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Resumo: Objetivo: Abordar a importância da atuação de um grupo de estudos que aborde a temática de 
boas práticas da Nutrição Enteral e Lactário em instituições hospitalares do estado de São Paulo. 
Metodologia: O grupo promove reuniões mensais com duração de 2 horas onde são discutidos a 
prática das instituições dentro de uma unidade hospitalar crítica que é o Lactário. A cada mês a 
reunião é realizada em um hospital participante do grupo. A cada ano, as discussões são pautadas 
nas principais dificuldades do grupo e correlacionadas com as atualizações em legislações e 
estudos científicos. Resultados: Hoje, o grupo conta com a participação de 129 instituições 
hospitalares e 13 profissionais nutricionistas autônomos. E a somatória de conhecimentos e 
atividades resultou em participação do grupo em simpósios em universidades (2010, 2011 e 
2012), manual de boas práticas em lactário onde 44 profissionais contribuíram com a escrita de 
capítulos como definição de estrutura física e materiais, recursos humanos, POP´s higienização, 
recebimento e armazenamento, distribuição, manipulação de fórmulas infantis autoclavadas e não 
autoclavadas, indicadores e registros de qualidade (2013), Manual de consulta de legislações e 
recomendações, diversas visitas técnicas realizadas em lactários do grupo e parceiros, Projeto de 
Oficialização da profissão de Lactarista junto à CBO (Classificação Brasileira de Ocupações - 
2014). Conclusões: Ao longo desses anos , o GENELAC cresceu e se estabeleceu pautado na 
multiplicação dos conhecimentos práticos. E cada dia mais o grupo se torna ainda mais 
expressivo para contribuir com o aprendizado e aprimoramento da atuação técnica que permeiam 
as responsabilidades do profissional nutricionista dentro do lactário.
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