte na dieta, fornecendo energia e componentes 

fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. São compostos por carboidratos, 

proteínas e gorduras.  

 

Nutrição: É um ato involuntário, uma etapa que o indivíduo não tem controle. Trata-se do 

processo de fornecimento dos nutrientes necessários para o funcionamento do organismo 

humano. É também a ciência que investiga as relações entre o alimento ingerido pelo homem 

e o seu metabolismo, buscando o bem-estar e a preservação da saúde humana.  

 

Periódico: Impresso (jornal, revista ou boletim) que se publicam determinados temas ou 

assuntos em épocas certas ou com intervalos de tempos iguais. 

 

Polícia sanitária: Profissionais capacitados e especializados que realizavam fiscalização e 

inspeção em locais e estabelecimentos de produção e distribuição de alimentos e bebidas. 

Tinham por objetivo garantir a qualidade dos serviços de alimentos. 

 

Ração: Porção de alimento calculada para o consumo diário de um homem, ou para cada 

refeição. Semelhante à dieta e regime. 

 

Regime: Tendência que estabelece a maneira de viver no que concerne à alimentação e 

bebidas, ou seja, hábitos alimentares. Semelhante à dieta e ração. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Publicação do periódico Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1923. 



91 

 
 

ANEXO 2 

Figura 2. Publicação do periódico Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1931. 
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ANEXO 3 

 

Figura 3. Publicação do periódico Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1932. 
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ANEXO 4 

Figura 4. Publicação do periódico Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1939. 
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