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Resumo: Este estudo objetivou avaliar a implantação do PNSF em um município baiano no 

período de 2005 a 2012, através de uma pesquisa avaliativa. Para que se possa chegar o mais 

próximo da apreensão da realidade da realidade do objeto foi utilizada tanto a abordagem 

quantitativa baseada na tríade estrutura-processo-resultado a qual foi sistematiza por 

Donabedian (1980), quanto a qualitativa, fundamentada na avaliação por triangulação de 

métodos (MYNAYO, 2008). Os achados da pesquisa foram divididos em dois artigos: 1) O 

Sistema de Informação do Programa nacional de suplementação de ferro e 2) Avaliação do 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro em um município da Bahia. È inegável a 

importação do PNSF como uma das estratégias voltadas para controle e redução da anemia 

por deficiência de ferro no país, visto que suas ações propostas de suplementação e educação 

alimentar e nutricional devem resolver a principal causa dessa deficiência que é a quantidade 

insuficiente de ferro na dieta para satisfazer as necessidades nutricionais individuais. O 

presente estudo traz informações que permitem ter um diagnóstico do PNSF, considerando-se 

a diversidade de fontes utilizadas para obtenção dos dados e conclusão dos achados. Após 

quase uma década de criação nota-se que o mesmo não consegue atingir seu objetivo geral 

que é o de suplementar todas as crianças de 6 meses a 18 meses de idade, gestantes a partir 

da 20ª semana e mulheres até o 3º mês pós-parto. Devido aos problemas encontrados e 

discutidos na estrutura e no processo de algumas das suas ações. Sugere-se, ainda, que novas 

e continuas avaliações governamentais e não governamentais sejam realizadas, no sentido de 

compreender melhor os fatores quem comprometem a implementação efetiva do programa, e 

que sobretudo ajude na reorganização e aprimoramento do programa para que finalmente 

atinja o seu objetivo. 

 

 


