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Os Alimentos Terapêuticos Prontos para Consumo (Ready to Use Therapeutic 

Foods - RUTF) são destinados, de acordo com documento elaborado por agências 

internacionais
1
, para o tratamento de crianças diagnosticadas com desnutrição aguda 

grave até que alcancem o peso adequado. Destacam que crianças com desnutrição aguda 

necessitam de alimentos palatáveis e seguros, com alto aporte energético e quantidades 

adequadas de vitaminas e minerais. Ainda, trazem que os RUTF podem ser consumidos 

por crianças que apresentam apetite e tem mais de 6 meses. Os RUTF são consumidos 

sem a adição de água e direto do pacote.  

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição
2
 tem o respeito à diversidade e à 

cultura alimentar, assim como a segurança alimentar e nutricional com soberania, como 

aspectos cruciais na promoção da saúde da população e fundamentais no contexto da 

atenção nutricional. Nesse sentido, a saúde pública deve ser ressaltada como o principal 

foco das ações para prevenção e controle de agravos nutricionais. No Brasil, as 

recomendações do Ministério da Saúde2 para o cuidado à criança com muito baixo peso 

e peso baixo para idade (desnutrição aguda), envolvem desde a investigação sobre as 

possíveis causas, com uma atenção especial para o desmame inadequado, alimentação 

não saudável, intercorrências infecciosas e outros agravos clínicos, até determinantes 

sociais relacionados à saúde da criança. As orientações relacionadas à alimentação 

seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde quanto ao aleitamento 

materno e à alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos e 

alimentação saudável para crianças maiores de dois anos. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira
3
 traz a importância do alimento (e 

não apenas os nutrientes) para a saúde. Estudos indicam que o efeito benéfico sobre a 

prevenção de doenças advém do alimento em si e das combinações de nutrientes e 

outros compostos químicos que fazem parte da matriz do alimento, mais do que de 

nutrientes isolados. Para além disso, o guia brasileiro define como regra de ouro a 

preferência sempre a alimentos in natura ou minimamente processados e preparações 
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culinárias a alimentos ultraprocessados, ou seja, optar por comidas feita na hora do que 

produtos que dispensam preparação culinária. Ainda, as orientações relacionadas à 

alimentação para crianças menores de 2 anos seguem as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde quanto ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da 

criança, o aleitamento materno continuado juntamente à alimentação complementar 

saudável para crianças de 6 meses a 2 anos e a alimentação adequada e saudável para 

crianças maiores de dois anos.  

Assim, devem ser considerados os interesses de indústrias que atuam 

diretamente na área de alimentação e medicamentos com estratégias que utilizam 

diretamente seus produtos, tais como fórmulas alimentares, alimentos processados e 

suplementos, e não levam em consideração as especificidades dos públicos alvos e não 

estimulam políticas estruturantes e sustentáveis para os países e regiões em que atuam. 

Intervenções nutricionais diretas e imediatistas devem, sempre que possível, ser 

desencorajadas (baseadas na distribuição de fórmulas infantis, de alimentos fortificados 

e suplementos de micronutrientes), pois, muitas vezes, estão dissociados da cultura e 

dos hábitos alimentares locais e caracterizam, ainda, a ausência de ações estruturantes 

que garantam a sustentabilidade dos impactos das intervenções e a autonomia, 

especificidade e soberania dos países no desenvolvimento de políticas. 

A elaboração de guia para utilização dos RUTF deve apresentar de forma clara o 

objetivo de tais produtos, o público a que se destina e sua utilização não deve ser 

priorizada e não substitui o aleitamento materno e alimentação adequada e saudável em 

respeito à saúde, às especificidades da população alvo e à sua acessibilidade. Assim 

como ressaltado no documento elaborado pelo grupo de trabalho (eWG), a utilização 

dos RUTF não possui referencial científico suficiente para subsidiar sua eficácia e uso 

seguro. Além disso, a proposta deste guia, deve proteger o aleitamento materno e expor 

claramente que tais produtos são para uso temporário e utilização sob supervisão 

médica.  

 


