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RESUMO  

 

A alimentação complementar das crianças menores de dois anos em nossa sociedade mostra-

se em diversos estudos aquém do preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Organização 

Mundial da Saúde, apresentando consumo frequente de leite de vaca, farinhas, achocolatados, 

açucares, salgadinhos, refrigerantes e doces. Faz-se necessário que se avalie o conhecimento 

dos pais sobre alimentação dos filhos, pois há fatores culturais, sociais, econômicos e 

psicossociais de grande impacto no estabelecimento de hábitos alimentares na infância. 

Objetivou-se validar questionário avaliativo sobre o conhecimento dos pais/cuidadores acerca 

da alimentação complementar de lactentes. Tratou-se de um estudo metodológico e de 

desenvolvimento, para construção e validação de face e conteúdo de um instrumento sobre 

alimentação complementar de lactentes (crianças entre 6 meses e 2 anos) dirigido aos pais. O 

material construído foi apreciado por profissionais com expertise na área. Para a construção 

do instrumento seguiu-se o referencial teórico de Pasquali, a Psicometria. Foram selecionados 

seis juízes especialistas através da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Após avaliação dos juízes fizeram-se as 

adequações solicitadas e o instrumento foi novamente encaminhado para apreciação final. Os 

dados da pesquisa foram armazenados em banco de dados para análise e cálculo do Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC) após a avaliação dos especialistas, para determinar o nível de 

concordância entre eles. Usou-se o IVC de 0,80 como padrão para estabelecimento de 

excelência da validade de conteúdo do instrumento. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará com parecer sob nº 1.974.942. A primeira 

versão do questionário foi composto por 44 questões. Após a etapa de validação, realizaram-

se alterações relacionadas aos itens introdução, modo de preparo dos alimentos, importância 

da família na alimentação e clareza nas informações, pois, obtiveram IVCi < 0,60. Foram 

excluídas quatro questões (nº 6, 18, 20 e 37). O questionário foi novamente enviado aos 

juízes, sofrendo novas alterações nos quatro domínios, sendo excluídas cinco questões (nº 6, 

8, 12, 16 e 33) constando a versão final de 35 questões. O respondente tem três opções de 

resposta para as questões: concordo, discordo e concordo em parte, sendo que o item marcado 

como concordo em parte, possui um espaço para observações. O instrumento dividiu-se em 

quatro domínios: introdução e alimentação complementar, tipos de alimentos 

complementares, forma de alimentar e higiene no preparo de alimentos e utensílios. Os itens 

avaliados individualmente foram tidos como adequados com IVC ≥ 0,80, demonstrando 

conteúdo pertinente à avaliação complementar. Acerca da avaliação global o conteúdo foi 

considerado válido com IVC de 0,83 após modificações. Dessa forma, o questionário para 

avaliar o conhecimento dos pais sobre alimentação complementar do lactente foi considerado 

uma tecnologia com conteúdo válido para ser utilizado em ambientes de atuação da 

enfermagem desde Unidades Básicas de Saúde até escolas. Concluiu-se que, com o 

questionário, o enfermeiro pode contribuir para a melhoria da promoção da saúde da criança 

no contexto alimentar. Porém, necessita ser avaliado com outros tipos de validação para que 

possa ser usado na prática clínica. 

 

Descritores: Nutrição da criança. Lactente. Pais. Conhecimento. Enfermagem pediátrica. 

Instrumentos de medida. 
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ABSTRACT 

 

The supplementary feeding of children under two years of age in our society is shown in 

several studies, less than that recommended by the Ministry of Health and the World Health 

Organization, with frequent consumption of cow's milk, flour, chocolate, sugars, snacks, 

candy It is necessary to evaluate parents' knowledge about their children's diet, because there 

are cultural, social, economic and psychosocial factors that have a great impact on the 

establishment of eating habits in childhood. The aim of this study was to validate an 

evaluative questionnaire about parents '/ caregivers' knowledge about complementary feeding 

of infants. It was a methodological and developmental study, for the construction and 

validation of the face and content of an instrument on complementary feeding of infants 

(children between 6 months and 2 years old) directed to parents. The built material was 

appreciated by professionals with expertise in the field. For the construction of the instrument 

was followed the theoretical reference of Pasquali, the Psychometry. Six expert judges were 

selected through the Lattes Platform of the National Council for Scientific and Technological 

Development (CNPq). After evaluating the judges, the requested adjustments were made and 

the instrument was again sent to the final assessment. The data of the research were stored in 

database for analysis and calculation of Content Validity Index (IVC) after the evaluation of 

the experts, to determine the level of agreement between them. The IVC of 0.80 was used as 

the standard for establishing excellence in the content validity of the instrument. The research 

was approved by the Ethics and Research Committee of the Federal University of Ceará, with 

an opinion under No. 1,974,942. The first version of the questionnaire was composed of 44 

questions. After the validation stage, changes related to the items clear introduction, food 

preparation, family importance in food and clarity of information were performed, as they 

obtained IVCi <0.60. Four questions were deleted (paragraphs 6, 18, 20 and 37). The 

questionnaire was again sent to the judges, undergoing new changes in the four domains, 

excluding five questions (no. 6, 8, 12, 16 and 33), with the final version of 35 questions. The 

respondent has three options for answering the questions: I agree, disagree and agree in part, 

and the item marked as part agree has space for comments. The instrument was divided into 

four areas: introduction and complementary feeding, complementary types of food, food and 

hygiene in the preparation of food and utensils. The individually evaluated items were 

considered adequate with IVC ≥ 0.80, demonstrating contents pertinent to the complementary 

evaluation. About the overall evaluation the content was considered valid with IVC of 0.83 

after modifications. Thus, the questionnaire to evaluate parents' knowledge about infant 

complementary feeding was considered a technology with valid content to be used in nursing 

environments from Basic Health Units to schools. It was concluded that, with the 

questionnaire, the nurse can contribute to the improvement of the health promotion of the 

child in the food context. However, it needs to be evaluated with other types of validation so 

that it can be used in clinical practice. 

 

Descriptors: Child nutrition. Infant. Parents. Knowledge. Pediatric nursing. Measuring 

instruments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde preconizam que a 

criança seja amamentada exclusivamente com leite materno até o sexto mês de vida, sendo a 

partir dos seis meses realizada a introdução de alimentação complementar ao leite materno, 

pois, nesse período somente o leite não será necessário para suprir as necessidades da criança. 

Trata-se de período de transição alimentar, quando a criança conhecerá a alimentação de 

diferentes texturas, ofertadas pela família, formando assim seus hábitos alimentares (WHO, 

2006; BRASIL, 2015a). 

Rafael, Xerez e Pinheiro (2016) referem que nesse período de transição alimentar, 

onde há oferta de alimentos complementares, é bastante comum, o surgimento de dúvidas, 

dificuldades, receios e ansiedade das mães e/ou cuidadores. A alimentação complementar 

segundo Rapley (2008) é um momento de transição especial e que pode fazer a diferença para 

a saúde do lactente, e para formação dos hábitos alimentares da criança quando a mesma não 

é introduzida de forma correta. 

O Ministério da Saúde define então a alimentação complementar como o período em 

que outros alimentos ou líquidos são oferecidos em adição ao leite materno. Assim, qualquer 

alimento oferecido ao lactente, além do leite materno, durante esse período é chamado de 

alimento complementar (BRASIL, 2015a).  

Para uma alimentação complementar mais saudável, as mães necessitam de 

orientações acerca do assunto. A desinformação e as orientações prestadas de forma 

insatisfatória podem comprometer significativamente todo o processo de introdução da 

alimentação complementar à criança, e a manutenção do aleitamento materno até os dois anos 

de idade ou mais, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

Ministério da Saúde (CARNEIRO et al., 2015, WHO, 2006; BRASIL et al., 2012). 

Atualmente, autoridades e especialistas em desenvolvimento infantil e saúde pública 

têm se preocupado com o crescimento e o estado nutricional das crianças, sobretudo pelo 

aumento incontrolável do sobrepeso/obesidade ocorrido nos últimos anos. A obesidade 

acarreta complicações orgânico-funcionais, como doenças crônico-degenerativas (diabetes, 

hipertensão arterial, doenças coronarianas), e psicossociais, como afastamento das relações 

sociais, vergonha, exclusão e distúrbios na consciência corporal (TOLOCKA et al., 2008; 

PIMPIN et al., 2016).  

Considerada um problema de saúde pública mundial, a obesidade em crianças, vem 

aumentando consideravelmente nos últimos 10 anos com um índice de 40% ao redor do 
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mundo (OMS, 2006). A Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO) afirmou que, em 2015, 28.1% das crianças, entre 2 e 5 anos, da região 

Nordeste, apresentaram excesso de peso (ABESO, 2015).  

Os enfermeiros por atuarem nos princípios da prevenção e promoção da saúde junto 

aos usuários e comunidade, podem e devem utilizar-se de tecnologias no processo de 

melhoria da educação em saúde, para dessa forma sensibilizar e ajudar famílias na busca por 

hábitos alimentares complementares saudáveis para seus bebês (BRASIL, 2015a). 

Em função dos avanços científicos e tecnológicos, e da preocupação com a qualidade 

de vida e direitos da criança, nas últimas décadas implementaram-se várias transformações na 

assistência de saúde infantil, no contexto das Políticas Públicas de Saúde brasileiras, 

posicionando a figura do enfermeiro como elemento fundamental para o cuidado e 

manutenção da saúde da criança (PEREIRA; FERREIRA, 2014). 

A atenção primária à saúde presta assistência às crianças no Programa de Assistência 

à Criança, que se baseia na promoção, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação de 

problemas de saúde e visa monitorar 100% das crianças nascidas na área de captação da 

Estratégia Saúde da Família. São recomendadas sete visitas durante o primeiro ano de vida, 

duas consultas de 12 a 24 meses e uma consulta anual de 36 a 72 meses (BRASIL, 2012). 

Em território nacional o acompanhamento infantil realizado pelo enfermeiro ocorre 

amplamente na Estratégia Saúde da Família, onde todas as crianças de 0 a 2 anos deveriam 

ser acompanhadas continuamente. Entretanto, os profissionais da saúde referem dificuldade 

nesse atendimento, muitas pela falta de estrutura na Saúde Pública, falta de instrumentos 

técnicos, e outras vezes agem com descaso perante o assunto, não assistindo a criança 

(ROJAS et al., 2016). 

A consulta de puericultura tem um papel fundamental para influenciar positivamente 

o crescimento e o desenvolvimento, que visa auxiliar a criança como um todo, não se 

limitando apenas ao exame físico e à pesagem, e verificar a vacinação, mas proporcionar um 

atendimento humanizado durante as consultas e transmitir orientações sobre os cuidados de 

saúde das crianças. Observa-se que os enfermeiros utilizam a consulta de puericultura como 

ferramenta oportuna para realizar ações educativas em saúde e, ao mesmo tempo, monitorar 

plenamente o crescimento eo desenvolvimento infantil (BENICIO et al., 2016). 

O papel do enfermeiro de acordo com Reichert et al. (2012), nas práticas de 

educação em saúde é de grande relevância na vigilância em saúde da criança, pois, os mesmos 

viabilizam o melhor acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, visto estas práticas 
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direcionadas serem ação fundamental para se obter melhor qualidade de vida para a 

população infantil, prevenindo e/ou atenuando possíveis agravos a sua saúde.  

Faz-se necessário a realização de mais estudos por enfermeiros, que tenham como 

objetivos investigar os fatores e as influências alimentares infantis, para desse modo gerar 

informações importantes para um planejamento mais especifico de ações relacionadas a 

alimentação do lactente, já que, as condutas alimentares inadequadas podem trazer como 

consequências a obesidade infantil e complicações na vida adulta (CARVALHO et al.,2015). 

O controle do consumo alimentar é algo complexo, que é influenciado pelo saber, 

ambiente social, emocional, atitudes, conhecimentos e crenças sobre nutrição e o ato de se 

alimentar (BIRCH, 1998). Costa et al. (2012) em seu estudo referem que durante a infância a 

família tem grande responsabilidade, não só na oferta do alimento, mas também na formação 

do comportamento alimentar da criança, cabendo aos pais o papel de primeiros educadores 

nutricionais.  

Pesquisa portuguesa para construção e validação de um Questionário de Alimentação 

Infantil (QAI), em 2012, refere que ainda há discrepâncias na percepção dos pais sobre as 

reais necessidades da criança, sendo a falta de conhecimento sobre alimentação e nutrição, as 

possíveis causas para a manutenção de hábitos alimentares pouco saudáveis (COSTA et al., 

2012). 

É através dos pais que se estabelecem as normas e regras alimentares, sendo então, 

necessário que se avalie o conhecimento desses provedores, para buscar práticas educativas 

eficazes e eficientes, porque há fatores culturais, sociais, econômicos e psicossociais de 

grande impacto no estabelecimento de hábitos alimentares da criança (RAMOS; STEIN, 

2000). As experiências e influências do meio ambiente, onde os pais desempenham papel 

determinante no desenvolvimento das preferências alimentares das crianças podem ser 

modificadas, entrementes, com planejamento e estratégias adequadas.  

Estudo sobre orientação nutricional e práticas de alimentação do lactente concluiu, 

que é necessário a realização de outros estudos que identifiquem as principais dificuldades 

dos pais na fase de complementação alimentar, para assim, aperfeiçoar intervenções e ações 

mais efetivas (TORIGOE et al., 2012). 

Estudos como o de Oliveira et al. (2015), Carneiro et al. (2015), Mais et al. (2014) e 

Martins e Haack (2013) sugerem em suas conclusões a criação de instrumentos avaliativos 

direcionados aos pais, para melhor compreensão das reais lacunas sobre o assunto da 

alimentação ao lactente  visto que insere-se num  período de transição alimentar importante,  
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com a intenção de proporcionar práticas de educação em saúde mais efetivas e direcionadas 

aos reais problemas e as principais dúvidas dos pais de criança nessa faixa etária. 

Atualmente muito têm se falado, na importância do uso de tecnologias no cenário da 

saúde, pois, as mesmas, são relevantes para a melhoria e agilização dos serviços. Nesse 

contexto a tecnologia seja ela impressa ou um instrumento propriamente dito estão imbricados 

no cuidado de enfermagem, pois, auxiliam no direcionamento do cuidar, e na busca de 

estratégias mais eficazes para resolução de diversos problemas na área da saúde. 

Existem diferentes conceitos e classificações de tecnologias. Para Merhy (2002), as 

tecnologias são classificadas em três categorias: tecnologias leves (relações entre sujeitos), 

leve-duras (saberes estruturados como protocolos, cartilhas) e duras (equipamentos). 

Representam dessa forma a implementação do cuidado, a construção de conhecimento por 

meio de saberes estruturados e a utilização de instrumentos, normas e equipamentos. 

Nietshe (2000) considera que o trabalho em saúde envolve o uso de diversas 

tecnologias, configurando essas como um conjunto de saberes e fazeres relacionados a 

materiais e produtos que acendem terapêuticas e processos de trabalho, constituindo-se em 

artifícios para realizar ações na promoção da saúde. 

Mendes et al. (2013) e Barros et al. (2012) afirmam que a inserção de tecnologias 

impressas auxilia o enfermeiro em sua relação com o cliente, apontando alternativas para a 

melhoria da educação e processos de atendimento. A tecnologia auxiliará o profissional de 

enfermagem no esclarecimento de dúvidas e servirá como fomento para enfrentamento de 

alguma situação manifestada.   

É importante salientar que protocolos e instrumentos de enfermagem são tecnologias 

leve-duras, impressas, que representam tanto o conhecimento científico, quanto os processos 

que envolvem o uso desse material. São recursos tão importantes na saúde, quanto os recursos 

humanos, físicos ou materiais (SCHNEID, et al., 2003; UFMG,2009).  

Os instrumentos nos serviços de saúde em geral são divididos em quatro grandes 

grupos: os que sistematizam, os que registram, os que norteiam e os que avaliam, tendo por 

criar indicadores, apresentar informações relevantes aos usuários, profissionais da saúde e 

pesquisadores, norteando assim as ações de enfermagem (MONTEIRO; VARGAS, 2006; 

VITARI; MATSUDA, 2009).  

Dentro dessa perspectiva, Pasquali (1999) ressalta que os instrumentos/constructos, 

principalmente os direcionados a avaliação de algo, devem apresentar métodos validados para 

sua criação, sendo desenvolvidos a partir de um método científico, que é denominado 



21 

 

Psicometria, onde o mesmo propõe-se a medir um determinado fenômeno, atribuindo a estes 

um determinado valor. 

Mourão, Dias e Goyanna (2015) referem em seu estudo que os instrumentos no 

processo de trabalho em saúde, configuram-se como um dispositivo que visa a melhoria da 

qualidade à atenção ao usuário, orientando as ações de Atenção à Saúde em todos os âmbitos 

e áreas do cuidar de forma inovadora. As tecnologias estão inseridas de forma ampla no dia a 

dia da enfermagem, porém ainda existem lacunas a elucidar. 

Em breve busca nas principais bases de dados como PUBMED (National Library 

Medicine), CINAHL (Cumulative Index toNursingandAllied Health Literature), Cochrane 

Library e SCIELO (ScientificElectronic Library Online), viu-se a existência de vasto 

conteúdo sobre o tema, como: cartilhas, folders e álbuns seriados, instruindo os pais sobre a 

importância de uma alimentação saudável, com maior utilização no momento de alimentação 

complementar, pois, é quando a criança começará a definir seus hábitos alimentares, ou seja, 

na lactância. 

Identificaram-se alguns instrumentos avaliativos como o Questionário Alimentar do 

dia anterior (QUADAS) voltado para crianças entre 6 e 11 anos, encontrado na Scielo Brasil 

(ASSIS et al., 2009). Em relação aos instrumentos que envolviam os pais foram encontrados 

Questionários de Frequência Alimentar (QFA), e recordatórios de 24h, incluindo desde o 

lactente até o adolescente, e escalas de avaliação de hábitos alimentares parentais.  

Estudo realizado por Gubert et al. (2015) identificaram diversos protocolos de 

atendimento os quais ressaltam a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 

6 meses de vida, além de orientações gerais sobre a alimentação e os cuidados na preparação 

dos alimentos, em casos de crianças desmamadas. 

Os únicos estudos que validaram instrumentos para avaliar o conhecimento dos pais 

sobre alimentação saudável estavam indexados na Scielo Portugal, a saber: Questionário de 

Alimentação Infantil (QAI) para pais de crianças entre 3 e 6 anos (COSTA et al., 2012) e o 

Questionário do Comportamento Alimentar da Criança (CBEQ) para pais de crianças entre 3 

e 13 anos, que se tratou de uma adaptação do Child Eating Behaviour Questionnare de Wardle 

e cols, 2001 (VIANA; SINDE, 2008). 

Grande parte desses instrumentos foram desenvolvidos por nutricionistas, 

psicólogos, médicos e profissionais de educação física. Ressalta-se o instrumento QAI 

(Questionário de Alimentação Infantil) desenvolvido por enfermeiros construído e validado 

em tese de doutorado de Costa (2012) em Portugal. 
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 Observa-se que os profissionais de enfermagem ainda agem timidamente nesse rol, 

preocupando-se mais com as questões de educação em saúde, por meio do uso de cartilhas, 

folders e álbuns seriados, muitas vezes, não se atentando a avaliação da eficácia de seus 

métodos, salvo, quando esses possuem essa avaliação intrínseca.  

Outro estudo reforça a importância de se possuir ferramentas válidas para avaliar por 

meio dos pais a ingestão alimentar de crianças, cuja alimentação é o principal aporte de 

energia para seu desenvolvimento e crescimento, e que quando realizada de forma incorreta 

pode desencadear problemas patológicos futuros (FUMAGALLI, 2007). 

Diversos estudos salientam a inexistência de instrumentos adequados que permitam 

identificar os determinantes parentais que norteiam a alimentação infantil, principalmente 

quais os conhecimentos básicos dessa população sobre nutrição, características fisiológicas e 

comportamento dos mesmos em relação a educação nutricional da criança (COSTA et al., 

2012). 

Estudo com mães latino americanas (VALENCIA et al., 2016), reforça a importância 

da criação de protocolos para prevenção do excesso de peso em menores de 2 anos, para um 

crescimento saudável. Dois estudos africanos, (EZE et al., 2017; DESYIBELEW, FEKADU, 

WOLDIE, 2017) concluíram que instrumentos de controle e avaliação são necessários para 

registro de peso, crescimento e ações de educação para os pais das crianças, para evitar casos 

de desnutrição. 

Hay (2017) e Wong (2017) em estudos realizados no continente asiático reforçam 

que os protocolos de alimentação são valiosos para melhorar a nutrição e os resultados 

relacionados ao crescimento e desenvolvimento de crianças, principalmente as pré-termos, 

por isso pesquisas adicionais são necessárias para determinar a nutrição ideal e a taxa de 

crescimento em recém-nascidos prematuros. 

Este estudo torna-se relevante, pois, durante a busca por instrumentos, não se 

encontrou nenhum que fosse voltado para o lactente e para a avaliação do conhecimento dos 

pais, tornando assim o instrumento inédito.  

Frente a essas informações surgiu então a necessidade de criar um instrumento 

brasileiro que avalie o conhecimento prévio que os pais têm sobre o processo de alimentação 

da criança a partir do 6° mês, para que dessa forma o enfermeiro possa interagir de maneira 

eficaz e criar subsídios para educação em saúde, que sejam realmente efetivos para uma boa 

introdução alimentar infantil, pois, quando esta é feita de maneira errônea pode trazer 

problemas a saúde da criança como a obesidade. É essencial que os profissionais da saúde 
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sejam dotados de conhecimento, e capacidade para promover, incentivar e apoiar a iniciativa 

de uma alimentação saudável.  

Os questionários de avaliação são os instrumentos mais utilizados para avaliar 

limitações e restrições de participação decorrentes de alguma deficiência. O mesmo possui 

instruções, itens e alternativas de respostas oferecendo dados para medir o benefício de algum 

pressuposto ou fenômeno (COX, GILMORE,1990). A utilização de questionários de 

avaliação é importante, uma vez que, por serem padronizados, permitem que resultados e 

questões sejam comparados em larga escala, oferecendo melhores indicadores para mudanças 

necessárias em determinado processo (MACEDO, PUPO, BALIERO, 2006). 

Pelos pressupostos já citados surgiram algumas questões que norteiam o 

desenvolvimento dessa pesquisa, como: Que informações devem estar presentes em um 

questionário para avaliar o conhecimento de pais/cuidadores acerca da alimentação do 

lactente? O uso de um questionário avaliativo será adequado em termos de apresentação, 

estrutura, conteúdo e organização segundo juízes especialistas para avaliar o fenômeno 

pretendido? 

Justifica-se então a construção e validação de instrumento que avalie o conhecimento 

dos pais sobre um assunto tão urgente, haja vista que no Brasil, não é um método 

extensamente abordado. Através de sua construção e futura implementação, se poderá definir 

melhor áreas prioritárias que orientem os profissionais da saúde, principalmente o enfermeiro, 

no empoderamento do usuário e da comunidade frente a um assunto de grande relevância 

pública. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Validar questionário avaliativo sobre o conhecimento dos pais/cuidadores acerca da 

alimentação complementar de lactentes. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

✓ Construir o questionário avaliativo sobre o conhecimento dos pais/cuidadores acerca 

da alimentação complementar de lactentes;  

✓ Validar o conteúdo e aparência do questionário avaliativo sobre o conhecimento dos 

pais/cuidadores acerca da alimentação complementar de lactentes por juízes 

especialistas; 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Alimentação nas fases da infância  

 

O alimento é essencial ao ser humano, desde o momento de sua concepção e 

formação no ventre materno, sendo desde esse momento, indispensável para sua formação. 

Ao nascer, a criança será alimentada e educada por seus pais e passará por diversas fases 

alimentares, até formar por completo seus hábitos de vida. 

Ao nascimento a criança terá seu primeiro contato com o alimento, ao ser 

amamentada pela mãe. Tem-se o aleitamento materno como a primeira fase alimentar do ser 

humano, onde esse além de alimentar, criará o vínculo, afeto e proteção mãe-filho, e fornecerá 

o aporte nutricional adequado para nutrir aquele recém-nascido (BRASIL,2015a). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde preconizam que a 

criança seja amamentada exclusivamente com leite materno até o sexto mês de vida, sendo a 

partir dos seis meses a introdução de alimentos que complementem o leite materno, pois nesse 

período somente o leite não será necessário para suprir as necessidades da criança (OMS, 

2006; BRASIL,2015a). 

Durante os primeiros meses de vida, o trato gastrointestinal, os rins, o fígado e o 

sistema imunológico encontram-se em fase de maturação. Nesse período o leite humano 

atende as necessidades da criança, tendo efeito a longo prazo na programação da saúde na 

vida adulta (SBP, 2006). 

A maturidade neurológica e muscular da face, língua e lábios, assim como a 

mastigação inicia-se no bebê por volta do quinto mês. Nessa fase a criança sai da condição de 

movimentos apenas de sucção, por conta do leite materno e passa a desenvolver movimentos 

mastigatórios, menor flexão e protusão da língua, alguma destreza manual e a postura sentada. 

Essa evolução possibilita que o lactente passe por um período de transição alimentar, ou seja, 

o leite materno será complementado com outros tipos de alimentos com texturas diferentes do 

líquido que o mesmo já consumia (BRASIL, 2015a). 

A partir do sexto mês a criança sairá da condição de aleitamento materno exclusivo e 

passará a receber outros alimentos para complementar o leite. Esse período de transição é 

chamado de alimentação complementar, e consiste no conjunto de todos os alimentos, além 

do leite materno, oferecidos durante o período em que a criança continuará a ser amamentada 

ao seio, mas sem exclusividade. A mesma pode ser chamada de transição quando o alimento 
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for especialmente preparado para criança pequena até que ela possa receber alimentos da 

mesma textura e consistência que a família consome (SBP, 2006). 

É importante salientar que as práticas alimentares no primeiro ano de vida criança, 

serão cruciais para formação de seus hábitos alimentares nas demais fases da vida, devendo o 

profissional da saúde orientar corretamente os pais nesse período, pois, a prática alimentar 

inadequada nos primeiros anos de vida, está associada ao aumento da morbidade, aqui 

representada por doenças infecciosas, desnutrição, obesidade e carências de alguns 

micronutrientes (BRASIL, 2013; BRASIL,2015a). 

Alguns bebês têm predisposições genéticas para gostar ou não de um alimento. O 

que se sabe é que o paladar da criança tem preferência pelo sabor adocicado. Essa associação 

faz-se pelo fato de que durante a vida intrauterina a criança deglute o líquido amniótico, que 

tem sabor levemente adocicado (MAHAN, ESCOTT-STUMP, RAYMOND, 2013). 

O Ministério da Saúde (2015a) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (2006), sugerem 

que o cardápio básico da criança que está em alimentação complementar assim seja: até o 6º 

mês – aleitamento materno exclusivo; entre o 6º e o 24º mês recomenda-se o aleitamento 

materno complementado, sendo que ainda nesse período iniciam-se frutas amassadas ou 

raspadas e a primeira refeição principal (papa). Entre o 7º e o 8º mês pode-se oferecer uma 

segunda refeição principal (papa). O período que compreende entre o 9º ao 11º mês será onde 

aos poucos a criança receberá a alimentação da família, com ajustes de consistência, para que 

a partir do 12º mês a mesma receba da mesma comida da família salvo a adequação da criança 

e o tipo de alimento ofertado.  

 Lembrando que diante da impossibilidade de aleitamento materno por algum 

problema de saúde ou desmame precoce, deve-se orientar os pais a utilizarem fórmula infantil 

que satisfaça as necessidades do lactente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) regulamenta o uso dessas fórmulas, através das RDC nº 43 e 44 de 2011, onde 

explícita os tipos de fórmula infantil até o 6º mês e as a partir do 6º mês. Essas crianças 

poderão iniciar alimentação complementar mais cedo, a partir do 4º mês de vida (SBP, 2012). 

Para aquelas mães que não tem condições financeiras para o uso de fórmulas infantis, 

o Ministério da Saúde desaconselha o uso de leite de vaca, seja ele in vitro, pó ou fluído, pois, 

não apresentam as quantidades necessárias de micro e macronutrientes. Entretanto, caso não 

haja outra possibilidade de lactação o Ministério orienta uma rediluição aceitável desse leite. 

Não se recomenda o uso de leite desnatado. Essas crianças também poderão receber 

alimentação complementar a partir do 4º mês de vida (SBP,2012; BRASIL, 2015a). 
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A introdução de alimentos a partir do sexto mês de vida pode ser um período muitas 

vezes crítico, e a adequação das práticas alimentares nos primeiros meses de vida, é de 

extrema importância, sendo fator decisivo para predisposição a obesidade e desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta (CAMPAGNOLO et al., 2012).   

Ao adequar-se a fase entre os 2 e 6 anos, segue-se a fase pré-escolar, sendo um 

período crítico no itinerário alimentar da criança, o qual, sedimentará de vez seus hábitos 

alimentares. Nessa fase a criança sairá da total dependência dos pais e entrará numa de maior 

independência (SBP, 2012). 

Há estabilização do crescimento estrutural e do ganho de peso. Nessa fase a criança 

tem menor necessidade energética e desenvolve ainda mais a capacidade de selecionar 

alimentos, sendo essas escolhas influenciadoras do padrão alimentar futuro. Pode haver certa 

relutância em consumir alimentos novo prontamente (neofobia), sendo necessário que os pais 

ofertem a criança esse alimento várias vezes, em diferentes momentos e preparações, para que 

dessa forma a criança estabeleça seu padrão de aceitação (PATACO, 2013). 

A maneira como os pais se alimentam influencia consideravelmente o 

comportamento alimentar de seus filhos. É preciso então, priorizar a qualidade da nutrição, 

intervalos das refeições entre 2 e 3 horas, oferecer ingesta maior de legumes e vegetais, evitar 

refrigerantes, guloseimas e alimentos prontos (SBP, 2012). 

Para crianças na fase pré-escolar, a Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) sugere 

que os profissionais da saúde orientem os pais de acordo com as “Leis de Escudero”, que são: 

 

“– 1ª Lei - Quantidade: A quantidade de alimento deve ser suficiente para cobrir as 

exigências energéticas do organismo e manter em equilíbrio o seu balanço. 

– 2ª Lei – Qualidade: O regime alimentar deve ser completo em sua composição. O 

regime completo inclui todos os nutrientes, que devem ser ingeridos diariamente. 

– 3ª Lei - Harmonia: Quantidades dos diversos nutrientes que integram a 

alimentação devem guardar uma relação de proporção entre si. 

– 4ª Lei - Adequação: A finalidade da alimentação está subordinada a sua adequação 

ao organismo. A adequação está subordinada ao momento biológico da vida, aos 

hábitos individuais e situação socioeconômica do indivíduo. Na vigência de 

doenças, considerar o órgão ou sistema alterado pela enfermidade (SBP, 2012, p. 

46) ”.      
 

Ainda segundo a SBP (2012) os principais objetivos nutricionais na fase pré-escolar 

são: crescimento e desenvolvimento adequado da criança, evitar os déficits de nutrientes 

específicos e prevenção de problemas de saúde na vida adulta. Incentivar a criança a 

atividades físicas é de grande relevância, pois, permitirá o gasto de energia, proporcionando 

fome e um hábito saudável para a próxima fase de vida que é escolar. 
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Na fase escolar que compreende crianças dos 7 aos 10 anos, diferente dos pré-

escolares, aqui a criança passa por um período de crescimento e demandas nutricionais 

elevadas, bem como gasto energético intenso, devido ao aceleramento metabólico e já estará 

adaptada às disponibilidades e costumes dietéticos da família. Aqui a inapetência da fase pré-

escola dá lugar a um apetite voraz, preparando o organismo para a fase da adolescência 

(FERNANDES et al., 2013). 

Nesse período, a criança costuma modificar o seu hábito alimentar por influência do 

meio e pela maior capacidade cognitiva e autonomia, havendo maior consumo de 

refrigerantes, salgadinhos, doces, guloseimas e alimentos ricos em gorduras. Por esse motivo, 

deve receber educação nutricional adequada, para escolher de forma correta os alimentos e 

adquirir melhor qualidade de vida. A escola deve atuar como contribuinte nesse processo, 

orientando-a quanto aos riscos que hábitos alimentares e estilo de vida inadequados podem 

representar à saúde é de fundamental importância (SBP, 2012). 

Por fim, chega-se a fase da adolescência, a qual a OMS classifica como o período de 

vida que se inicia aos 10 anos e finaliza-se aos 20 anos de idade. Na adolescência a escolha 

dos alimentos é possivelmente determinada por fatores psicológicos, socioeconômicos e 

culturais, que vão interferir na formação dos hábitos alimentares. Elevado ritmo de 

crescimento e fenômenos maturativos exigem maior demanda nutritiva (SBP, 2006). 

Ao considerar essa faixa etária nutricionalmente, os adolescentes estão inclusos em 

uma faixa altamente vulnerável, no tocante ao estilo de vida e ao alto consumo de energia e 

gordura, presente nos lanches, afetando a ingestão diária de macronutrientes, vitaminas e 

minerais, sendo fator preocupante para desenvolvimento da obesidade (SBP, 2012). 

No Brasil o excesso de peso entre adolescentes do sexo masculino passou de 3,7% na 

década de 70 para 21,7% na Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF de 2008 – 2009, e de 

7,6% para 19,4% no sexo feminino no mesmo período. Por esses motivos o país tem 

apresentado diretrizes para adoção de uma alimentação saudável expressas no Guia Alimentar 

para a População Brasileira, no ano de 2014, que justamente oferece subsídios e opções para 

uma alimentação saudável, de acordo com o orçamento e regionalidades brasileiras (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2014). 

Em todas as fases da vida a alimentação é um direito básico do ser humano, 

envolvendo a garantia do acesso permanente, regular e justo, a uma prática alimentar que se 

adeque aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo, de acordo com suas necessidades 

alimentares, em quantidade e qualidade adequadas, para desse modo contribuir para uma vida 

saudável em todo o seu desenvolvimento ao longo da vida, necessitando apoio e incentivo a 
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práticas alimentares saudáveis individual e coletivamente que promovam a sua segurança 

alimentar e nutricional (BRASIL, 2014).  

  

3.2 Práticas alimentares parentais  

 

O tipo de alimentação que os pais ofertam aos seus filhos sofrem muitas influências 

culturais e principalmente familiares, pois, muitas famílias têm certos costumes arraigados, 

que costumam ser repassados por gerações. Birch (1998) relata em seu trabalho que a 

alimentação dos pais costuma exercer influência decisiva na alimentação infantil, afetando a 

preferência alimentar da criança e sua regulação da ingestão energética. 

Com a família cada vez mais dispersa do lar e sendo a mulher além de cuidadora, em 

muitos casos provedora econômica, Bowden e Greenberg (2013) e Vítolo et al. (2014) 

mencionam que têm se tornado comum o apelo de pais a métodos alimentares de fácil acesso 

e preparo durante o processo de transição alimentar do bebê. Em grande parte, uma 

alimentação pobre em proteínas e rica em açucares e carboidratos, de baixa qualidade, e que 

repercute negativamente na primeira infância, o que pode acarretar ainda nos primeiros anos a 

obesidade infantil. 

A obesidade na infância representa hoje um grande problema de saúde pública a 

nível mundial. Esse aumento da prevalência da obesidade infantil observado nos últimos anos 

parece estar associado a alterações nos estilos de vida e hábitos alimentares dos adultos que 

com elas convivem. Os contextos sociais ligados à alimentação refletem diretamente na 

formação das preferências alimentares das crianças podendo ter efeitos não pretendidos e 

desfavoráveis sobre os padrões de aceitação dos alimentos pelas crianças, como no caso do 

oferecimento de recompensas, em troca da criança se alimentar (KAUFMANN et al., 2012; 

BIRCH, 1999). 

Para Kaufmann et al. (2012) a estrutura familiar a qual a criança pertence parece ter 

alguma influência no seu excesso de peso, e aquelas que geralmente estão ao cuidado de 

outros familiares, especialmente os avós, tem um risco aumentado de excesso de peso.  

A influência ambiental no que se refere à alimentação das crianças, por pais e 

cuidadores é fator prevalente. Este revela-se já na aquisição dos alimentos para consumo de 

toda a família, seja por conta de fatores religiosos ou culturais, o comportamento alimentar 

dos pais e conhecimentos transmitidos às crianças sobre alimentação são fatores 
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determinantes para desenvolvimento da obesidade infantil (RAMOS, STEIN, 2000; ROSSI, 

MOREIRA, RAUEN, 2008). 

Pelo acima citado, o monitoramento parenteral associado ao consumo alimentar das 

crianças é importante, pois, irá permitir o ensinamento futuro a estas sobre alimentos 

saudáveis e o controle dos mesmos para uma vida com equilíbrio alimentar. Entrementes, esse 

pressuposto tem sido pouco abordado. Compreender as interações e o conhecimento dos pais 

sobre as práticas alimentares são de extrema importância para elucidar e entender o quê e o 

porquê dos índices de obesidade infantil aumentarem consideravelmente no mundo 

(MUSHER-EINZENMAN; HOLUB, 2007). 

Estudos de intervenção nutricional realizados no Malaui e Índia, reforçam que a 

educação nutricional direcionada adequadamente aos pais sobre alimentação na primeira 

infância é importante, porém, devem ser realizadas em consonância com as práticas culturais, 

sociais e econômicas de alimentação do cuidador (HOTZ, GIBSON, 2005). 

Para Silva, Venâncio e Marchioni (2010) os pais devem ser preparados para 

compreenderem e responderem positivamente às necessidades fisiológicas e emocionais da 

criança na transição alimentar, pois, nem sempre os comportamentos da criança, são 

compreendidos ou conhecido dos pais, o que pode desencadear estilos alimentares pouco 

saudáveis. 

Ensaio clínico randomizado na Turquia conduzido por Körsal et al. (2015), afirma 

que intervenções educativas aos pais, adequadas tanto no período da amamentação, como da 

alimentação complementar são importantes e devem centrar-se particularmente contra as 

crenças e práticas tradicionais. É preciso que ocorra constantemente o desenvolvimento, 

implementação e avaliação dessas estratégias para a melhoria das práticas educacionais 

direcionadas a alimentação do bebê. 

As consequências advindas da obesidade na infância enfatizam a necessidade de uma 

abordagem clínica e comunitária na prevenção e tratamento desta doença crônica e de difícil 

controle. O enfermeiro tem um papel determinante na educação alimentar das crianças e da 

sua família, porquanto, atua como educador e facilitador de práticas preventivas, facilitando a 

mudança comportamental, para um estilo de vida familiar mais saudável (SHAW, LAWSON, 

2008). 

 

3.3 Papel da enfermagem na alimentação complementar do lactente 
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A enfermagem tem papel de extrema importância, na orientação de familiares acerca 

da alimentação do lactente. A mesma orienta a mãe durante o pré-natal sobre o aleitamento 

materno e segue o crescimento e desenvolvimento da criança durante as consultas de 

puericultura após o seu nascimento, tendo papel de orientador e facilitador do processo de 

transição do aleitamento materno para a introdução dos primeiros alimentos pastosos e 

sólidos.   

Estudos realizados em São Paulo nos anos de 1996, 2005 e 2006 mencionam que o 

enfermeiro exerce um papel fundamental na educação e assistência a população, haja vista, 

que a construção do aprendizado em nutrição e alimentação dá-se por várias maneiras e fontes 

de informações diversificadas, possibilitando uma educação com vistas a proteção e 

recuperação da saúde (FALCÃO, ORNELLAS, PERIN, 1996; ABRÃO, GUTIERREZ, 

MARIN, 2005; FALEIROS, TREZZA, CARANDINA, 2006). 

Pesquisa australiana reforça que o papel do enfermeiro é o de fornecedor de 

conselhos relevantes para a prevenção de agravos a saúde infantil, como a obesidade, e que a 

melhor forma para que isso ocorra é ofertando aos pais embasamento sobre práticas de vida 

saudáveis, para propiciar a busca por um comportamento alimentar mais saudável e uma vida 

mais ativa. Essa busca deve ocorrer com uso de ferramentas, que integrem o conhecimento 

alimentar dos pais, como jogos ativos e materiais que abarquem tópicos que sejam relevantes 

e de interesse dos pais (LAWS et al., 2015).  

Estudo brasileiro (Marinho et al., 2016) recomendam que na avaliação do estado 

nutricional da criança, não se deve apenas quantificar a alimentação, mas também observar o 

conhecimento e as dificuldades enfrentadas pelos pais/cuidadores nesse processo, com uso de 

protocolos/instrumentos adequados. Uma estratégia usando um protocolo nutricional 

abrangente, segundo estudo irlandês pode melhorar o crescimento infantil e reduzir a restrição 

do crescimento pós-natal, diminuindo as comorbidades em lactentes (STEFANESCU et al., 

2016) 

Entrementes, ainda é necessário o desenvolvimento de meios e instrumentos nos 

serviços de enfermagem, pois, observa-se ainda o despreparo do enfermeiro em conduzir o 

acompanhamento efetivo do desenvolvimento infantil, principalmente nas questões 

relacionadas a alimentação (MONTEIRO et al., 2011). 

Os profissionais enfermeiros devem buscar estratégias para conhecer melhor as 

mudanças de comportamento alimentar do lactente, para aprimorar e integrar ações de 

práticas alimentares saudáveis, principalmente nos serviços de atenção primária com vistas a 

prevenção de maiores agravos nutricionais, como sobrepeso ou obesidade por meio de 
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intervenções que priorizem e melhorem a qualidade da alimentação complementar da criança 

(CARNEIRO et al., 2015; VÍTOLO et al., 2014). 

Os profissionais de saúde têm o papel de orientadores quanto aos cuidados para 

manter a qualidade dos alimentos fornecidos, sua consistência, frequência e a melhor forma 

de oferecê-los às crianças. A consulta de enfermagem em puericultura deve fornecer aos pais 

uma construção compartilhada do cardápio infantil entre o enfermeiro e o cuidador com vistas 

a oferecer à criança uma educação alimentar que promova seu crescimento e desenvolvimento 

adequado, bem como prevenir doenças na vida adulta (MODESTO, DEVINCENZI, 

SIGULEM, 2007). 

Por isso, é importante que os profissionais acolham os usuários como parceiros, que 

possam ser acolhidos e ouvidos nos/pelos serviços de saúde, estabelecendo um vínculo capaz 

de aproximá-los de maneira que se construa um diálogo em que ambos sejam protagonistas. 

Para realização de tal parceria, os profissionais de saúde precisam estar capacitados e bem 

informados para responder perguntas pertinentes ao assunto, esclarecer dúvidas, identificar 

atitudes inapropriadas e orientar sua correção, fornecendo, assim, segurança às mães 

(MONTEIRO et al., 2011). 

Revisão integrativa realizada por Santos et al. (2010) concluiu que a atuação do 

enfermeiro na abordagem alimentar ainda se constitui numa atividade desafiadora, tendo em 

vista os múltiplos fatores envolvidos, tais como: tipos de alimentos, condições 

socioeconômicas das famílias, hábitos culturais, aspectos emocionais relacionados ao 

cuidador e às crianças, condições de saúde do lactente, fase do desenvolvimento 

neuropsicomotor, estado nutricional e educação dos cuidadores. 

O apoio dos serviços e profissionais de saúde é fundamental para que a amamentação 

quanto a introdução de alimentos em fase oportuna tenha sucesso. Durante as ações 

educativas dirigidas à mulher, deve-se ressaltar a importância do aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses e complementado até dois anos ou mais, enfatizando que a 

introdução de uma alimentação saudável e dentro das necessidades nutricionais da criança, 

são importantes para promover a saúde infantil e prevenir inúmeras doenças no decorrer da 

vida (BRASIL,2015a). 

Por esses motivos, é preciso que o profissional se reinvente a cada dia, conheça sua 

clientela, seus hábitos, suas condições de vida, que esteja a par das recomendações 

alimentares dos principais órgãos de saúde que tratam da alimentação infantil, para que dentro 

das possibilidades familiares, o mesmo, possa junto com os pais/cuidadores do lactente buscar 

uma alimentação o mais saudável possível 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo metodológico, quantitativo e de 

desenvolvimento, para construção e validação de face e conteúdo de um instrumento sobre 

alimentação complementar de lactentes (crianças entre 6 meses e 2 anos) dirigido aos pais. 

Polit e Beck (2011) conceituam a pesquisa metodológica como aquela que investiga, 

organiza e analisa dados para construir, validar e avaliar instrumentos e técnicas de pesquisa, 

centrada no desenvolvimento de ferramentas específicas de coleta de dados com vistas a 

melhorar a confiabilidade e a validade desses instrumentos. Esse tipo de pesquisa é 

considerado uma estratégia que utiliza de maneira sistemática os conhecimentos existentes 

para elaboração de uma nova intervenção ou melhora significativa de uma intervenção 

existente, ou ainda, elabora ou melhora um instrumento, um dispositivo ou um método de 

mediação.  

Burns e Groove (2005) afirmam que o estudo metodológico tem como enfoque o 

desenvolvimento da validade e confiabilidade de instrumentos, a fim de medir constructos 

usados como variáveis em pesquisas.  

O estudo de desenvolvimento visa construir um instrumento para definir um 

constructo ou comportamento, formular os itens da ferramenta, desenvolver as instruções para 

usuários respondentes, além de testar a confiabilidade e a validade do instrumento 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Já a validação nada mais é do que o grau em que um instrumento mede o que se 

propõe a medir, sendo esta uma característica vital para avaliar a efetividade de um 

instrumento. Esta depende do contexto sociocultural e linguístico de utilização do instrumento 

e supões certo nível de abstração (MONTEIRO; HORA, 2015). 

Para a construção do instrumento sobre alimentação complementar de lactentes 

dirigido aos pais seguiu-se o referencial teórico abordado por Pasquali (1999) a Psicometria. 

Essa segundo o autor, é dividida em três momentos, que são: momento teórico, empírico e 

analítico.  

Para atender os objetivos propostos utilizou-se apenas o polo teórico. O 

desenvolvimento deste polo neste estudo será constituído de três fases:   
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1ªFASE

MÉTODO: Revisão integrativa 
da literatura;

PASSOS: Sistema psicológico/ 
Propriedade;

2ª FASE 

MÉTODO: Revsão integrativa 
da literatura com a psicometria 

(Teórica);

PASSOS: Dimensionalidade/ 
Definições;

MÉTODO: Literatura/Reflexão  
(Construção)

PASSO: Operacionalização

3ª FASE

MÉTODO: Análise 
teórica/especialistas;

PASSOS: Análise dos Itens/ 
Validação de Conteúdo;

Fase 1: Elaboração das dimensões da alimentação complementar, onde realizou-se a 

identificação do conteúdo que o instrumento abarcaria;  

Fase 2: Desenvolvimento e construção do instrumento de avaliação;  

Fase 3: Validação de conteúdo do instrumento de avaliação, que envolve as fases 

apresentadas na figura 1 a seguir: 

 

Figura 1. Organograma metodológico da elaboração de Instrumento de Avaliação sobre o 

Conhecimento dos Pais sobre a alimentação complementar do lactente, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Pasquali, 1999 

 

4.2 Etapas do estudo 

 

4.2.1 Primeira Fase: Polo teórico – elaboração das dimensões do instrumento  

 

Como aspecto primário do modelo de Pasquali (2010) o início do percurso 

metodológico envolveu, a construção do objeto de estudo, neste caso o instrumento 

MÉTODO PSICOMÉTRICO – POLO TEÓRICO 
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LETRA P - representa o problema;

LETRA I - reperesenta a intervenção;

LETRA C - representa o controle ou comparação;

LETRA O - representa o desfecho "outcomes".

avaliativo. Nesta fase, foram também delimitados o conteúdo do instrumento, que nada mais 

são do que suas propriedades e atributos. 

Realizou-se um aprofundamento do tema “alimentação complementar do lactente”, 

para que desse modo pudesse se averiguar quais aspectos seriam contemplados no constructo 

pretendido. Para isso realizou-se busca pormenorizada na literatura, através de revisão 

integrativa.  Segundo Pasquali (2003) nesta primeira fase realiza-se uma revisão integrativa 

da literatura a fim de que o pesquisador tenha maior contato com o que já tem escrito sobre o 

assunto do constructo em questão, no caso o conhecimento dos pais/cuidadores, alimentação 

complementar do lactente e as principais recomendações sobre alimentação complementar. 

Marconi e Lakatos (2003) referem que esse levantamento permite maior cobertura do 

fenômeno pesquisado. Polit e Beck (2011), definem que a tarefa central deste tipo de estudo é 

o de resumir e avaliar a evidência para revelar um conhecimento. 

Para esse estudo utilizou-se o modelo de revisão integrativa PICO desenvolvido por 

Santos, Pimenta e Nobre (2007), para auxiliar na busca das evidências científicas:  

 

Figura 2. Fases da Revisão Integrativa da Literatura segundo Santos, Pimenta e Nobre (2007), 

Fortaleza, 2017. 

 

Para a construção do instrumento avaliativo sobre os conhecimentos dos pais sobre 

alimentação complementar do lactente, fez-se necessário proceder-se com duas revisões 

integrativas. A primeira revisão diz respeito ao conhecimento dos pais acerca da alimentação 
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complementar e a segunda revisão baseou-se nas principais recomendações sobre alimentação 

complementar do lactente presente nas bases de dados.  

 

4.2.2 Revisão Integrativa I 

 

A Revisão Integrativa I foi realizada a partir da seguinte questão norteadora: Qual o 

conhecimento dos pais acerca da alimentação complementar do lactente? Obteve-se uma 

busca pareada nas bases de dados, Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde 

(IBECS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE/ PubMed), 

Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) e SciVerse (Scopus).  

Usaram-se os seguintes descritores: lactente (Infant), alimentação complementar 

(Complementary Feeding), pais (Parents) e conhecimento (Knowledge) de acordo com a 

terminologia dos descritores em ciências da saúde (DeCS), da Biblioteca Virtual em Saúde e 

do Medical Subject Heading (MeSH/PubMed), nessa ordem de busca em todas as bases de 

dados. Foi usado o operador booleano AND para as possíveis combinações dos descritores.  

Os critérios de inclusão foram: artigo disponível eletronicamente na íntegra, artigos 

em língua portuguesa, inglesa, espanhola ou outra língua estrangeira e que explicitem 

variáveis relacionadas a alimentação complementar do lactente e conhecimento dos pais. 

Foram excluídos: os artigos de estudo de caso, editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos, 

anais de eventos científicos, publicações duplicadas, estudos sobre o tema, mas, que não 

respondiam a questão norteadora e aquelas que não estavam de acordo com a temática 

proposta.  

Com base nessa revisão a partir da análise dos artigos e demais materiais, moldou-se 

alguns dos domínios e definições que serão abordados no instrumento avaliativo, procedendo-

se a sua construção.  

 

4.2.3 Revisão Integrativa II 

 

A Revisão Integrativa II foi realizada a partir da seguinte questão norteadora: Quais 

as recomendações disponíveis na literatura acerca da alimentação complementar do lactente 

para pais/cuidadores? Obteve-se uma busca pareada nas bases de dados, Índice Bibliográfico 
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Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrievel System Online 

(MEDLINE/ PubMed), Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e SciVerse (Scopus).  

Usaram-se os seguintes descritores: nutrição infantil (Infant nutrition), alimentação 

complementar (Complementary feeding), recomendações nutricionais (Recomended dietary 

allowances) e alimentação do lactente (Infant feeding) de acordo com a terminologia dos 

descritores em ciências da saúde (DeCS), da Biblioteca Virtual em Saúde e do Medical 

Subject Heading (MeSH/PubMed), nessa ordem de busca em todas as bases de dados. Foi 

usado o operador booleano AND para as possíveis combinações dos descritores.  

Os critérios de inclusão foram: artigo disponível eletronicamente na íntegra, artigos 

em língua portuguesa, inglesa, espanhola ou outra língua estrangeira e que explicitem 

variáveis relacionadas a alimentação complementar do lactente e conhecimento dos pais. 

Foram excluídos: os artigos de estudo de caso, editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos, 

anais de eventos científicos, publicações duplicadas, estudos sobre o tema, mas, que não 

respondiam à questão norteadora e aquelas que não estavam de acordo com a temática 

proposta.  

 A revisão integrativa II serviu como molde do esqueleto do instrumento bem como 

dos domínios e definições que serão abordados no instrumento avaliativo, procedendo-se a 

sua construção. 

 

4.2.2 Segunda Fase – Construção do instrumento 

 

Nesta fase procedeu-se a construção do instrumento, segundo os passos da 

Psicometria. Essa etapa definiu a dimensionalidade do questionário, suas definições 

constitutivas, as definições operacionais e a elaboração dos itens do questionário piloto, que 

responderão ao traço latente da pesquisa. A elucidação dos conceitos do polo teórico da 

Psicometria foi realizada a partir da Revisão Integrativa da literatura que se desenvolveu na 

Primeira Fase deste estudo. 

A segunda fase tem como um de seus passos a dimensionalidade, onde se observa a 

estrutura interna e semântica do constructo. Neste momento observa-se se o instrumento será 

uni ou multifatorial (PASQUALI, 2003). Após análise cuidadosa das pesquisas abordadas 

para construção do instrumento chegou-se à conclusão de que o mesmo será multifatorial, 

haja vista aborda várias dimensões da alimentação complementar.  
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Após definição da dimensionalidade, realizou-se a Definição Constitutiva. Nesse 

caso, o construto é imaginado em termos de conceitos próprios da teoria em que ele se insere. 

Os conceitos são ali definidos em termos de outros conceitos, isto é, os conceitos, que são 

realidades abstratas, são definidos em termos de realidades abstratas. As definições 

constitutivas são importantes no contexto da construção dos instrumentos de medida, porque 

elas situam o construto, exata e precisamente dentro da teoria desse construto, fornecendo as 

balizas e os limites que ele possui. (PASQUALI, 2003). 

Após realizar a Definição Constitutiva, seguiu-se a construção das Definições 

Operacionais. Aqui o instrumento saiu do terreno abstrato para o concreto, onde se 

fundamenta a validade do instrumento. Baseia-se na legitimidade da representação empírica e 

comportamental dos traços latentes. O traço latente é a variável hipotética, a fonte ou conceito 

primário, da qual parte o constructo (PASQUALI, 1998).  

 

4.2.3 Terceira Fase - Validação 

 

A última fase do polo teórico compreenderá o processo de validação propriamente 

dito, que consistirá na medida em que os itens do instrumento correspondem ao conteúdo dos 

traços teoricamente definidos pela teoria psicológica em questão, através de um corpo de 

juízes com propriedade no assunto pesquisado (PASQUALI, 2003). 

Pasquali (2003) define validade de conteúdo como o exame sistemático do conteúdo 

do instrumento objetivando averiguar se este constitui verdadeiramente uma amostra teórica 

representativa da conduta e/ou comportamento que se deseja mensurar. Aqui os itens do 

questionário terão de representar fidedignamente seus objetivos, a área do conteúdo deverá 

ser inteiramente descrita e, amplamente definida, sendo esta tarefa realizada por um corpo de 

especialistas no tema onde se insere o fenômeno de interesse do estudo. 

 

4.3 Validação do instrumento 

 

4.3.1 Validação de conteúdo pelos juízes especialistas 

 

Para o estabelecimento do tamanho da amostra dos juízes, foram empregados os 

conceitos da Psicometria, onde Pasquali (1998) recomenda que um número de seis juízes é 

suficiente para essa tarefa. Entrementes, o mesmo recomenda que para não haver empates no 
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processo de validação, utilize-se um número ímpar de juízes (PASQUALI, 2010). Sendo 

assim, foram escolhidos a priori 07 especialistas no banco de dados nacional do Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPQ), por amostragem aleatória simples sem reposição.   

Como critério para a seleção dos especialistas desenvolveu-se uma adaptação do 

sistema de pontuação de Fehring (1994). De acordo com o sistema de pontuação apresentado, 

os especialistas deverão obter a pontuação mínima de sete pontos para serem incluídos como 

sujeitos. A adaptação foi realizada para a adequação ao objeto do presente estudo: 

 

 

Quadro 1. Adaptação do sistema de pontuação de especialistas do modelo de validação de 

conteúdo de Fehring. Fortaleza, 2017. 

 

 

Desse modo, foi considerado critério de inclusão do especialista, neste estudo, a 

aquisição de um escore ≥ 6, a partir da pontuação do Quadro 1. O critério de exclusão foi: 

especialista que nos últimos três anos não trabalhasse mais com a temática do estudo em 

questão. 

Para busca na plataforma lattes inseriu-se no caractere de busca as palavras 

alimentação complementar, lactente e saúde da criança, com resultados apenas para o Brasil. 

Obteve-se um total de 198 currículos. Após análise das informações selecionou-se 21 

currículos e seus respectivos e-mails, para envio de carta convite para análise e validação do 

instrumento em construção. 

 

CRITÉRIOS DE ESCOLHA PONTUAÇÃO 

Possuir doutorado na área da saúde 3 pontos 

Possuir mestrado na área da saúde  2 pontos  

Ter atuação no ensino teórico e/ou prático a nível de graduação ou 

residência em Enfermagem em Saúde da Criança ou Atenção Básica;  

2 pontos  

Possuir artigo publicado em periódico indexado na área de interesse (Saúde 

da criança, alimentação e/ou nutrição infantil) 

1 ponto  

Ter experiência docente em disciplinas da área de saúde da criança ou 

nutrição  

1 ponto  

Ter atuação na prática assistencial na atenção primária (puericultura) 

/Ambulatório de seguimento de pediatria ou saúde da criança. 

2 pontos 

Ter orientado tese, dissertação ou monografias nas temáticas da área de 

interesse (Saúde da criança, alimentação e/ou nutrição infantil) 

0,5 ponto por 

orientação  

Pontuação mínima para elegibilidade  6 pontos  

Adaptado Fehring, 1994 
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4.4 Local do Estudo  

 

O local do estudo deu-se na base virtual, via e-mail com os juízes participantes entre 

os meses de setembro e novembro de 2017 e via plataforma virtual, com auxílio da ferramenta 

google web formulários. 

 

4.5 Coleta de Dados 

  

A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2017. Após a 

identificação dos juízes foi estabelecido contato por e-mail solicitando sua participação na 

pesquisa. Foi encaminhada uma carta convite explicando o objetivo do estudo, a metodologia 

e a função do especialista nesta pesquisa.  Após anuência, encaminhou-se via e-mail os 

instrumentos de coleta de dados que foram construídos posteriormente e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2). 

Para facilitar o processo de respostas e avaliação dos juízes, desenvolveu-se três 

formulários em formato online, a partir da ferramenta web Google Docs. Esta ferramenta 

permite a criação de formulários com uma interface vinculada a um arquivo XLS, que gera 

um banco de dados no Excel à medida que os especialistas responderem aos instrumentos. 

O primeiro formulário consistiu em um instrumento para caracterização dos juízes 

composto de variáveis sociodemográficas e acadêmicas/profissionais, além das variáveis dos 

critérios adaptados do modelo Fehring (1994) (APÊNDICE 4). 

O segundo formulário consistiu no instrumento da validação de conteúdo (juízes) e 

semântica (população alvo) das definições constitutivas das dimensões do conhecimento dos 

pais/cuidadores sobre alimentação complementar, das definições operacionais e dos itens, 

relacionado aos objetivos, estrutura e apresentação do instrumento (APÊNDICE 5).  

 O terceiro instrumento consistiu no instrumento de avaliação dos itens a partir dos 

critérios da Psicometria já estabelecidos. A avaliação dos juízes realizou-se com base nos 

critérios para construção de itens desenvolvidos por Pasquali (1998), os quais avaliam a 

clareza de linguagem, pertinência para a prática e base teórica (APÊNDICE 6). 

Ainda de acordo com os pressupostos da Psicometria para cada critério acima 

descrito será atribuído uma nota, que variará entre 0, -1 e +1. A mesma está exposta no anexo 

A, assinalando uma possibilidade de resposta por vez (PASQUALI, 1999). 
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Os especialistas avaliaram os itens do instrumento piloto quanto à adequação aos 

critérios da Psicometria: comportamental, simplicidade, clareza, relevância, precisão, 

tipicidade e amplitude. Para cada determinante, foi atribuído uma nota, conforme a pontuação 

exposta no Quadro 02, assinalando uma possibilidade de resposta por vez (PASQUALI, 

1998). 

 

Quadro 2. Pontuação para avaliação dos itens quanto aos critérios Psicométricos de Pasquali. 

Fortaleza, 2017. 

 

-1 Para critério não atendido, ou seja, operacionalização do construto em item não 

adequada.  

0 Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, operacionalização do construto 

em item de algum modo adequada. 

 

   +1 Para critério atendido, ou seja, operacionalização do construto em item adequada. 

 

Para cada item do constructo fez-se uma somatória simples, onde para cada item foi 

verificado se o mesmo atendia aos critérios da Psicometria. Se a maioria dos critérios não 

fosse atendida (maior parte de notas -1) o item poderia ser excluído do instrumento; se a 

maioria fosse 0 o item seria revisado, pois, há indecisão, quanto a adequabilidade do mesmo. 

Já se a maior parte dos critérios estivessem presentes (maior parte das notas +1), o item 

estaria totalmente adequado (PASQUALI, 1999).  

Para o cálculo do IVC dos itens a cada nota do critério foi atribuído um valor, onde -

1 corresponde a 1 ponto, 0 corresponde a 3 pontos e 1 a 5 pontos (BORGES, 2014). 

Além do questionário, todos os especialistas receberam informações referentes ao 

estudo e ao instrumento em desenvolvimento, todo o conjunto de definições elaboradas e o 

modo de responder aos instrumentos. 

Para a avaliação isolada dos itens, julgou-se a consistência em relação às definições 

conceituais; a representatividade/relevância em relação ao domínio de interesse; a relevância 

para as interpretações clínicas que poderão ser feitas com base na sua medida e a clareza e a 

possibilidade de compreensão da sua redação. Para a avaliação de cada área de conteúdo e do 

instrumento como um todo, os especialistas julgaram se o conjunto de itens é suficiente para 

representar o conteúdo total. 
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4.6 Análise dos Dados 

 

Calculou-se o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) para cada um dos itens do 

instrumento, para o conjunto de itens de cada área de conteúdo e para o conjunto total de itens 

do instrumento, após a avaliação dos especialistas, para determinar o nível de concordância 

entre eles, considerando -1, 0 e +1.  

Para avaliar o instrumento como um todo, ou seja, o IVC global não existe um 

consenso na literatura. Polit e Beck (2011) recomendam que os pesquisadores devam 

descrever como realizaram o cálculo. Esses autores apresentam três formas que podem ser 

utilizadas. Optou-se pelo seguinte: o julgamento dos especialistas se baseou em escala de 1 a 

5, onde: 

1. Inadequado; 

2. Pouco adequado;  

3. Parcialmente adequado;  

4. Adequado e;  

5. Muito adequado. 

 Assim, o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) > 0,80 foi utilizado para verificar a 

concordância entre os especialistas. Também foi considerado o cunho subjetivo da avaliação. 

Este método emprega uma escala tipo Likert com pontuação que pode variar de um a 

cinco, por esse motivo o mesmo tem sido definido. Para isso utilizou-se o critério de Fehring 

(1994) para estudos de validação, onde atribui-se pesos proporcionais ao total de categorias 

classificatórias. Este peso é então multiplicado pelo valor atribuído por cada juiz. 

Posteriormente, soma-se todos os valores e divide-se pela soma dos pesos. A tabela 1 a seguir 

demonstra o método: 

 

Tabela 1. Cálculo do Índice de Validade de Conteúdo proposto por Fehring. Fortaleza, 2017.  

VALOR PESO  

 

Para este cálculo multiplicamos os 

valores pelos pesos e dividimos 

pelo número de juízes para 

encontrar o IVC. 

1. Inadequado 0 

2. Pouco adequado 0.25 

3.Parcialmente adequado 0.50 

4. Adequado 0.75 

5. Muito adequado 1.00 

Média simples Valor dado a cada 

item/nº de juízes 
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Para que uma escala seja julgada como tendo validade de conteúdo excelente, deve 

atingir um IVC entre os itens (IVCi) de 0,70 ou superior e uma média de IVC da escala 

(IVCs) de 0,90 ou superior. Considerou-se o seguinte padrão de avaliação:  

✓ IVCi ≥ 0,72 excelente; 

✓ IVCi entre 0,60 e 0,69 bom e;   

✓ IVCi < 0,59 ruim, sendo eliminados dos itens (POLIT, BECK, 2007). 

De acordo com Polit e Beck (2011) não existem métodos ideais para garantia de 

cobertura adequada do conteúdo do instrumento. Geralmente, os pesquisadores calculam o 

índice de validade de conteúdo (IVC) que indica em que medida as opiniões de especialistas 

são congruentes. Sugere-se IVC de 0,80 como padrão para estabelecimento de excelência da 

validade de conteúdo do instrumento.  

Os instrumentos foram tratados e, em seguida, inclusos no programa estatístico IBM 

- SPSS versão 22.0 através do qual foram obtidos os índices de todas as variáveis. A análise 

estatística iniciou-se com listagem das frequências absolutas e relativas de cada variável, 

média e desvio padrão das variáveis contínuas. Em seguida, foram construídos tabelas e 

gráficos, apresentando os resultados da análise. Os IVC de cada item foram calculados 

separadamente. Também foi realizado o Teste Binomial considerando um nível de 

significância de 5% (p>0,05) para estimar a confiabilidade estatística dos IVC. 

 

4.8 Considerações Éticas e Legais 

 

Está pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará com CAAE nº 65041517.5.0000.5054 (ANEXO B) e está de acordo com a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde do 

Brasil, que leva em consideração os aspectos da autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça (BRASIL, 2012). 

Dessa maneira no primeiro contato com os juízes, realizou-se o convite para 

participar da pesquisa e foram dados os esclarecimentos sobre o direito de participar 

livremente ou abandona-lo se achassem oportuno, sem sofrer qualquer dano ou prejuízo. A 

pesquisadora esteve à disposição do participante para dúvidas e questionamentos.  

 

 



44 

 

Estudos que incluíssem pais/cuidadores de crianças 
entre 6 e 24 meses de idade que verssassem sobre 
alimentação complementar

Avaliação do conhecimento dos pais na introdução da 
alimentação do lactente. 

Não foi utilizado, pois, não havia grupo controle ou 
comparação

Levantamento dos conhecimentos prévios dos pais e 
dos principais cuidados com a alimentação de seus 
filhos.

5 RESULTADOS 

 

5.1 Primeira Fase 

5.1.1 Revisão Integrativa I – Conhecimento dos pais sobre alimentação complementar 

 

Para embasar a construção do instrumento sobre alimentação infantil e captar os reais 

conhecimentos dos pais acerca da alimentação complementar do lactente, realizou-se uma 

revisão integrativa.  

O levantamento dos dados iniciais acerca do conhecimento e para basear a pergunta 

norteadora foi embasado por meio da estratégia PICO, explicada anteriormente (SANTOS; 

PIMENTA; NOBRE, 2007), onde: 

 

Figura 3. Estratégia PICO para pergunta norteadora da Revisão Integrativa I: “Qual o 

conhecimento dos pais acerca da alimentação complementar do lactente?” Fortaleza-CE, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os critérios de inclusão foram: artigo disponível eletronicamente na íntegra, artigos 

em língua portuguesa, inglesa, espanhola ou outra língua estrangeira e que explicitem 

variáveis relacionadas a alimentação complementar do lactente e conhecimento dos pais. 

Foram excluídos: os artigos de estudo de caso, editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos, 

anais de eventos científicos, publicações duplicadas, estudos sobre o tema, mas, que não 

respondiam à questão norteadora e aquelas que não estavam de acordo com a temática 

proposta. 
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Artigos 
identificados: 

1012

Artigos 
excluídos na 

primeira 
triagem: 921

Artigos elegíveis 
para segunda 
triagem: 91

Artigos 
excluídos na 

segunda triagem: 
80

Artigos elegíveis 
para leitura final: 

11

Artigos eleitos: 
06

Após o cruzamento dos descritores as buscas nas bases de dados geraram o seguinte 

resultado para a questão norteadora da revisão I, que estão expostos a seguir: 

 

Figura 4. Seleção de artigos relacionado a revisão I para formulação do constructo 

“Conhecimento dos pais sobre alimentação complementar do lactente” nas bases de dados 

PubMed, Scielo, Lilacs, Cinahl e Scopus. Fortaleza-CE, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A base de dados PubMed a princípio evidenciou 220 artigos completos para análise. 

Deste quantitativo, 195 foram excluídos na primeira triagem por se tratarem de temas que não 

estavam relacionados ao conhecimento e alimentação do lactente. A temática dos mesmos 

relacionava-se ao desmame precoce, desnutrição, alergias alimentares, deficiência de 

micronutrientes e crescimento e desenvolvimento do lactente.  

Após a primeira triagem na base PubMed 25 artigos foram elegíveis para leitura 

aprofundada. Desses 25, 19 foram excluídos pois, versavam sobre imagem corporal (N=1), 

prática educativa para alimentação saudável (N=1), prática alimentar (N=7), intervenções 

educativas (N=3), início da alimentação complementar (N=4) e aleitamento materno 

exclusivo (N=3). Restaram então para compor a revisão um total de 6 artigos, capazes de 

responder à pergunta norteadora. 

Sobre a base de dados Scielo, a mesma identificou 177 artigos completos 

relacionados a temática proposta. Entretanto, destes 168 foram descartados na primeira 

triagem, pelos mesmos motivos, concernentes a base de dados anterior. Seguindo para a 

segunda triagem, nove artigos foram elegíveis. Destes sete foram descartados porque 
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versavam sobre prática alimentar (N=4), construção de tecnologia (N=1), aleitamento 

materno complementado (N=1) e estudo de intervenção (N=1). Dessa forma restaram apenas 

dois artigos com relação de resposta à pergunta norteadora. Encontrou-se 10 artigos repetidos 

entre as bases de dados PubMed e Scopus referentes a Scielo. 

Em relação à base de dados Lilacs, 156 artigos completos sendo que destes 118 

foram excluídos na primeira análise pois, abordavam amamentação (N=42), práticas 

alimentares (N=22), questões de obesidade (N=26), editoriais (N=5), alergias alimentares 

(N=6), comparação entre alimentação complementar e status econômico (N=7), intervenções 

educativas (N=4) e não se encaixavam na temática alimentar (N=6). Para a segunda triagem 

38 artigos foram selecionados e depois de leitura aprofundada nenhum foi capaz de responder 

à pergunta norteadora. Encontrou-se dezessete artigos repetidos entre as bases Lilacs e Scielo. 

Concernente à base CINAHL identificou-se 111 artigos completos. Noventa e oito 

artigos foram posteriormente excluídos após primeira triagem porque abordavam temas 

relacionados a obesidade infantil (N=3), fatores maternos para o desmame precoce (N=22), 

criação de indicadores de saúde para avaliação do aleitamento materno (N=8), cuidados em 

alimentação infantil (N=15), faixa etária estudada (N=12), intervenções sobre alimentação 

saudável (N=5) e os que não respondiam a temática em estudo (N=33).  

Ao final da primeira triagem na base CINAHL 13 artigos foram selecionados, porém 

após a leitura nenhum respondeu à questão norteadora, sendo artigos relacionados a prática 

alimentar (N=3), rotulagem de alimentos (N=3), conhecimento de profissionais da saúde 

(N=4), avaliação de questionário (N=1) e sobre introdução da alimentação complementar 

precoce (N=1).  

A base de dados Scopus apresentou 348 artigos pertinentes ao assunto estudado, 

porém, deste quantitativo 342 foram excluídos, sendo a grande maioria por não estar 

relacionado a temática (N=300), por não contemplarem a faixa etária do estudo (N=19), status 

econômico (N=13) e editoriais (n=10). Restaram como artigos elegíveis seis (N=6). Destes 

seis apenas um artigo correspondeu a pergunta norteadora, sendo excluídos os demais pelos 

motivos a seguir: abordar prática alimentar (N=1), prática educativa (N=1), aleitamento 

materno (N=1), propagandas alimentares (N=2) e desmame (N=1).  

Por conseguinte, ao se considerar as etapas realizadas durante a análise dos artigos, 

constituiu-se como corpo da revisão integrativa um total de nove artigos, submetidos a um 

processo de leitura aprofundada, com exclusão de mais três artigos. O quantitativo final de 

estudos contemplou seis artigos: quatro artigos da base PubMed, um artigo da base Scielo e 

um da base Scopus.  
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Após a identificação das publicações, inicialmente foi realizada a apreciação do 

título e descritores a fim de verificar sua adequação com a questão norteadora da presente 

revisão. Aqueles estudos pré-selecionados foram para uma segunda triagem onde foi realizada 

leitura do resumo. Após essa segunda triagem os artigos foram lidos na íntegra de forma 

aprofundada analisando se atendiam aos critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. 

Para essa finalidade com base nos critérios de Ursi (2000) extraiu-se informações 

fundamentais como: título e ano do artigo, nome do periódico, os objetivos propostos, tipo de 

estudo e principais desfechos. 

Os estudos selecionados foram avaliados quanto ao nível de evidência, de acordo 

com a proposta de Melnykee, Fineout-Overholt (2011), os quais classificam os estudos 

segundo as forças de evidências, que são: 

 

Quadro 3. Níveis de evidência na Prática Baseada em Evidências, segundo Stillwell, Fineout-

Overholt, Melnyk, Williamson, 2011, para produções científicas. Fortaleza-CE, 2017.  

. 

 

Tipo de Evidência  Nível de 

Evidência 

Descrição 

Revisão Sistemática 

ou Metanalise 

I Evidência proveniente de uma revisão sistemática ou 

metanalise de todos os ensaios clínicos randomizados 

convolados ou oriundas de diretrizes baseadas em 

revisões sistemáticas de ensaios 

clínicos a controlados; 

 

Estudo randomizado 

controlado 

II Evidência obtida de pelo menos um ensaio 

clíníco com aleatorização. controlado e bem 

delineado; 

 

Estudo controlado 

com randomização 

III Evidência proveniente de um estudo bem 

desenhado e controlado sem aleatorização; 

 

Estudo caso-controle 

ou de coorte 

IV Evidência proveniente de um estudo com desenho 

de caso-controle ou coorte; 

 

Revisão sistemática de 

estudos qualitativos 

ou descritivos 

V Evidência proveniente de uma revisão sistemática 

de estudos qualitativos e descritivos. 

Estudo qualitativo ou 

descritivo 

VI Evidência de um único estudo descritivo ou 

qualitativo; 

 

Opinião ou consenso VII Evidência proveniente da opinião de autoridades e/ 

ou relatórios de comissões de especialistas/peritos. 
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 O quadro a seguir nos mostra uma breve síntese dos estudos: 

 

Quadro 4.  Síntese das informações extraídas das publicações das bases de dados PubMed, 

Scielo e SCOPUS e seu nível de evidência segundo Melnykee, Fineout-Overholt (2011). 

Fortaleza – CE, Brasil, 2017. 

 

Periódico/Ano Título Tipo de 

Estudo/Amostra 

Objetivo Nível de 

evidência 

BMC  Pregnancy 

and Childbirth 

(2014) 

Child feeding 

knowledge and 

practices among 

women  

participating in 

growth monitoring 

and promotion in 

Accra, Ghana 

Estudo transversal/ 

199 binômios 

mãe/filho 

Avaliar a associação entre a 

exposição às recomendações 

de saúde alimentar de Gana 

e os conhecimentos e 

práticas das mães sobre a 

alimentação de seus filhos 

menores de dois anos na 

Área Metropolitana de 

Accra, em Gana. 

 

 

VI 

J Pak Med Assoc 

(2013) 

Traditional 

practices and 

beliefs regarding 

nutrition of 

children in the 0-5 

age group in 

western Turkey: A 

qualitative study 

Estudo qualitativo/ 20 

mães 

Determinar o conhecimento 

das mães sobre nutrição 

infantil e influência 

tradicional nas práticas de 

alimentação que podem 

afetar o estado nutricional de 

lactentes e crianças 

pequenas. 

 

 

 

VI 

BMC Public 

Health (2015) 

Factors 

influencing first-

time mothers’ 

introduction of 

complementary 

foods: a 

qualitative 

exploration 

Estudo exploratório 

qualitativo/ 13 mães. 

1) identificar as crenças e 

conhecimento das mães de 

primeira viagem no que diz 

respeito à introdução de 

alimentos complementares; 

2) identificar suas fontes de 

informação sobre a 

introdução de alimentos 

complementares; e 3) 

explorar pela primeira vez o 

conhecimento das mães e as 

atitudes em relação 

recomendações dos órgãos 

de saúde do seu país e da 

OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

J Acad Nutr Diet 

(2014) 

Knowledge, 

Attitudes and 

Beliefs That May 

Influence Infant 

Feeding Practices 

in American 

Indian Mothers 

Ensaio controlado 

randomizado/ 575 

binômios mãe-filho. 

Ajudar a preencher lacunas 

na compreensão atual do 

conhecimento, atitudes e 

crenças em populações de 

índios americanos que 

influenciam as práticas de 

alimentação infantil.  

 

 

 

II 
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Quadro 4.  Síntese das informações extraídas das publicações das bases de dados PubMed, 

Scielo e SCOPUS e seu nível de evidência segundo Melnykee, Fineout-Overholt, (2011). 

Fortaleza – CE, Brasil, 2017, continuação. 
 

 

 

 

Com. Ciências 

Saúde (2008) 

Conhecimentos 

maternos sobre 

alimentação 

complementar – 

impacto de uma 

atividade 

educativa 

Estudo antes e depois/ 

121 mães de crianças 

menores de 6 meses. 

Conhecer as informações 

previas sobre a alimentação 

complementar de mães e 

cuidadores de crianças, em 

torno de 6 meses de idade, e 

avaliar a efetividade de uma 

atividade educativa na 

introdução ou modificação 

de conceitos sobre o tema.  

 

 

 

VI 

 

 

Med Bull Haseki 

(2016) 

 

Evaluation of 

Parents’ 

Knowledges and 

Experiences about 

Infant Feeding in 

Children between 

Six-Twenty Four 

Months 

 

Estudo transversal/ 

417 pais de crianças 

entre 6 e 24 meses.  

 

Avaliar o conhecimento e a 

experiência dos pais sobre a 

alimentação infantil. 

 

 

 

VI 

 

De acordo com os resultados descritos, percebeu-se atualização quanto aos artigos, 

pois 66,7% destes foram publicados nos últimos cinco anos, sendo um em 2008, um em 2013, 

dois em 2014, um em 2015 e um em 2016. Demonstra-se que a temática em questão é um 

assunto que está em constante discussão mais recentemente.  

Com relação aos periódicos dos artigos selecionados, prevaleceram revistas da área 

médica, com quatro artigos e dois periódicos da área nutricional. Evidenciou-se que, a autoria 

da maioria dos periódicos era constituída por profissionais nutricionistas e médicos. Nenhum 

continha enfermeiros dentre os autores.  

No que se referiu ao idioma, apenas um artigo foi publicado em português e os 

demais em inglês. Quanto ao tipo de estudo, dois abordaram a modalidade do método 

quantitativo, dois artigos abordaram o método qualitativo, outro se tratou de um ensaio 

controlado randomizado e um estudo de intervenção (antes/depois). Dentre os países de 

origem dos artigos, um foi realizado em Gana (GYAMPOH et. al., 2014), dois na Turquia 

(KAYA, et al., 2016; ERTEM, ERGÜN, 2013), um no Brasil (BARROS, SEYFFARTH, 

2008) e dois nos Estados Unidos (WALSH et al., 2015; ECKHARDT et al., 2014). O quadro 

a seguir evidencia os principais achados dos artigos em questão: 
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Quadro 5. Principais conhecimentos dos pais/cuidadores encontrados nas publicações das 

bases de dados PubMed, Scielo e SCOPUS. Fortaleza – CE, Brasil, 2017. 

 

Periódico/Ano Conhecimentos prévios dos pais/cuidadores sobre 

alimentação complementar 
BMC Pregnancy and Childbirth 

(2014) 

- Idade adequada do início da alimentação complementar (6 meses); 

- Número mínimo de vezes que a criança deve ser alimentada ao dia (3x); 

- Introdução em tempo oportuno de água e outros líquidos a partir dos 6 

meses;  

J Pak Med Assoc (2013) - Não dar leite de vaca nos primeiros seis meses; 

- Cautela com o uso de alimentos industrializados; 

- Iogurte aumenta a densidade óssea do bebê; 

BMC Public Health (2015) - Idade adequada do início da alimentação complementar (6 meses); 

- Bebês saudáveis são gordinhos; 

- Olhar sempre a rotulagem de alimentos industrializados; 

- Alimentos industrializados são seguros a partir do 4º mês; 

J Acad Nutr Diet (2014) - Leite materno fornece toda nutrição que o bebê precisa durante os 

primeiros meses; 

- Amamentação diminui as chances de crianças crescerem obesas; 

- Idade adequada da introdução da alimentação complementar (6 meses); 

- Oferecer o mesmo alimento várias vezes a criança; 

- Frutas como não causadores de alergias alimentares;  

Com. Ciências Saúde (2008) - Utensílios utilizados para oferecer alimento a criança; 

- Não uso de temperos prontos no preparo da refeição da criança; 

Med Bull Haseki (2016) - Idade adequada do início da alimentação complementar (6 meses); 

 

Através da revisão I percebeu-se que o conhecimento dos pais/cuidadores acerca da 

alimentação complementar ainda é permeado de equívocos, sendo também a temática pouco 

explorada por enfermeiros, o que enaltece a relevância desta produção.  

 

5.1.2 Revisão Integrativa II – Principais recomendações sobre alimentação complementar do 

lactente 

 

A segunda revisão teve como finalidade embasar os aspectos teóricos do 

instrumento, visando buscar as principais recomendações, tanto nacionais, quanto 

internacionais, acerca da alimentação complementar. O levantamento dos dados concernente 

as principais recomendações para introdução da alimentação complementar do lactente, 

também teve sua pergunta norteadora embasada por meio da estratégia PICO (SANTOS; 

PIMENTA; NOBRE, 2007), onde: 
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Estudos relacionados as prinicpais recomendações 
alimentares para crianças entre 6 e 24 meses de 
idade. 

Reprentasse as prinicpais recomendações para 
introdução da alimentação complementar do 
lactente nacional e internacionalmente. 

Não se buscou nenhuma comparação.

Levantamento das prinicpais recomendações para 
introdução da alimentação complementar do 
lactente nacional e internacionalmente. 

Figura 5. Estratégia PICO para pergunta norteadora da Revisão Integrativa II: “Quais as 

recomendações disponíveis na literatura acerca da alimentação complementar do lactente para 

pais/cuidadores?” Fortaleza-CE, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busca e seleção das referências foram realizadas de 03 de julho de 2017 a 18 de 

agosto de 2017, nas seguintes bases de dados: Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da 

Saúde (IBECS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE/ PubMed), 

Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) e SciVerse (Scopus).  

O acesso às bases ocorreu por meio do portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do sistema Proxy, pela 

Universidade Federal do Ceará – UFC. Utilizou-se a terminologia em saúde consultada nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e no Medical Subject Headings (MeSH), com os 

descritores controlados: nutrição infantil (Infant nutrition), alimentação complementar 

(Complementary feeding), recomendações (Recomended dietary allowances) e alimentação 

do lactente (Infant feeding). Utilizou-se o operador booleano AND.   

Os critérios de inclusão foram: artigo disponível eletronicamente na íntegra, artigos 

em língua portuguesa, inglesa, espanhola ou outra língua estrangeira e que explicitassem 

variáveis relacionadas a alimentação complementar do lactente e conhecimento dos pais. 

Foram excluídos: os artigos de estudo de caso, editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos, 

anais de eventos científicos, publicações duplicadas, estudos sobre o tema, mas, que não 
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respondiam a questão norteadora e aquelas que não estavam de acordo com a temática 

proposta. 

Após o cruzamento dos descritores as buscas nas bases de dados geraram o seguinte 

resultado para a questão norteadora da revisão II, que estão expostos a seguir: 

 

Figura 6. Seleção de artigos relacionado a revisão II para formulação do constructo 

alimentação complementar do lactente e conhecimento dos pais nas bases de dados PubMed, 

Scielo, Lilacs, Cinahl e Scopus Fortaleza-CE, 2017.  

 

 
 

A primeira base de dados da pesquisa foi a PubMed, onde na primeira busca foram 

encontrados 505 artigos correspondentes a temática. Após leitura do título dos artigos 483 

foram excluídos na primeira triagem, pois, não se encaixavam na temática (N=383), não 

faziam alusão de nenhum tipo de recomendação (N=50), eram apenas resumo (N=22), eram 

específicos de empresas alimentares (N=23). Assim apenas 22 artigos foram elegíveis para 

segunda triagem, e a acompanhando a leitura do resumo 17 foram excluídos. Os mesmos 

abordavam questões de práticas alimentares (N=8), avaliação de intervenções (N=4), método 

BLW (N=3) e obesidade infantil (N=2). Restaram cinco artigos para compor a revisão. 

A base de dados seguinte Lilacs apresentou um quantitativo de 156 artigos, 

relacionados ao tema. Destes 120 foram excluídos em uma primeira leitura, porque, tratavam-

Artigos 
identificados: 956

Artigos excluídos na 
primeira triagem: 

882

Artigos elegíveis 
para segunda 
triagem: 74

Artigos excluídos na 
segunda triagem: 50

Artigos elegíveis 
para leitura final: 24

Artigos eleitos: 15
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se de teses e dissertações (N=20), estavam fora da temática (N=76), eram carta ao leitor 

(N=4), falavam sobre o uso de micronutrientes na dieta (N=8) e versavam sobre escolares 

(N=12). Na segunda leitura vinte oito artigos ainda foram excluídos, uma vez que discorriam 

sobre alimentação complementar precoce (N=6), aleitamento materno (N=5), alimentação e 

crenças populares (N=3), prática alimentar inapropriada (N=10), obesidade (N=2) e ainda 

haviam dois fora da temática. Ao final oito artigos foram eleitos para leitura profunda.  

A base de dados Scielo, apresentou poucos artigos explorando a temática em 

questão, um quantitativo de 109, sendo destes 88 descartados, uma vez que, grande parte 

deles encontrava-se duplicados na base de dados Lilacs (N=73), estavam fora da temática 

(N=10), e não estavam na íntegra (N=5). Vinte e um artigos estavam aptos para a segunda 

leitura, porém, 19 foram recusados, pois, eram repetidos da base Lilacs (N=12), discorriam 

sobre práticas alimentares (N=5), tratava-se da validação de um questionário de frequência 

alimentar (N=1) e uso de chupeta (N=1). Apenas dois artigos foram eleitos para leitura. 

Relativo a base de dados Cinahl foi a que menos apresentou artigos na temática. 

Apenas oito (N=8), onde seis foram excluídos (N=6), por não estarem disponíveis para leitura 

(pagos) restando apenas dois (N=2). Esses dois após leitura do resumo também foram 

exclusos, pois, um era referente a introdução de vegetais na primeira infância (N=1) e o outro 

sobre introdução da alimentação complementar precoce (N=1). 

A última base de dados foi a Scopus, onde localizou-se 179 artigos, dos quais 159 

foram excluídos, sendo como causa da exclusão não estarem disponíveis para leitura, sendo 

pagos (N=42), não foram encontrados (N=6), capítulos de livro (N=3), editorias (N=8) 

estarem fora da temática (N=42), falarem sobre amamentação (N=7), práticas alimentares 

(N=5), alergias alimentares (N=8), obesidade (N=2), estudo de caso (N=2), desnutrição 

(N=7), abordarem opiniões de grandes empresas de alimentação europeias (N=8) e não 

corresponderem ao público alvo (N=6), serem repetidos da base PubMed (N=13). Sobraram 

então 20 artigos para a segunda triagem, dos quais após leitura obteve-se um saldo de sete 

artigos para revisão. 

Após a identificação das publicações e seguindo os critérios da Psicometria, foi 

realizada a apreciação do título e descritores a fim de verificar sua adequação com a questão 

norteadora da presente revisão. Os estudos pré-selecionados foram para uma segunda triagem 

onde foi realizada leitura do resumo. Após essa segunda triagem os artigos foram lidos na 

íntegra de forma aprofundada analisando se atendiam aos critérios de inclusão e exclusão pré-

estabelecidos. Para essa finalidade, com base nos critérios de Ursi (2005) extraiu-se 
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informações fundamentais como: título e ano do artigo, nome do periódico, os objetivos 

propostos, tipo de estudo e principais desfechos. 

Os estudos selecionados foram avaliados quanto ao nível de evidência, de acordo 

com a proposta de Melnykee, Fineout-Overholt (2011), os quais classificam os estudos 

segundo as forças de evidências, como mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 5. Síntese das informações extraídas das publicações das bases de dados PubMed e 

Lilacs e seu nível de evidência segundo Melnykee, Fineout-Overholt (2011). Fortaleza – CE, 

Brasil, 2017. 

Periódico/Ano Título Tipo de 

Estudo/Amostra 

Objetivo Nível de 

evidência 

Rev. Nutr (2010) Recomendações para 

alimentação 

complementar de 

crianças menores de 

dois anos 

Revisão integrativa Revisar as recomendações 

atuais sobre a alimentação 

complementar de crianças 

menores de dois anos a 

partir da pesquisa em 

banco de dados - SciELO, 

MedLine e Lilacs - e de 

publicações da 

Organização Mundial da 

Saúde e do Ministério da 

Saúde. 

 

 

 

 

 

V 

Rev APS (2012) Alimentação na 

primeira infância no 

Brasil 

Revisão integrativa Realizar uma revisão 

atualizada, sobre 

alimentação infantil, 

abordando: o direito à 

saúde e nutrição; a 

importância da nutrição e 

alimentação no 

crescimento e 

desenvolvimento; 

aleitamento materno; 

alimentação 

complementar e 

alimentação no segundo 

ano de vida. 

 

 

 

 

V 

Rev Soc Bol Ped 

(2012) 

Alimentação 

complementar: 

práticas inadequadas 

em lactentes 

Estudo transversal Avaliar as práticas e o 

consumo alimentar de 

lactentes saudáveis de três 

metrópoles do Brasil. 

 

VI 

Jornal de Pediatria 

(2004) 

Recomendações para 

alimentação 

complementar da 

criança em 

aleitamento materno 

Revisão integrativa Apresentar uma revisão 

sobre as evidências que 

embasam as 

recomendações atuais da 

alimentação 

complementar de crianças 

em aleitamento materno 

 

 

V 
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Quadro 5. Síntese das informações extraídas das publicações das bases de dados PubMed e 

Lilacs e seu nível de evidência segundo Melnykee, Fineout-Overholt (2011). Fortaleza – CE, 

Brasil, 2017, continuação. 
 

 
Indian Pediatrics 

(2016) 

Infant and Young 

Child Feeding 

Guidelines, 2016 

Revisão sistemática Formular, endossar, adotar 

e disseminar diretrizes 

relacionadas à alimentação 

infantil e do lactente de 

uma perspectiva indiana 

(incluindo bancos de leite 

humano, alimentação 

infantil na situação do 

HIV e micronutrientes) 

 

 

 

 

 

I 

Nutrients (2016) Compliance with 

WHO IYCF 

Indicators and 

Dietary Intake 

Adequacy in a 

Sample of Malaysian 

Infants Aged 6–23 

Months 

Estudo transversal Monitorar as práticas de 

alimentação 

complementar de acordo 

com os indicadores da 

OMS e da IYCF na 

Malásia 

 

VI 

J Pediatr (Rio J). 

(2016) 

Infant feeding: 

beyond the 

nutritional aspects 

Revisão integrativa Chamar a atenção para a 

importância da interação 

entre o cuidador e a 

criança durante a 

alimentação e a influência 

do estilo parental sobre a 

formação de hábitos 

alimentares. 

 

 

 

V 

South African 

Family Practice 

(2013) 

Introducing solid 

foods    

Revisão Integrativa Explicitar as 

recomendações da 

transição alimentar do 

leite materno para a 

alimentação sólida 

 

 

V 

The journal of 

family health care 

(2010) 

Complementary 

feeding for infants 6 

to 12 months. 

Artigo de revisão Rever todas as 

recomendações 

internacionais para 

introdução da alimentação 

complementar 

 

 

VI 

Quaderni 

ACP(2014) 

Weaning: What is the 

best time to start? 

Evidence 

allergological and 

not... [Svezzamento: 

Qual è il momento 

migliore per 

iniziare? evidenze 

allergologiche e 

non...]   

 

Artigo de revisão 

Orientar o melhor 

momento para o desmame 

da criança.  

 

 

 

 

VI 
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Quadro 5. Síntese das informações extraídas das publicações das bases de dados PubMed e 

Lilacs e seu nível de evidência segundo Melnykee, Fineout-Overholt (2011). Fortaleza – CE, 

Brasil, 2017, continuação. 
 

Public Health 

Nutrition (2013) 

Inadequate feeding of 

infant and young 

children in India: 

Lack of nutritional 

information or food 

affordability?    

Estudo retrospectivo Analisar os fatores 

socioeconômicos que 

contribuem para 

alimentação infantil 

inadequada, incluindo o 

papel da informação 

nutricional 

 

 

 

VI 

Journal of 

Pediatric 

Gastroenterology 

and Nutrition 

(2010) 

Introduction of 

complementary 

feeding in 5 

European countries    

Estudo 

multicêntrico/ coorte 

Descrever os tempos de 

introdução sólida em 

lactentes saudáveis em 5 

países europeus. 

 

IV 

Journal of Tropical 

Pediatrics (2004) 

Study of infant 

feeding practices: 

Factors associated 

with faulty feeding    

Estudo prospectivo Determinar a proporção de 

(a) bebês até 120 dias de 

idade que são 

amamentados 

exclusivamente; (b) 

crianças de 6 a 10 meses 

que foram iniciadas em 

alimentos 

complementares. 

Avaliar o desempenho dos 

serviços hospitalares 

(serviços pré-natais, pós-

natal, bem como serviços 

de clínicas de bebês) em 

relação ao encorajamento 

de melhores práticas de 

alimentação. 

 

 

VI 

Journal of 

Pediatric 

Gastroenterology 

and Nutrition 

(2009) 

Infant feeding 

practices and 

associated factors 

through the first 9 

months of life in 

Bavaria, Germany    

Coorte prospectiva Investigar as práticas de 

alimentação infantil e de 

amamentação durante os 

primeiros 9 meses de vida 

na Baviera, na Alemanha, 

em relação às 

recomendações e 

identificar fatores 

associados à alimentação 

precoce de alimentos 

semi-sólidos 

 

 

 

IV 

Braz J Allergy 

Immunol (2014) 

Alimentação no 

primeiro ano de vida 

e prevenção de 

doenças alérgicas: 

evidências atuais 

Revisão integrativa Discutir o papel da 

alimentação no primeiro 

ano de vida sobre a 

prevenção de doenças 

alérgicas 

 

 

V 
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Pelos resultados acima descritos, compreende-se que o tema da alimentação 

complementar não é algo novo, pois, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde datam de 

sua primeira versão de 1998. Entretanto, observa-se uma atualização quanto ao assunto, pois 

71,4% destes foram publicados nos últimos cinco anos, sendo um em 2004, um em 2010, dois 

em 2012 e três em 2016. Com isso apreende-se que a temática em curso, vem passando por 

uma série de revisões e atualizações.  Mesmo assim, vem aumentado consideravelmente os 

números de crianças obesas, e em alguns países europeus a subnutrição. 

Com relação aos periódicos dos artigos selecionados, prevaleceram revistas da área 

médica com enfoque na pediatria, com quatro artigos, dois periódicos da área nutricional e um 

de saúde coletiva. Na revisão II, a autoria dos periódicos também foi organizada por 

profissionais nutricionistas e médicos. Nenhum continha enfermeiros dentre os autores. Por 

meio da segunda revisão intuiu-se que as recomendações quanto a alimentação complementar 

do lactente, são medidas simples, funcionais e que devem ser também foco dos profissionais 

de enfermagem, haja vista, que os mesmos têm maior contato com os pais/cuidadores das 

crianças, e que medidas mais efetivas de conhecimento desse assunto devem ser avaliadas e 

implementadas.   

No que se referiu ao idioma, quatro artigos foram publicados em português e os 

demais em inglês. Quanto ao tipo de estudo, quatro abordaram a modalidade de revisão 

integrativa, dois artigos abordaram o método quantitativo e um tratou-se de uma revisão 

sistemática.  

Dentre os países de origem dos artigos, três foram realizados na Índia (PAREKH, 

BAVDEKAR, SHAHARAO, 2004; MALHORTA, 2013; TIWARI, et al., 2016), seis no 

Brasil (MONTE, GIUGLIANI, 2004; DIAS et al., 2010; CAETANO et al., 2012; LIMA et 

al.,2012; RAFAEL, ESTEVES, YONAMINE, 2014; SILVA et al., 2016), um na Malásia 

(KHOR et al., 2016), um na Itália (SONATTA, BOSSER, PERONI, 2014), um na Inglaterra 

(KATHY, 2010), um foi um estudo multicêntrico em cinco países – Alemanha, Itália, 

Bélgica, Espanha e Polônia – ( SCHIESS et al., 2010), um na África do Sul (LOMBARD, 

LABUSCHAGNE, 2013) e um na Alemanha (REBHAN et al., 2009). 

 Portanto, constituiu-se como corpo da revisão integrativa II um total de dezesseis 

artigos, submetidos a um processo de leitura aprofundada, com exclusão de mais nove artigos. 

O quantitativo final de estudos contemplou quinze artigos: três artigos da base PubMed, cinco 

da base Lilacs e sete da base Scopus. A síntese das principais recomendações encontradas nos 

artigos, estão descritas no quadro a seguir: 
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Quadro 6. Principais recomendações sobre alimentação complementar encontradas nas 

publicações das bases de dados PubMed e Lilacs. Fortaleza – CE, Brasil, 2017. 

 

Periódico/Ano Principais recomendações encontradas nos artigos sobre 

introdução da alimentação complementar do lactente 

 

Rev. Nutr (2010) 

- Duração do aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses e do 

aleitamento materno complementado (AMC) até os dois anos ou mais; 

- Introdução de outros alimentos a partir do 6º mês; 

- Leite materno diminui a causa de mortes por diarreias e outras infecções; 

- Leite materno aumenta os índices de crescimento, inteligência e acuidade visual; 

- Alimentação complementar (AC) adequada deve compreender alimentos ricos 

em energia e micronutrientes, sem contaminação, excesso de sal e condimentos; 

- Recomenda-se a prática da AC responsiva; 

- A criança deve ser alimentada de forma lenta e paciente até que se sacie; 

- Não forçar a criança a comer; 

- Em caso de recusa pode-se experimentar diferentes combinações, sabores, 

texturas e métodos de encorajamento não coercivos; 

- A refeição deve ser um momento de aprendizado que inclui atenção, conversa e 

contato visual entre a mãe/cuidador e a criança; 

- Introdução de novos alimentos deve ser gradual, um de cada vez, com intervalos 

de 3 a 7 dias; 

- Evitar alimentos industrializados; 

- Os alimentos devem ser de fácil preparação, em quantidade apropriada, utilizados 

pela família e de custo aceitável; 

- A refeição de sal deve contemplar um cereal ou tubérculo, alimento proteico 

(origem animal), leguminosas e hortaliças; 

- Glúten, ovos, peixes, nozes, amendoins e castanhas devem ser evitados no 

primeiro ano de vida; 

 - São necessárias de 8 a 10 exposições para que a criança aceite o alimento 

ofertado; 

- A criança deve ser exposta ao maior número possível de alimentos no primeiro 

ano de vida; 

- Sopas e mingaus muito diluídos devem ser desencorajados; 

- Lactentes a partir do sexto mês devem consumir alimentos semissólidos e macios 

(purê), podendo ser amassado, porém, nunca liquidificados ou coados; 

- A partir do oitavo mês alimentos amassados, desfiados, picados ou cortados em 

pedaços pequenos podem ser oferecidos; 

- Aos 10 meses oferecer a criança alimentos granulosos; 

- A partir dos 12 meses a criança pode receber a alimentação da família, evitando-

se alimentos que possam causar engasgos; 

- Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança possa 

reconhecer cores, texturas e sabores diferentes; 

 - As melhores proteínas estão presentes no leite humano, seguido dos produtos de 

origem animal; 

- A dieta a base de vegetais também pode fornecer boa qualidade de proteínas, 

desde que contenha quantidade suficiente e apropriada de vegetais; 

- Alimentos que inibem ferro como aqueles que contém cálcio, fibratos e oxalatos, 

devem ser evitados; 

- Recomenda-se a suplementação medicamentosa com sulfato ferroso para 

crianças entre 6 e 23 meses;  
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Quadro 6. Principais recomendações sobre alimentação complementar encontradas nas 

publicações das bases de dados PubMed e Lilacs. Fortaleza – CE, Brasil, 2017, continuação. 

 

 

Rev APS (2012) 

- O comportamento alimentar da criança é determinado pela sua interação com o 

alimento e o ambiente; 

- Recomenda-se o início da AC aos seis meses, sendo que o AME deve ser 

mantido até esta idade; 

- Os alimentos complementares devem ser oferecidos 3 vezes ao dia às crianças 

que estão em aleitamento e 5 vezes ao dia às crianças desmamadas; 

- Não deve haver rigidez de horários no oferecimento da refeição da criança; 

- As sopas e preparações muito diluídas devem ser evitadas desde o início; 

- Desencorajar o uso de mamadeiras; 

- Frutas, verduras e legumes devem ser consumidos diariamente e a alimentação 

deve ser variada; 

- Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos, 

guloseimas, sal em excesso e alimentos muito condimentados; 

- Cuidados de higiene durante o preparo e manipulação e a conservação do 

alimento são necessários; 

- Encorajar a criança a comer, mesmo ela estando doente; 

- Habituar a criança a comer alimentos variados; 

- Não apresentar os alimentos misturados uns aos outros;  

 

Rev Soc Bol Ped (2012) 

- O AME deve ser exclusivo até os seis meses estendendo-se até os dois anos ou 

mais; 

- O AMC deve ser aliado a uma AC balanceada e equilibrada; 

- A AC deve compreender uma composição equilibrada de alimentos com 

quantidades adequadas de micro e macronutrientes, livres de contaminação, de 

fácil consumo e aceitação, com custo aceitável e preparada a partir de alimentos 

habitualmente consumidos pela família; 

 

Jornal de Pediatria (2004) 

- AME até o sexto mês; 

- Introdução da AC a partir do sexto mês com manutenção do AMC; 

- Introdução do leite de vaca a partir dos dois anos; 

- Evitar no primeiro ano alimentos como nozes, castanhas, ovos, amendoins e 

peixe pelo risco de alergia alimentar; 

- Evitar consumo de mel antes dos 12 meses de idade; 

- Evitar alimentos muitos diluídos pois têm baixa densidade energética; 

- AC adequada é rica em alimentos com energia e micronutrientes, sem 

contaminação, sem muito sal ou condimentos, em quantidade apropriada, fáceis de 

preparar a partir dos alimentos da família e de custo aceitável; 

- A criança que ingere alimentos com grande quantidade energética diminui o AM; 

- Recomenda-se oferecer os alimentos gradualmente, um de cada vez, entre 3 e 7 

dias; 

- A criança deve ser exposta a um novo alimento entre 8 e 10 vezes para que o 

aceite bem; 

- Os alimentos devem ser preparados especialmente para as crianças; 

- A densidade energética dos alimentos complementares varia de acordo com a 

idade da criança, com o tanto de leite materno que ingere, com a concentração de 

gordura no leite materno e a frequência com que recebe ACs; 

- A criança deve receber proteínas de alto valor biológico e de fácil digestão, 

presentes no leite humano e na proteína de origem animal. Essa proteína pode ser 

oferecida alternativamente por uma mistura adequada de vegetais; 

- Ingestão excessiva de gorduras favorece a obesidade infantil e futura doença 

cardiovascular; 
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- Os alimentos de origem animal oferecem melhor aporte de ferro do que os de 

origem vegetal; 

- A melhor absorção de ferro pode ser incrementada se forem consumidos na 

mesma refeição alimentos de origem animal e alimentos ricos em ácido ascórbico 

(vitamina C); 

- Dar preferência a alimentos crus e frescos, pois a vitamina C e destruída no 

cozimento; 

- Ovos, leite, chá, mate ou café dificultam a absorção de ferro, assim como os 

cereais integrais; 

- Evitar grande consumo de leite de vaca, pois, o mesmo é responsável pela alta 

incidência de anemia na infância; 

- Preparações muito diluídas devem ser evitadas;  

- A partir do oitavo mês variar os alimentos, com misturas balanceadas, contendo 

sempre cereal ou tubérculo, alimento de origem animal, vegetal e gordura; 

- Oferecer a criança alimentos com baixos teores de açúcar e de sal; 

- Assegurar a oferta de alimentos de origem animal ricos em ferro, e de frutas e 

vegetais, principalmente os ricos em vitamina A; 

- Não oferecer leite vaca não modificado as crianças menores de 1 ano; 

- Evitar bebidas açucaradas; 

- Dar no máximo 240ml/dia de suco de frutas para evitar competir com alimentos 

nutricionalmente mais ricos; 

- Lactentes a partir do sexto mês devem consumir alimentos semissólidos e macios 

(purê), podendo ser amassado, porém, nuca liquidificados ou coados; 

- A partir do oitavo mês alimentos amassados, desfiados, picados ou cortados em 

pedaços pequenos podem ser oferecidos; 

- Aos 10 meses oferecer a criança alimentos granulosos; 

- A partir dos 12 meses a criança pode receber a alimentação da família, evitando-

se alimentos que possam causar engasgos; 

- Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança possa 

reconhecer cores, texturas e sabores diferentes; 

- Utilizar colher e copo para oferecer alimentos a criança; 

- Não utilizar mamadeiras; 

- Oferecer os alimentos tanto antes quanto após a mamada; 

- Prática da alimentação responsiva; 

- Deve-se encorajar a criança que ela coma até ficar saciada; 

- Recomenda-se 2 a 3 refeições ao dia para crianças amamentadas ou entre 6 a 8 

meses e de 3 a 4 refeições ao dia para crianças não amamentadas ou entre 9 e 24 

meses; 

- Pode-se dar lanches nutritivos entre as refeições as crianças a partir dos 12 

meses; 

- Referente a higiene dos alimentos complementares deve-se sempre: lavar as 

mãos quando for preparar o alimento com água e sabão; 

- Lavar as mãos da criança antes da refeição e após defecação; 

- Manter os utensílios de preparo do alimento da criança sempre limpos, bem como 

as superfícies de preparo do alimento; 

- Usar apenas alimentos que não estejam danificados e guarda-los em local seguro; 

- Preparar o alimento para apenas uma refeição e servi-lo logo; 

- Alimentar a criança com copo ou xícara, prato e colher; 

- Não dar a criança restos de refeições anteriores; 

- Limpar a geladeira regularmente e jogar fora os alimentos estragados; 

- Desestimular a prática de estocar alimentos; 

- Recomenda-se a suplementação de sulfato ferroso para crianças entre 6 e 24 

meses;  

Quadro 6. Principais recomendações sobre alimentação complementar encontradas nas 

publicações das bases de dados PubMed e Lilacs. Fortaleza – CE, Brasil, 2017, continuação. 
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Quadro 6. Principais recomendações sobre alimentação complementar encontradas nas 

publicações das bases de dados PubMed e Lilacs. Fortaleza – CE, Brasil, 2017, continuação. 

  
Indian Pediatrics (2016) 

- A amamentação deve ser promovida como opções de alimentação padrão-ouro; 

- O AME deve ser praticado até o final de seis meses (180 dias); 

- Após a conclusão de seis meses, a introdução de uma alimentação complementar 

ideal deve ser praticada de preferência com alimentos densos e caseiros em 

energia;  

- O aleitamento materno deve ser continuado mínimo de 2 anos e mais; 

- Os alimentos complementares homogêneos apropriadamente espessos feitos a 

partir de alimentos disponíveis localmente devem ser introduzidos em seis meses 

completos, enquanto continuam a amamentar; 

- Cada refeição deve ser feita adicionando açúcar, manteiga ou óleo; 

- Os alimentos devem ser grossos em consistência, o suficiente para ficar na colher 

quando a mesma está inclinada; 

- Os alimentos podem ser enriquecidos fazendo um mingau com uso de farinhas 

fortificadas ou grãos torrados antes da moagem; 

- Adição de um a dois lanches nutritivos entre as três principais refeições, porém, 

não devem substituir as mesmas; 

- Não oferecer como lanches alimentos doces, batatas fritas ou outros alimentos 

processados; 

- A mistura cereal/proteína deve ser na proporção de 2:1 e tornando-os ricos em 

calorias e nutrientes com produtos disponíveis localmente; 

- A alimentação de mamadeira deve ser desencorajada em todos os níveis; 

- O alimento deve fazer parte de uma dieta equilibrada que consiste em vários 

grupos alimentares (os mais diversos possíveis) /componentes em diferentes 

combinações; 

- As frutas regionais disponíveis e econômicas, os vegetais verdes e outros 

vegetais, produtos lácteos, tubérculos, legumes, alimentos de origem animal, óleo / 

manteiga, açúcar podem ser adicionados gradualmente nos alimentos básicos; 

- Lavar as mãos com água e sabão em momentos críticos - inclusive antes de 

comer ou preparar alimentos e depois de usar o banheiro;  

- Prática de alimentação responsiva. A alimentação própria deve ser encorajada; 

- A consistência dos alimentos deve ser adequada à prontidão para o 

desenvolvimento da criança na mastigação e deglutição;   

- Qualquer item pode ter que ser oferecido várias vezes para aceitação; 

- Evite alimentos que possam causar perigo de asfixia.  

- Introduza alimentos com grumos ou granulosos e a maioria dos alimentos a partir 

dos 9 a 10 meses; 

- Continuar amamentando a criança e encoraja-la a comer pequenas quantidades de 

alimentos mesmo ela estando doente. Os alimentos devem ricos em nutrientes com 

mais ofertados com maior frequência e da preferência da criança;  

- Os alimentos que fornecem micronutrientes devem ser incentivados como 

legumes e frutas (verde, amarelo, laranja e vermelho); 

- O uso de fortificação de alimentos, com ferro, sal iodado, vitamina A e etc., 

devem ser encorajados; 

- Evite alimentos indesejados que tenham teores elevados de açúcar, sal, gordura, 

aditivos / conservantes e pesticidas; 

- Evite fornecer alimentos comerciais prontos e processados no mercado; 

- Restringir o consumo de junk food, especialmente nas instituições educacionais e 

áreas remotas do país; 

- Alimentos artificiais podem prejudicar a saúde das crianças; 

- A partir de 6-8 meses comece com mingau grosso ou alimentos tipo purê, de 2 a 

3 refeições ao dia + aleitamento materno, em uma quantidade de 2-3 colheres de 

sopa; 

- A partir dos 9-11 meses introduzir alimentos picados ou que o bebê possa pegar, 
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 numa quantidade de ½ copo ou uma tigela de 250ml, sendo de 3-4 refeições + 

aleitamento materno e dependendo do apetite da criança 1-2 lanches; 

- A partir dos 12 meses alimentos da família, na quantidade de ¾ de copo ou tigela 

de 250ml sendo de 3-4 refeições + aleitamento materno e dependendo do apetite 

da criança 1-2 lanches; 

 

Nutrients (2016) 

- Introdução oportuna de alimentos sólidos, semissólidos ou macios; 

- Consumo de alimentos ricos em ferro; 

- Frequência mínima de refeição entre as crianças amamentadas e não 

amamentadas com idade entre 6-23 meses variando entre 2-5 refeições; 

- Diversidade dietética mínima de pelo menos 5 grupos alimentares; 

 

J Pediatr (Rio J). (2016) 

- Recomenda-se que a criança seja amamentada de forma exclusiva até os 6 meses; 

- Após 6 meses de idade, o uso exclusivo de leite de peito não é suficiente, 

necessitando a introdução gradual de outras fontes de alimento, por meio de 

alimentos complementares; 

- A duração da amamentação complementar é recomendada por dois anos ou mais; 

- Respeitar variedade, consistência, textura e o uso de um copo e colher, 

respeitando o desenvolvimento da criança; 

- É importante estimular a criança, após uma certa idade, a se alimentar com suas 

próprias mãos; 

- Alimentos com altos níveis de sal e açúcar refinado e excesso de gorduras 

saturadas não são recomendados, além de alimentos industrializados, 

especialmente os ultraprocessados, e aqueles considerados supérfluos, como os 

doces; 

- A introdução de frutas e vegetais no primeiro ano de vida contribui para a 

implementação de hábitos alimentares saudáveis; 

-  Pratique a alimentação responsiva, aplicando o princípio do cuidado 

psicossocial; 

- Pratique uma boa higiene e um manuseio adequado de alimentos; 

- Comece aos 6 meses de idade com pequenas quantidades de alimento e aumente 

a quantidade à medida que a criança envelhece, mantendo a amamentação 

frequente; 

- Aumentar gradualmente a consistência e variedade de alimentos à medida que o 

filho envelhece, adaptando-se aos requisitos e habilidades da criança; 

- Aumente o número de vezes que a criança é alimentada com alimentos 

complementares à medida que crescem; 

- Alimente a criança uma variedade de alimentos nutritivos para garantir que todas 

as necessidades nutricionais sejam satisfeitas; 

- Utilize alimentos complementares fortificados e suplementos vitamínicos para a 

criança, se necessário; 

- Aumente a ingestão de líquidos durante a doença, incluindo uma amamentação 

mais frequente e incentive as crianças a comerem seus alimentos macios;  

- Alimente a criança lentamente e pacientemente, com boa disposição; 

- Criar condições para que as crianças desenvolvam um interesse pelos alimentos, 

como: conforto, sem distrações, refeição servida em um local apropriado, cuidador 

envolvido no ato e, de preferência, cara a cara com a criança; 

- Apresentar alimentos saudáveis e boa apresentação, para permitir que a criança 

distinga entre diferentes sabores e texturas; 

- Servir os alimentos em prato de forma separada; 

 

South African Family 

Practice (2013) 

- Amamentação exclusiva até os seis meses de idade e continua a amamentar por 

dois anos, juntamente com a introdução oportuna de quantidades adequadas de 

alimentos complementares seguros e adequados; 
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- Alimentos complementares são purês semissólidos que são fornecidos de seis a 

oito meses, enquanto o alimento de desmame compreende pequenas porções de 

alimentos sólidos até 12 meses, quando os alimentos familiares são integrados; 

- Os alimentos devem ser preparados de forma higiênica e culturalmente 

apropriados; 

- Devem ser introduzidos um a cada para identificar alergias e intolerâncias, e de 

acordo com o estágio de desenvolvimento da criança, começando com cereais, 

mingau com leite, vegetais purê ou frutas; 

- Oferecer uma grande variedade de vegetais verde escuro, vegetais frondosos e 

frutas coloridas; 

- Os sumos de frutas puras (115-170 ml / dia) podem ser introduzidos na dieta após 

seis meses de idade; 

- O leite de vaca é uma fonte pobre de ferro e não deve ser a bebida predominante 

antes de 12 meses, embora pequenos volumes possam ser adicionados a alimentos 

complementares;  

- A frequência de alimentação deve aumentar gradualmente de duas a quatro 

refeições por dia em aproximadamente seis meses de idade, para quatro a seis 

refeições (incluindo lanches além de alimentos para leite) quando a criança tem 

mais de seis meses;  

- A introdução do glúten antes dos 4 meses ou após os 7 meses deve ser evitada; 

- O glúten deve ser gradualmente introduzido enquanto o bebê ainda está sendo 

amamentado, pois isso pode reduzir o risco de doença celíaca, diabetes mellitus 

tipo 1 e alergia ao trigo; 

The journal of family 

health care (2010) 

- A amamentação exclusiva por cerca de seis meses é um objetivo desejável; 

- A alimentação complementar não deve ser introduzida antes de 17 semanas 

(quatro meses) e no máximo até as 26 semanas (seis meses);  

- A amamentação continua ao longo do desmame, particularmente os estágios 

iniciais;  

- Oferecer derivados do glúten entre quatro e sete meses; 

- A ingestão de leite em fórmulas deve ser de cerca de 500-600 ml por dia; 

- A alimentação complementar geralmente começa com 1-2 colheres de chá de um 

puré (primeiro estágio) que se oferece uma vez por dia;  

- No início da introdução alimentar três refeições devem ser estabelecidas, e uma 

variedade de alimentos dos quatro grupos de alimentos para alimentação 

complementar deve ser incluído;  

- Os bebês podem ser introduzidos em uma dieta vegetariana, dando duas porções 

por dia de grãos (como lentilhas, feijões ou grão-de-bico, manteigas finamente 

moídas), ou tofu, em lugar de carne e / ou peixe, incluindo outros alimentos ricos 

em ferro e vitamina C de frutas e vegetais para ajudar a absorção de ferro;  

- A dieta vegana pura que não contém produtos de origem animal não é 

recomendada; 

- Alimentos caseiros e fabricados são adequados como alimentos complementares; 

 - A partir dos seis meses de idade, água e sucos de frutas diluídos (uma parte de 

suco para 10 partes de água) podem ser administrados como parte de uma refeição 

e oferecidos em um copo; 

- As bebidas entre as refeições devem ser confinadas a água ou peito ou leite de 

fórmula;  

- O leite de vaca não deve ser usado como bebida principal antes de 12 meses, mas 

pequenas quantidades podem ser adicionadas aos alimentos após seis meses de 

idade;  

- A alimentação complementar não deve ser adiada para além de seis meses de 

idade, pois isso aumenta o risco de deficiências de nutrientes e energia; 
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- Dieta deve incluir alimentos ricos em ferro (carne, peixe, ovos bem cozidos), 

grãos (feijão, ervilhas, lentilhas), manteigas de nozes ou pastas de nozes e cereais 

de café da manhã, frutas secas suavizadas e vegetais verdes; 

- Os alimentos que contenham vitamina C ajudarão a absorção de ferro; 

-Suplementar as vitaminas A, C e D; 

 

Quaderni ACP(2014) 

- Alimentos sólidos e semissólidos (biscoitos, frutas) podem começar a partir de 6 

meses de vida; 

- Amamentar exclusivamente até os 6 meses; 

- Não exagerar nos grãos, queijo, carne e alimentos com alto teor de proteínas; 

- Não adicionar sal, açúcar ou mel (uma vez que favorece a cárie); 

- Evitar certos tipos de leite e iogurte com baixo teor de gordura (desde então a 

gordura é importante para o desenvolvimento do cérebro do bebê) e adiar a 

introdução do leite de vaca no primeiro ano de vida;  

- Deve ser adiada: produtos lácteos até um ano de vida, ovos até os 2 anos, 

amendoim, nozes e peixe (incluindo frutos do mar) até os 3 anos de vida; 

- Recomenda a introdução de glúten nem muito cedo (antes de 4 meses) nem tarde 

(mais de 7 meses). Inseri-lo gradualmente; 

- A partir do 4º ao 6º mês de vida, a introdução de um novo alimento sólido pode 

ser feita a cada dois ou três dias, ou seja, introduzindo um novo alimento por vez;  

 

Public Health Nutrition 

(2013) 

- Amamentação durante os primeiros 6 meses de vida, seguida de alimentos 

sólidos adequados e nutricionalmente equilibrados para complementar o leite 

materno; 

- A introdução de alimentos sólidos ou semissólidos em torno de 6 meses de idade 

é crucial, uma vez que o leite materno sozinho não seria mais suficiente para 

manter o crescimento ótimo de uma criança; 

- Uma criança na faixa etária de 6 a 23 meses deve ser alimentada a partir de 

quatro ou mais grupos de alimentos diferentes, além do leite materno; 

- Uma criança que não recebe leite materno deve ser alimentada por quatro ou 

mais grupos de alimentos e também deve receber leite ou produtos lácteos 

diariamente; 

- Oferecer a criança alimentos dos sete grupos alimentares: leite e produtos lácteos; 

ovos; alimentos de carne (carne, peixe, etc.); frutas e vegetais ricos em vitaminas 

A; outras frutas e vegetais; grãos e nozes e legumes;  

- Na faixa etária de 6 a 8 meses, a criança deve receber como alimentos 

complementares alimento sólido / semissólido; ser alimentada duas ou mais vezes 

por dia; receber alimentos de quatro ou mais grupos de alimentos;  

- Na faixa etária de 9 a 18 meses, a criança deve ser alimentada três vezes ou mais 

por dia; receber comida de três ou mais grupos de alimentos; 

 

Journal of Pediatric 

Gastroenterology and 

Nutrition (2010) 

- Introdução de alimentos complementares a partir do sétimo mês de vida, em vez 

do quinto ou sexto mês; 

- Amamentação exclusiva ou total por cerca de 6 meses como um objetivo 

desejável e recomenda a introdução de alimentação complementar não antes de 17 

semanas e não mais de 26 semanas; 

- Recomenda que os alimentos sólidos não sejam introduzidos antes dos 4 a 6 

meses de idade;   

- Não orientam a introdução de complementos alimentos antes dos 4 meses de 

idade; 

 

Journal of Tropical 

Pediatrics (2004) 

- Amamentação exclusiva durante os primeiros 4-6 meses, seguida da adição 

sequencial de alimentos semissólidos e sólidos para complementar (não substituir) 

o leite materno até que a criança possa gradualmente comer o alimento familiar 

normal em cerca de 1 ano de idade;  

 - Amamentação completa por até 6 meses, juntamente com a introdução oportuna  
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Journal of Pediatric 

Gastroenterology and 

Nutrition (2009) 

 

 

de alimentos complementares e a amamentação contínua a partir daí, é 

recomendada como o melhor para a alimentação do bebê; 

- Introdução de alimentação complementar não mais tarde do que o começo do 

sétimo mês de vida, mas não antes do início do quinto mês de vida;  

- Como primeira alimentação complementar é recomendado um purê de legumes, 

batatas e carne, seguido de cereais com leite; 

- O leite de vaca não é recomendado como uma bebida durante todo o primeiro 

ano de vida por várias razões - baixo conteúdo de ferro, inibição da ingestão de 

ferro e insuficiente composição em relação à proteína e gordura; 

- Antes da introdução de 3 refeições de alimentos complementares, uma criança 

saudável não precisa de fluidos adicionais (exceção: febre, vômitos, diarreia);  

- É recomendada a ingestão de líquidos adicionais (água ou chás não açucarados, 

200 mL/ dia) no início do décimo mês de vida; 

 

Braz J Allergy Immunol 

(2014) 

- Aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6meses de vida, e após a 

introdução de novos alimentos estender a amamentação até os 2 anos de idade; 

 

5.1.3 Síntese da Revisão Integrativa I 

 

Os cuidados maternos exercem forte impacto sobre a saúde da criança e estão 

diretamente relacionados às informações em saúde, idade e grau de escolaridade da mãe, além 

do tempo dispensado a esses cuidados (MARTINS, HAACK, 2012). O que se pôde observar 

no decorrer das revisões é que são escassos os estudos sobre o conhecimento dos pais acerca 

da alimentação complementar de seus filhos. 

As informações mais absorvidas e reconhecidas pelos pais e preconizada em todos os 

artigos sobre recomendações dizem respeito ao aleitamento materno exclusivo, e a idade 

adequada para introdução da alimentação complementar a partir do 6º mês de vida. 

Entretanto, o que a maioria dos estudos mostra é uma introdução de alimentos a 

partir do 4º mês de vida. Pesquisa realizada em João Pessoa, identificou que 71% das crianças 

menores de dois anos, tiveram o aleitamento materno exclusivo (AME) interrompido de 

forma precoce e destas 44% introduziram algum tipo de alimento antes do 4º mês. Nesta 

mesma pesquisa os alimentos mais ofertados a partir do quarto mês foram o leite de vaca, o 

iogurte ou bebida láctea e as sopas e macarrão instantâneo (FERREIRA, 2015). 

Do ponto de vista nutricional, a introdução precoce de alimentos pode ser 

desvantajosa, pois diminui a duração do aleitamento materno, interferindo na absorção de 

nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco, aumentando o risco de 

contaminação e de reações alérgicas (SALDIVA et al., 2007; MONTE, GIUGLIANI, 2004). 

Quadro 6. Principais recomendações sobre alimentação complementar encontradas nas 

publicações das bases de dados PubMed e Lilacs. Fortaleza – CE, Brasil, 2017, continuação. 
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Desse modo é importante a introdução adequada e no tempo oportuno da 

alimentação complementar, devido às inúmeras vantagens para a saúde da criança e para a 

formação de seus hábitos alimentares, sendo este a partir do sexto mês de vida (WHO, 2008; 

BRASIL, 2015).  

Os conhecimentos, crenças e tabus maternos tendem a desempenhar uma grande 

influência na introdução alimentar. Observa-se que ainda existem inúmeros fatores que 

entram em conflito com as recomendações nutricionais acerca da introdução da alimentação 

complementar, influenciando nas decisões maternas (MARTINS, HAACK, 2012). 

O Ministério da Saúde enfatiza a promoção do aleitamento materno nas últimas 

décadas, porém, enquanto há promoção do aleitamento materno parece haver uma lacuna de 

informações quanto à alimentação complementar (BRASIL,2015b). A alimentação da criança 

no primeiro ano de vida se constitui elemento fundamental para garantir sua sobrevivência e 

crescimento adequado. Deste modo, além de receber o leite materno, a criança necessita de 

uma alimentação adequada e oportuna a partir dos seis meses de vida (LIMA et al., 2012). 

Até o ano de 1998 a própria Organização Mundial da Saúde (OMS), recomendava o 

aleitamento materno exclusivo até o 5º mês. Entrementes, após exaustiva revisão sistemática, 

a mesma resolveu adotar como universal aleitamento exclusivo até o 6º mês e complementado 

até os dois anos de idade (SANSOTTA, BONER, PERONI, 2014).   

Neste contexto no ano de 2013, o Ministério da Saúde do Brasil, lançou a portaria nº 

1.920/2013 instituindo a Estratégia Nacional para promoção do Aleitamento Materno e 

Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) – Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil, que tem por objetivos:  

 

“Qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação 

complementar saudável para crianças menores de 2 anos de idade; 

Aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a 

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade 

de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS);  

Contribuir para a redução de práticas desestimuladoras da amamentação e da 

alimentação complementar saudável nas UBS, como a propaganda desenfreada de 

produtos que possam vir a interferir na alimentação saudável de crianças menores de 

2 anos; 

Contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância;  

Contribuir para o aumento da prevalência de crianças amamentadas de forma 

exclusiva até os 6 meses de idade;  

Contribuir para o aumento da prevalência de crianças amamentadas até os 2 anos 

deidade ou mais;  

Contribuir para a diminuição da prevalência de crianças que recebem alimentos 

precocemente; 

Contribuir para o aumento da prevalência de crianças que consomem frutas, 

verduras e legumes diariamente;  
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Contribuir para a diminuição de crianças que recebem alimentos não saudáveis e 

não recomendados antes dos 2 anos de idade;  

Contribuir para a melhora no perfil nutricional das crianças, com a diminuição de 

deficiências nutricionais, de baixo peso e de excesso de peso.” (BRASIL, 2015b) 

 

 

Essa estratégia seria propagada em todo os país, através da formação de tutores em 

todos os estados brasileiros, que seriam responsáveis pela disseminação para os munícipios, 

cobrindo todo o território nacional. Trata-se de uma estratégia que possibilita a qualificação 

de profissionais que atuam na Atenção Básica, para que possam promover hábitos alimentares 

saudáveis desde a introdução de alimentos complementares de qualidade e em tempo 

oportuno.  (BRASIL, 2015b).  

No estado do Ceará, dos 184 municípios, apenas 2 possuem certificação da 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), sendo eles Farias Brito (9 Unidades Básicas 

de Saúde) e Mucambo (1 Unidade Básica de Saúde). Foram formados 147 tutores, 

capacitadas 28 UBS e 22 municípios foram envolvidos, porém apenas dois receberam 

certificação (CEARÁ, 2017).  

Pergunta-se o porquê da não extensão para outros municípios, haja vista ser uma 

estratégia de extrema importância, e que poderia estar contribuindo para a diminuição do 

abandono do aleitamento materno e da introdução alimentar oportuna. Dados do SIAB (2016) 

sobre amamentação no estado mostram que as taxas de aleitamento vêm decaindo na última 

década (2006/70,3% - 2016/68,4%).  

Pesquisa turca afirma que a consciência das práticas nutricionais complementares é 

de extrema importância em termos de saúde infantil. Embora os profissionais de saúde 

liderem o caminho, é a mãe responsável por isso sem falhas, e o resultado é possível com o 

apoio de políticas governamentais apropriadas e da sociedade civil. Médicos e enfermeiros 

devem ter o cuidado de fornecer as recomendações nutricionais mais viáveis, levando em 

consideração as possibilidades da família, e os pais devem ser incluídos nesses treinamentos. 

Destacar os princípios de nutrição saudável e nutrição infantil em programas de educação 

primária fornecerá informações nutricionais para os pais do futuro. (KAYA, et al., 2016). 

 

5.1.4 Síntese da Revisão Integrativa II 

 

Relacionada à rotina alimentar da criança, o que ficou mais explícito são as 

recomendações quanto a não rigidez de horários para alimentar a mesma e também quanto a 
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criação de um ambiente favorável, sem distrações e o qual a criança habitue-se a saber que 

aquele é o momento da refeição. 

Os dez passos para alimentação saudável do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) 

também relaciona a questão da rigidez de horários, onde o passo 4 afirma que:  

 

“A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de 

refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da 

criança. Os alimentos devem ser oferecidos de maneira regular, mas sem rigidez de 

horários. É importante que os intervalos entre as refeições sejam fixos” 

(BRASIL,2013, p.18). 

 

A diversidade alimentar também merece destaque na revisão, pois, é recomendado 

que a criança tenha uma dieta equilibrada e com o maior número possível de alimentos ainda 

não ofertados e saudáveis, para que a mesma não caia na rotina alimentar ((LIMA et al., 

2012; SILVA et al., 2016; LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013).  

Entretanto, o que se observa em alguns estudos é que a diversidade alimentar ainda é 

pouco praticada pelos familiares das crianças. Oliveira, Rigotti e Boccolini (2017) 

observaram que a falta de diversidade alimentar aumenta consideravelmente com o aumento 

da idade do bebê. De acordo com os mesmos, no segundo semestre de vida, 35,5% das 580 

crianças de seu estudo receberam alimentação diversificada, com menor frequência (22,9%) 

na faixa etária de 6 a 7 meses, atingindo 39,3% de 8 a 9 meses e 42,3% de 10 a 11 meses. 

A OMS recomenda alimentação diversificada, cuja ingestão é permitida aos 6 meses 

vida por causa do desenvolvimento fisiológico e comportamental do bebê. Para alcançar as 

necessidades nutricionais, é fundamental a diversidade alimentar, uma vez que quanto menor 

ela for menos adequada, é a ingestão de micronutrientes e pior o estado nutricional das 

crianças entre 6 e 24 meses de idade (WHO, 2008; BIRCH, 1997; ARIMOND, RUEL, 2004). 

Estudos realizados no Nepal e em Bangladesh encontraram uma prevalência de 82% 

e 80% para a falta de diversidade alimentar. Valores ainda inferiores foram observados na 

Indonésia (52%)e no Sri Lanka (47%) demostrando o quanto essa prática ainda é deficiente 

nos diversos cenários pesquisados (JOSHI et al., 2012; KABIR, et al., 2012; NG, DIBLEY, 

AGHO, 2011; SENARATH et al., 2012). 

Todavia, estudo realizado em países da América Latina deparou-se com maior 

heterogeneidade quanto à diversidade alimentar de crianças entre 6 a 24 meses de idade. 

Houve consumo de cinco a sete grupos de alimentos (entre sete possíveis), variando de 65% 

na Colômbia, 58% no Peru e 34% no Haiti (ARIMOND, RUEL, 2004). Já estudo feito no Rio 

de Janeiro, considerou a ausência de variância alimentar como o consumo de menos de quatro 
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grupos de alimentos, constatando uma prevalência de 28% (OLIVEIRA, CASTRO, JAIME, 

2014). 

 A alimentação complementar (AC) adequada deve compreender uma composição de 

alimentos equilibrada em macro e micronutrientes sendo fundamental sua adequação na 

prevenção de distúrbios nutricionais prevalentes na infância, incluindo a anemia, desnutrição 

e o sobrepeso/obesidade (DIAS, FREIRE, FRANCESCHINI, 2010). Dessa maneira, é 

essencial que a criança a iniciar a transição alimentar, receba alimentos saudáveis, com bons 

índices de proteínas, vitaminas, que sejam frescos e bem higienizados. 

Uma alimentação saudável segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015a) deve 

procurar variar ao máximo a alimentação para que a criança receba todos os nutrientes de que 

necessita e, também, para contribuir com a formação dos hábitos alimentares, além de evitar a 

monotonia alimentar. 

A energia requerida pela alimentação complementar de acordo com a OMS (2008) 

para as crianças em aleitamento materno, em países em desenvolvimento, é de 

aproximadamente 200kcal/dia de seis a oito meses de idade, 300kcal/dia de nove a 11 meses 

de idade e 550kcal/dia de 12 a 23 meses. Por esse motivo uma das recomendações 

encontradas durante a revisão, diz respeito à densidade energética dos nutrientes. A mesma 

sendo ofertada a criança de forma adequada fornece energia e saciedade, bem como 

desenvolvimento físico e tegumentar apropriados. 

Ainda em palavras de Brasil (2015a): 

 

“A garantia do suprimento adequado de nutrientes para o crescimento e 

desenvolvimento da criança após os seis meses de vida depende da disponibilidade 

de nutrientes proveniente do leite materno e da alimentação complementar. Ao 

orientar o planejamento da alimentação da criança, deve-se procurar respeitar os 

hábitos alimentares e as características socioeconômicas e culturais da família, bem 

como priorizar a oferta de alimentos regionais, levando em consideração a 

disponibilidade local de alimentos.” (BRASIL,2015a, p. 110). 

 

Já em Brasil (2013), atenta-se ao seguinte trecho: 

 

“A espécie humana necessita de dieta variada para garantir a nutrição adequada, pois 

os nutrientes estão distribuídos em quantidades diferentes nos alimentos. Estes são 

classificados em grupos, de acordo com o nutriente que se apresenta em maior 

quantidade. Os que pertencem ao mesmo grupo podem ser fontes de diferentes 

nutrientes. Por exemplo, grupo das frutas: o mamão é fonte de vitamina A e o caju é 

fonte de vitamina C. Então, além de consumir alimentos de todos os grupos, é 

importante a variedade de cada grupo” (BRASIL, 2013, p.39). 

 

 

 

5.2 Segunda Fase 
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5.2.1 Domínios e definições encontrados para compor o instrumento 

 

A partir do esclarecimento na literatura disponível sobre o conhecimento dos pais 

acerca da alimentação complementar e as principais recomendações para alimentação 

complementar do lactente no mundo, estabeleceu-se quatro domínios para composição do 

instrumento: introdução da alimentação complementar, tipos de alimentos complementares, 

forma de alimentar e higiene. O quadro a seguir nos mostra os domínios e as definições 

encontrados na revisão I: 

 

Quadro 7. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 

relacionado ao conhecimento dos pais. Fortaleza-CE, Brasil, 2017.  

 

DOMÍNIO DEFINIÇÕES 

1. Introdução da alimentação complementar 
 

AME e AMC 

- Leite materno fornece toda nutrição que o bebê precisa durante os primeiros 

meses (ECKHARDT et al., 2014); 

- Amamentação diminui as chances de crianças crescerem obesas (ECKHARDT 

et al., 2014); 

 

 

 Idade da introdução 

alimentar 

- Idade adequada do início da alimentação complementar (6 meses) 

(GYAMPOH et al, 2014); 

- Introdução em tempo oportuno de água e outros líquidos, a partir dos 6 meses 

(GYAMPOH et al, 2014); 

- Idade adequada do início da alimentação complementar (6 meses) (WALSH et 

al., 2015; ECKHARDT et al., 2014; KAYA et al., 2016) 

2. Tipos de alimentos complementares 
 

 Alimentos saudáveis 

- Não dar leite de vaca nos primeiros seis meses (ERTIM, ERGÜM,2013); 

- Frutas como não causadores de alergias alimentares (ECKHARDT et al., 

2014); 

 Porções alimentares Não se obteve resultados 

 

 

 Alimentos açucarados e 

processados 

- Cautela com o uso de alimentos industrializados (ERTIM, ERGÜM,2013); 

- Iogurte aumenta a densidade óssea do bebê (ERTIM, ERGÜM,2013); 

- Olhar sempre a rotulagem de alimentos industrializados (WALSH et al., 

2015); 

- Alimentos industrializados são seguros a partir do 4º mês (WALSH et al., 

2015); 

3. Forma de alimentar  
Composição/Diluição do 

alimento 

- Não uso de temperos prontos no preparo da refeição da criança (BARROS, 

SEYFFARTH, 2008); 

Alimentação responsiva - Oferecer o mesmo alimento várias vezes a criança (ECKHARDT et al., 2014); 

Número de refeições - Número mínimo de vezes que a criança deve ser alimentada ao dia (3x) 

(GYAMPOH et al, 2014); 

4. Higiene 
Utensílios - Utensílios utilizados para oferecer alimento a criança (BARROS, 

SEYFFARTH, 2008); 
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O quadro seguinte nos mostra as definições encontradas na literatura mundial sobre 

as principais recomendações para introdução da alimentação complementar. As mesmas 

foram distribuídas também de acordo com os domínios estabelecidos. 

 

 

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 

relacionado às principais recomendações encontradas na literatura nacional e internacional 

para introdução e manutenção da alimentação complementar. Fortaleza-CE, Brasil, 2017.  

 

DOMÍNIO DEFINIÇÃO 

1. Introdução da alimentação complementar 

 

AME e AMC 

- Duração do aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses e do 

aleitamento materno complementado (AMC) até os dois anos ou mais 

(DIAS et al., 2010); 

- Leite materno diminui a causa de mortes por diarreias e outras infecções 

(DIAS et al., 2010); 

- Leite materno aumenta os índices de crescimento, inteligência e acuidade 

visual (DIAS et al., 2010); 

- Recomenda-se o início da AC aos seis meses, sendo que o AMC deve ser 

mantido até esta idade (LIMA et al., 2012); 

- O AME deve ser exclusivo até os seis meses estendendo-se até os dois 

anos ou mais (CAETANO et al., 2012); 

- O AMC deve ser aliado a uma AC balanceada e equilibrada (CAETANO 

et al., 2012); 

- AME até o sexto mês (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A amamentação deve ser promovida como opções de alimentação 

padrão-ouro (TIWARI et al.,2016); 

- O AME deve ser praticado até o final de seis meses (180 dias) (TIWARI 

et al.,2016); 

- O aleitamento materno deve ser continuado no mínimo de 2 anos e mais 

(TIWARI et al.,2016); 

- Recomenda-se que a criança seja amamentada de forma exclusiva até os 

6 meses (SILVA et al., 2016); 

- A duração da amamentação complementar é recomendada por dois anos 

ou mais (SILVA et al., 2016); 

- Amamentação exclusiva até os seis meses de idade e continua a 

amamentar por dois anos, juntamente com a introdução oportuna de 

quantidades adequadas de alimentos complementares seguros e adequados 

(LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013); 

- A amamentação exclusiva por cerca de seis meses é um objetivo 

desejável (KATHY, 2010); 

- A amamentação continua ao longo do desmame, particularmente os 

estágios iniciais (KATHY, 2010);  

 

Idade da introdução alimentar 

- Introdução de outros alimentos a partir do 6º mês (DIAS et al., 2010); 

- Introdução da AC a partir do sexto mês com manutenção do AMC 

(MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Introdução oportuna de alimentos sólidos, semissólidos ou macios 

(KHOR et al., 2016); 

- Após 6 meses de idade, o uso exclusivo de leite de peito não é suficiente, 

necessitando a introdução gradual de outras fontes de alimento, por meio  
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de alimentos complementares (SILVA et al., 2016); 

- Os sumos de frutas puras (115-170 ml / dia) podem ser introduzidos na 

dieta após seis meses de idade (LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013); 

- A alimentação complementar não deve ser introduzida antes de 17 

semanas (quatro meses) e no máximo até as 26 semanas (seis meses) 

(KATHY, 2010);  

- Oferecer derivados do glúten entre quatro e sete meses (KATHY, 2010); 

- A alimentação complementar não deve ser adiada para além de seis 

meses de idade, pois isso aumenta o risco de deficiências de nutrientes e 

energia (KATHY, 2010); 

 

 Rotina alimentar 

- O comportamento alimentar da criança é determinado pela sua interação 

com o alimento e o ambiente (LIMA et al., 2012); 

- Não deve haver rigidez de horários no oferecimento da refeição da 

criança (LIMA et al., 2012); 

- Frutas, verduras e legumes devem ser consumidos diariamente e a 

alimentação deve ser variada (LIMA et al., 2012); 

- Encorajar a criança a comer, mesmo ela estando doente (LIMA et al., 

2012); 

- Habituar a criança a comer alimentos variados (LIMA et al., 2012); 

- Introdução do leite de vaca a partir dos dois anos (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- A criança que ingere alimentos com grande quantidade energética 

diminui o AM (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Ovos, leite, chá, mate ou café dificultam a absorção de ferro, assim como 

os cereais integrais (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Após a conclusão de seis meses, a introdução de uma alimentação 

complementar ideal deve ser praticada de preferência com alimentos 

densos e caseiros em energia (TIWARI et al.,2016);  

- Aumente a ingestão de líquidos durante a doença, incluindo uma 

amamentação mais frequente e incentive as crianças a comerem seus 

alimentos macios (SILVA et al., 2016);  

- Criar condições para que as crianças desenvolvam um interesse pelos 

alimentos, como: conforto, sem distrações, refeição servida em um local 

apropriado, cuidador envolvido no ato e, de preferência, cara a cara com a 

criança (SILVA et al., 2016); 

- Apresentar alimentos saudáveis e boa apresentação, para permitir que a 

criança distinga entre diferentes sabores e texturas (SILVA et al., 2016); 

- Devem ser introduzidos um a cada para identificar alergias e 

intolerâncias, e de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança, 

começando com cereais, mingau com leite, vegetais purê ou frutas 

(LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013); 

- A introdução do glúten antes dos 4 meses ou após os 7 meses deve ser 

evitada (LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013); 

- O glúten deve ser gradualmente introduzido enquanto o bebê ainda está 

sendo amamentado, pois isso pode reduzir o risco de doença celíaca, 

diabetes mellitus tipo 1 e alergia ao trigo (LOMBARD, LABUSCHAGNE, 

2013); 

- Os bebês podem ser introduzidos em uma dieta vegetariana, dando duas 

porções por dia de grãos (como lentilhas, feijões ou grão-de-bico, 

manteigas finamente moídas), ou tofu, em lugar de carne e / ou peixe,  

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 

relacionado às principais recomendações encontradas na literatura nacional e internacional 

para introdução e manutenção da alimentação complementar. Fortaleza-CE, Brasil, 2017, 

continuação. 
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incluindo outros alimentos ricos em ferro e vitamina C de frutas e vegetais 

para ajudar a absorção de ferro (KATHY, 2010);  

- A partir dos seis meses de idade, água e sucos de frutas diluídos (uma 

parte de suco para 10 partes de água) podem ser administrados como parte 

de uma refeição e oferecidos em um copo (KATHY, 2010); 

- As bebidas entre as refeições devem ser confinadas a água ou peito ou 

leite de fórmula (KATHY, 2010);  

Suplementar as vitaminas A, C e D (KATHY, 2010); 

2. Tipos de alimentos complementares 

 

Alimentos saudáveis 

- As melhores proteínas estão presentes no leite humano, seguido dos 

produtos de origem animal (DIAS et al., 2010); 

- A dieta a base de vegetais também pode fornecer boa qualidade de 

proteínas, desde que contenha quantidade suficiente e apropriada de 

vegetais (DIAS et al., 2010) 

- Os alimentos de origem animal oferecem melhor aporte de ferro do que 

os de origem vegetal (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A melhor absorção de ferro pode ser incrementada se forem consumidos 

na mesma refeição alimentos de origem animal e alimentos ricos em ácido 

ascórbico (vitamina C) (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Dar preferência a alimentos crus e frescos, pois a vitamina C e destruída 

no cozimento (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Assegurar a oferta de alimentos de origem animal ricos em ferro, e de 

frutas e vegetais, principalmente os ricos em vitamina A (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Os alimentos complementares homogêneos apropriadamente espessos 

feitos a partir de alimentos disponíveis localmente devem ser introduzidos 

em seis meses completos, enquanto continuam a amamentar (TIWARI et 

al.,2016); 

- O alimento deve fazer parte de uma dieta equilibrada que consiste em 

vários grupos alimentares (os mais diversos possíveis) /componentes em 

diferentes combinações (TIWARI et al.,2016); 

- As frutas regionais disponíveis e econômicas, os vegetais verdes e outros 

vegetais, produtos lácteos, tubérculos, legumes, alimentos de origem 

animal, óleo / manteiga, açúcar podem ser adicionados gradualmente nos 

alimentos básicos (TIWARI et al.,2016); 

- Os alimentos que fornecem micronutrientes devem ser incentivados 

como legumes e frutas (verde, amarelo, laranja e vermelho) (TIWARI et 

al.,2016); 

- O uso de fortificação de alimentos, com ferro, sal iodado, vitamina A e 

etc., devem ser encorajados (TIWARI et al.,2016); 

- Consumo de alimentos ricos em ferro (KHOR et al., 2016); 

- A introdução de frutas e vegetais no primeiro ano de vida contribui para a 

implementação de hábitos alimentares saudáveis (SILVA et al., 2016); 

- Oferecer uma grande variedade de vegetais verde escuro, vegetais 

frondosos e frutas coloridas (LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013); 

- A dieta vegana pura que não contém produtos de origem animal não é 

recomendada (KATHY, 2010); 

- Alimentos caseiros e fabricados são adequados como alimentos  

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 

relacionado às principais recomendações encontradas na literatura nacional e internacional 

para introdução e manutenção da alimentação complementar. Fortaleza-CE, Brasil, 2017, 

continuação. 
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complementares (KATHY, 2010); 

- Dieta deve incluir alimentos ricos em ferro (carne, peixe, ovos bem 

cozidos), grãos (feijão, ervilhas, lentilhas), manteigas de nozes ou pastas 

de nozes e cereais de café da manhã, frutas secas suavizadas e vegetais 

verdes (KATHY, 2010); 

- Os alimentos que contêm vitamina C ajudarão a absorção de ferro 

(KATHY, 2010); 

 

  

Porções alimentares 

 

 

- A refeição de sal deve contemplar um cereal ou tubérculo, alimento 

proteico (origem animal), leguminosas e hortaliças (DIAS et al., 2010); 

- São necessárias de 8 a 10 exposições para que a criança aceite o alimento 

ofertado (DIAS et al., 2010); 

- A criança deve ser exposta ao maior número possível de alimentos no 

primeiro ano de vida (DIAS et al., 2010); 

- A AC deve compreender uma composição equilibrada de alimentos com 

quantidades adequadas de micro e macronutrientes, livres de 

contaminação, de fácil consumo e aceitação, com custo aceitável e 

preparada a partir de alimentos habitualmente consumidos pela família 

(CAETANO et al., 2012); 

- Recomenda-se oferecer os alimentos gradualmente, um de cada vez, entre 

3 e 7 dias (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A criança deve ser exposta a um novo alimento entre 8 e 10 vezes para 

que o aceite bem (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A partir do oitavo mês variar os alimentos, com misturas balanceadas, 

contendo sempre cereal ou tubérculo, alimento de origem animal, vegetal e 

gordura (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Oferecer a criança alimentos com baixos teores de açúcar e de sal 

(MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Dar no máximo 240ml/dia de suco de frutas para evitar competir com 

alimentos nutricionalmente mais ricos (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Oferecer os alimentos tanto antes quanto após a mamada (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Pode-se dar lanches nutritivos entre as refeições as crianças a partir dos 

12 meses (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A mistura cereal/proteína deve ser na proporção de 2:1 e tornando-os 

ricos em calorias e nutrientes com produtos disponíveis localmente 

(TIWARI et al.,2016); 

- Qualquer item pode ter que ser oferecido várias vezes para aceitação 

(TIWARI et al.,2016); 

- Diversidade dietética mínima de pelo menos 5 grupos alimentares 

(KHOR et al., 2016); 

- Comece aos 6 meses de idade com pequenas quantidades de alimento e 

aumente a quantidade à medida que a criança envelhece, mantendo a 

amamentação frequente (SILVA et al., 2016); 

- Alimente a criança uma variedade de alimentos nutritivos para garantir 

que todas as necessidades nutricionais sejam satisfeitas (SILVA et al., 

2016); 

- A frequência de alimentação deve aumentar gradualmente de duas a  

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 

relacionado às principais recomendações encontradas na literatura nacional e internacional para 

introdução e manutenção da alimentação complementar. Fortaleza-CE, Brasil, 2017, 

continuação. 
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quatro refeições por dia em aproximadamente seis meses de idade, para 

quatro a seis refeições (incluindo lanches além de alimentos para leite) 

quando a criança tem mais de seis meses (LOMBARD, LABUSCHAGNE, 

2013); 

- A ingestão de leite em fórmulas deve ser de cerca de 500-600 ml por dia 

(KATHY, 2010); 

- A alimentação complementar geralmente começa com 1-2 colheres de 

chá de um puré (primeiro estágio) que se oferece uma vez por dia 

(KATHY, 2010);  

 

 

 

Alimentos açucarados e 

processados 

- Evitar alimentos industrializados (DIAS et al., 2010); 

 

 

- Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos, 

guloseimas, sal em excesso e alimentos muito condimentados (LIMA et 

al., 2012); 

- Evitar consumo de mel antes dos 12 meses de idade (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Ingestão excessiva de gorduras favorece a obesidade infantil e futura 

doença cardiovascular (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Evitar bebidas açucaradas (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Não oferecer como lanches alimentos doces, batatas fritas ou outros 

alimentos processados (TIWARI et al.,2016); 

- Evite alimentos indesejados que tenham teores elevados de açúcar, sal, 

gordura, aditivos / conservantes e pesticidas (TIWARI et al.,2016); 

- Evite fornecer alimentos comerciais prontos e processados no mercado 

(TIWARI et al.,2016); 

- Restringir o consumo de junk food, especialmente nas instituições 

educacionais e áreas remotas do país (TIWARI et al.,2016); 

- Alimentos artificiais podem prejudicar a saúde das crianças (TIWARI et 

al.,2016); 

- Alimentos com altos níveis de sal e açúcar refinado e excesso de 

gorduras saturadas não são recomendados, além de alimentos 

industrializados, especialmente os ultraprocessados, e aqueles 

considerados supérfluos, como os doces (SILVA et al., 2016); 

 

 Preparo do alimento 

- Os alimentos devem ser de fácil preparação, em quantidade apropriada, 

utilizados pela família e de custo aceitável (DIAS et al., 2010); 

- Alimentos que inibem ferro como aqueles que contém cálcio, fibratos e 

oxalatos, devem ser evitados (DIAS et al., 2010); 

- Não apresentar os alimentos misturados uns aos outros (LIMA et al., 

2012); 

- Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança 

possa reconhecer cores, texturas e sabores diferentes (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Cada refeição deve ser feita adicionando açúcar, manteiga ou óleo 

(TIWARI et al.,2016); 

- Os alimentos devem ser grossos em consistência, o suficiente para ficar 

na colher quando a mesma está inclinada (TIWARI et al.,2016); 

- Os alimentos podem ser enriquecidos fazendo um mingau com uso de  

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 
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farinhas fortificadas ou grãos torrados antes da moagem (TIWARI et 

al.,2016); 

- Utilize alimentos complementares fortificados e suplementos vitamínicos 

para a criança, se necessário (SILVA et al., 2016); 

- Servir os alimentos em prato de forma separada (SILVA et al., 2016); 

3. Forma de alimentar 

 

Composição/Diluição do alimento 

- Alimentação complementar (AC) adequada deve compreender alimentos 

ricos em energia e micronutrientes, sem contaminação, excesso de sal e 

condimentos (DIAS et al., 2010); 

- Glúten, ovos, peixes, nozes, amendoins e castanhas devem ser evitados 

no primeiro ano de vida (DIAS et al., 2010); 

- Sopas e mingaus muito diluídos devem ser desencorajados (DIAS et al., 

2010); 

- Lactentes a partir do sexto mês devem consumir alimentos semissólidos e  

 

 

macios (purê), podendo ser amassado, porém, nuca liquidificados ou 

coados (DIAS et al., 2010); 

- A partir do oitavo mês alimentos amassados, desfiados, picados ou 

cortados em pedaços pequenos podem ser oferecidos (DIAS et al., 2010); 

- Aos 10 meses oferecer a criança alimentos granulosos (DIAS et al., 

2010); 

- A partir dos 12 meses a criança pode receber a alimentação da família, 

evitando-se alimentos que possam causar engasgos (DIAS et al., 2010); 

- Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança 

possa reconhecer cores, texturas e sabores diferentes (DIAS et al., 2010); 

- Recomenda-se a suplementação medicamentosa com sulfato ferroso par 

crianças entre 6 e 23 meses (DIAS et al., 2010); 

- As sopas e preparações muito diluídas devem ser evitadas desde o início 

(LIMA et al., 2012); 

- Evitar no primeiro ano alimentos como nozes, castanhas, ovos, 

amendoins e peixe pelo risco de alergia alimentar (MONTE, GIUGLIANI, 

2004); 

- Evitar alimentos muitos diluídos pois têm baixa densidade energética 

(MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- AC adequada é rica em alimentos com energia e micronutrientes, sem 

contaminação, sem muito sal ou condimentos, em quantidade apropriada, 

fáceis de preparar a partir dos alimentos da família e de custo aceitável 

(MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A densidade energética dos alimentos complementares varia de acordo 

com a idade da criança, com o tanto de leite materno que ingere, com a 

concentração de gordura no leite materno e a frequência com que recebe 

ACs (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A criança deve receber proteínas de alto valor biológico e de fácil 

digestão, presentes no leite humano e na proteína de origem animal. Essa 

proteína pode ser oferecida alternativamente por uma mistura adequada de 

vegetais (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Evitar grande consumo de leite de vaca, pois, o mesmo é responsável 

pela alta incidência de anemia na infância (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 
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- Preparações muito diluídas devem ser evitadas (MONTE, GIUGLIANI, 

2004);  

- Não oferecer leite vaca não modificado as crianças menores de 1 ano 

(MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Lactentes a partir do sexto mês devem consumir alimentos semissólidos e 

macios (purê), podendo ser amassado, porém, nuca liquidificados ou 

coados (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A partir do oitavo mês alimentos amassados, desfiados, picados ou 

cortados em pedaços pequenos podem ser oferecidos (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Aos 10 meses oferecer a criança alimentos granulosos (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- A partir dos 12 meses a criança pode receber a alimentação da família, 

evitando-se alimentos que possam causar engasgos (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Recomenda-se a suplementação de sulfato ferroso para crianças entre 6 e 

24 meses (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- A consistência dos alimentos deve ser adequada à prontidão para o 

desenvolvimento da criança na mastigação e deglutição (TIWARI et 

al.,2016);   

- Evite alimentos que possam causar perigo de asfixia (TIWARI et 

al.,2016); 

- Introduza alimentos com grumos ou granulosos e a maioria dos alimentos 

a partir dos 9 a 10 meses (TIWARI et al.,2016); 

- A partir de 6-8 meses comece com mingau grosso ou alimentos tipo purê 

+ aleitamento materno (TIWARI et al.,2016); 

- A partir dos 9-11 meses introduzir alimentos picados ou que o bebê possa 

pegar, numa quantidade de ½ copo ou uma tigela de 250ml + aleitamento 

materno e dependendo do apetite da criança 1-2 lanches (TIWARI et 

al.,2016); 

- A partir dos 12 meses alimentos da família, na quantidade de ¾ de copo 

ou tigela de 250ml + aleitamento materno e dependendo do apetite da 

criança 1-2 lanches (TIWARI et al.,2016); 

- Respeitar variedade, consistência, textura e o uso de um copo e colher, 

respeitando o desenvolvimento da criança (SILVA et al., 2016); 

- Aumentar gradualmente a consistência e variedade de alimentos à medida 

que o filho envelhece, adaptando-se aos requisitos e habilidades da criança 

(SILVA et al., 2016); 

- Alimentos complementares são purês semissólidos que são fornecidos de 

seis a oito meses, enquanto o alimento de desmame compreende pequenas 

porções de alimentos sólidos até 12 meses, quando os alimentos familiares 

são integrados (LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013); 

- O leite de vaca é uma fonte pobre de ferro e não deve ser a bebida 

predominante antes de 12 meses, embora pequenos volumes possam ser 

adicionados a alimentos complementares (LOMBARD, 

LABUSCHAGNE, 2013); 

- No início da introdução alimentar três refeições devem ser estabelecidas, 

e uma variedade de alimentos dos quatro grupos de alimentos para 

alimentação complementar deve ser incluído (KATHY, 2010);  

- O leite de vaca não deve ser usado como bebida principal antes de 12  

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 
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meses, mas pequenas quantidades podem ser adicionadas aos alimentos 

após seis meses de idade (KATHY, 2010);  

 

Alimentação responsiva 

- Recomenda-se a prática da AC responsiva (DIAS et al., 2010); 

- A criança deve ser alimentada de forma lenta e paciente até que se sacie 

(DIAS et al., 2010); 

- Não forçar a criança a comer (DIAS et al., 2010); 

- Em caso de recusa pode-se experimentar diferentes combinações, 

sabores, texturas e métodos de encorajamento não coercivos (DIAS et al., 

2010); 

- A refeição deve ser um momento de aprendizado que inclui atenção, 

conversa e contato visual entre a mãe/cuidador e a criança (DIAS et al., 

2010); 

- Introdução de novos alimentos deve ser gradual, um de cada vez, com 

intervalos de 3 a 7 dias (DIAS et al., 2010); 

- Prática da alimentação responsiva (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Deve-se encorajar a criança que ela coma até ficar saciada (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Prática de alimentação responsiva. A alimentação própria deve ser 

encorajada (TIWARI et al.,2016); 

- Continuar amamentando a criança e encoraja-la a comer pequenas 

quantidades de alimentos mesmo ela estando doente. Os alimentos devem 

ricos em nutrientes com mais ofertados com maior frequência e da 

preferência da criança (TIWARI et al.,2016);  

- É importante estimular a criança, após uma certa idade, a se alimentar 

com suas próprias mãos; 

-  Pratique a alimentação responsiva, aplicando o princípio do cuidado 

psicossocial; 

- Alimente a criança lentamente e pacientemente, com boa disposição; 

 

 Número de refeições 

- Os ACs devem ser oferecidos 3 vezes ao dia às crianças que estão em 

aleitamento e 5 vezes ao dia às crianças desmamadas (LIMA et al., 2012); 

- Recomenda-se 2 a 3 refeições ao dia para crianças amamentadas ou entre 

6 a 8 meses e de 3 a 4 refeições ao dia para crianças não amamentadas ou 

entre 9 e 24 meses (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Adição de um a dois lanches nutritivos entre as três principais refeições, 

porém, não devem substituir as mesmas (TIWARI et al.,2016); 

- A partir de 6-8 meses de 2 a 3 refeições ao dia + aleitamento materno, em 

uma quantidade de 2-3 colheres de sopa (TIWARI et al.,2016); 

- A partir dos 9-11 meses introduzir numa quantidade de ½ copo ou uma 

tigela de 250ml, sendo de 3-4 refeições + aleitamento materno e 

dependendo do apetite da criança 1-2 lanches (TIWARI et al.,2016); 

- A partir dos 12 meses a quantidade de ¾ de copo ou tigela de 250ml 

sendo de 3-4 refeições + aleitamento materno e dependendo do apetite da 

criança 1-2 lanches (TIWARI et al.,2016); 

- Frequência mínima de refeição entre as crianças amamentadas e não 

amamentadas com idade entre 6-23 meses variando entre 2-5 refeições 

(KHOR et al., 2016); 

- Aumente o número de vezes que a criança é alimentada com alimentos 

complementares à medida que crescem (SILVA et al., 2016); 

4. Higiene 

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 
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Higiene do alimento 

 

 

 

 

- Cuidados de higiene durante o preparo e manipulação e a conservação do 

alimento são necessários (LIMA et al., 2012); 

- Os alimentos devem ser preparados especialmente para as crianças 

(MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Referente a higiene dos alimentos complementares deve-se sempre: lavar 

as mãos quando for preparar o alimento com água e sabão (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Lavar as mãos da criança antes da refeição e após defecação (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Manter os utensílios de preparo do alimento da criança sempre limpos, 

bem como as superfícies de preparo do alimento (MONTE, GIUGLIANI, 

2004); 

- Usar apenas alimentos que não estejam danificados e guarda-los em local 

seguro (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Preparar o alimento para apenas uma refeição e servi-lo logo (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Não dar a criança restos de refeições anteriores (MONTE, GIUGLIANI, 

2004); 

- Limpar a geladeira regularmente e jogar fora os alimentos estragados  

(MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Desestimular a prática de estocar alimentos (MONTE, GIUGLIANI, 

2004); 

- Lavar as mãos com água e sabão em momentos críticos - inclusive antes 

de comer ou preparar alimentos e depois de usar o banheiro (TIWARI et 

al.,2016);  

- Pratique uma boa higiene e um manuseio adequado de alimentos (SILVA 

et al., 2016); 

- Os alimentos devem ser preparados de forma higiênica e culturalmente 

apropriados (LOMBARD, LABUSCHAGNE, 2013); 

 

  

 

Utensílios 

- Desencorajar o uso de mamadeiras (LIMA et al., 2012); 

- Utilizar colher e copo para oferecer alimentos a criança (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- Não utilizar mamadeiras (MONTE, GIUGLIANI, 2004); 

- Alimentar a criança com copo ou xícara, prato e colher (MONTE, 

GIUGLIANI, 2004); 

- A alimentação de mamadeira deve ser desencorajada em todos os níveis 

(TIWARI et al.,2016); 

- Uso de um copo e colher, respeitando o desenvolvimento da criança 

(SILVA et al., 2016); 

 

5.2.2 Definição, construção e Primeira Versão do Instrumento Avaliativo 

 

Após a realização das duas revisões integrativas com intuito de obter informações 

para construção do questionário, procedeu-se a fase de seleção das principais afirmações para 

organização do instrumento.  

Quadro 8. Domínios/definições operacionais do instrumento sobre alimentação infantil 
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Para formatação do questionário decorreu-se uma breve revisão de literatura, nas 

principais bases de dados. Utilizou-se a seguinte questão norteadora da revisão: “Quais os 

estudos publicados em periódicos científicos que utilizaram questionários sobre alimentação 

complementar para crianças direcionados aos pais?” 

Realizou-se a busca dos artigos no período de agosto a setembro de 2017, por meio 

de acesso online a três bases de dados e a um portal, na seguinte sequência: SCOPUS, Web of 

Science, Cumulative Index to Nursing na Allied Health Literature (CINAHL), National 

Library of Medicine and National Institutes of Health (PUBMED). 

Foram utilizados os descritores controlados “Supplementary feeding”, “Infant 

nutrition” e “Questionnaire”, constantes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e o 

filtro “texto completo” em todas as bases de dados. 

Os critérios de inclusão dos estudos foram: publicações que utilizassem questionários 

ou instrumentos que abordassem a temática alimentação complementar infantil direcionados 

aos pais; completas, em português, inglês ou espanhol, com resumo online; disponíveis 

eletronicamente nas bases de dados selecionadas. Os critérios de exclusão foram: estudos 

reflexivos; editoriais; resumos em anais de eventos; publicações duplicadas.  

Durante a busca foram encontrados 26 artigos na SCOPUS, 11 PUBMED, dez Web 

of Science e dois na CINAHL, além de dois artigos repetidos entre as bases. A seleção iniciou 

com a leitura conjunta, da pesquisadora com bolsistas de iniciação científica. conforme o 

método original da revisão integrativa onde, lia-se o título e resumo do artigo encontrado. Nos 

casos em que o título e resumo deixavam alguma dúvida a respeito da inclusão no estudo, lia-

se o periódico na íntegra para eliminar escolhas imprecisas de inclusão. 

Na primeira análise do estudo, após leitura do título e resumo (n= 49), os artigos que 

não abordavam o tema e não faziam uso de questionários foram excluídos (n= 29). Nesses 

periódicos não se utilizavam de instrumentos sobre a temática, pois estavam inclusas 

abordagens nutricionais que não envolviam a orientação dos pais com relação à introdução 

alimentar infantil. Na segunda etapa do processo foi feita leitura de artigos na íntegra (n= 20) 

e foram escolhidos quatro artigos da base SCOPUS, um da base PUBMED, contabilizando 

em 5 artigos. Nenhum artigo da Web of Science e CINAHL foi selecionado. 

Para obter registro dos dados dos artigos, foi utilizado o instrumento adaptado de 

Ursi (2006) o qual contempla itens como: identificação do artigo original (título, autores, 

local, idioma); características metodológicas (tipo de publicação/estudo, objetivo, amostra, 

critérios de inclusão e exclusão), avaliação dos resultados encontrados, conclusões e 

limitações do estudo. 



81 

 

Ao final da revisão identificaram cinco artigos que contemplavam a temática 

alimentação complementar. Posteriormente observou-se o método de construção dos 

questionários, onde pôde-se constatar que todos os artigos apresentavam questões de múltipla 

escolha ou abertas. 

Para facilitar o processo de compreensão do público alvo do estudo, optou-se por 

construir o instrumento com uso de afirmativas verdadeiras e falsas. Algumas frases 

formuladas dentro dos domínios têm informações que não coincidem com o preconizado pela 

literatura estudada. 

Desse modo resolveu-se utilizar como método de resposta as seguintes afirmações: 

concordo, discordo, concordo em parte, sendo que esses dois últimos tiveram um espaço 

aonde o respondente do questionário pôde expressar sua opinião quanto a escolha dessa 

alternativa. 

Realizou-se leitura minuciosa dos quadros resumos, com as informações obtidas e a 

partir destas, aquelas, mais repetidas dentro de cada definição foram separadas para compor o 

instrumento, chegando-se desse modo a primeira versão do instrumento (APÊNDICE 8). 

A primeira versão foi então composta de 44 questões, divididas em quatro domínios 

que são: introdução da alimentação complementar, tipos de alimento complementar, forma de 

alimentar e higiene no preparo dos alimentos e utensílios. Cada domínio contemplou questões 

verdadeiras e falsas sobre sua temática, as quais buscaram a real compreensão dos pais sobre 

a introdução da alimentação complementar do lactente. 

Para facilitar a compreensão do público alvo foi criado um pequeno dicionário 

(APÊNDICE 7) com alguns termos específicos do assunto alimentação complementar, e que 

podem confundir o entendimento do respondente. Essa versão foi enviada aos juízes para 

apreciação e correções.  

 

5.3 Caracterização dos juízes especialistas 

  

Por meio da avaliação do Curriculum Lattes, na plataforma do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinte profissionais atenderam aos 

critérios iniciais para convite a participar da pesquisa. Desse modo enviou-se carta convite aos 

mesmos, seguido de TCLE para que dessem resposta se poderiam ou não participar da 

pesquisa. Três especialistas agradeceram o convite e disseram não poder participar por 
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motivos diversos. Seis responderam afirmativamente, confirmando sua participação da 

pesquisa, e os demais (11), não se manifestaram. 

Com o aceite dos profissionais, foram enviados por e-mail, o TCLE e o instrumento 

construído composto de 44 itens para avaliação. Os juízes foram convidados a analisar os 

itens do instrumento, em relação à sua clareza, pertinência, e ao seu grau de relevância, bem 

como os critérios psicométricos, havendo ainda no instrumento avaliativo um espaço 

destinado a qualquer sugestão ou alteração considerada pertinente. 

A coleta de dados com os juízes ocorreu entre setembro e novembro de 2017. A 

partir da confirmação da participação do juiz na pesquisa, foi estabelecido um prazo de 20 

dias para a devolução do instrumento devidamente preenchido. Se não houvesse retorno dos 

instrumentos, prorrogava-se o prazo com o envio de e-mail lembrando a participação no 

estudo o que findou num tempo máximo de 35 dias, finalizando assim essa etapa e procedeu-

se à análise discursiva e estatística dos dados. 

Os profissionais que participaram da pesquisa são do sexo feminino, com idade entre 

32 e 60 anos, tendo como média de 43 anos e tempo médio de formação de 13,83 anos. 

Dessas profissionais quatro são enfermeiras e duas são nutricionistas.  

Com relação aos dados acadêmicos 66,7% das especialistas atuam na docência, 

sendo a maior titulação o doutorado (100%). Quatro possuem especialização em enfermagem 

pediátrica e neonatal (66,7%). Quanto à participação em grupos de pesquisa voltados para 

Saúde da Criança apenas uma (16,7%) não participava. A média de participação em grupos 

foi de 9 anos. 

A seguir na Tabela 2, demonstra-se a caracterização dos juízes, segundo dados 

sociodemográficos e acadêmicos. 

 

Tabela 2. Caracterização dos juízes participantes do estudo. Fortaleza – CE, 2017.   

Variáveis N % Média +DP 

Idade (anos)   43+11,34 

30-35 2 33,3  

36-39 1 16,7  

>40 3 50  

Tempo de Formação (anos)    13,8 + 7,63 

3-10 4 66,7  

11-19 1 16,7  

>20 1 16,7  

Participação em grupo de pesquisa    
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Sim 5 83,3  

Não 1 16,7  

Tempo de participação em 

projeto de pesquisa (anos) 

  9 +5,74 

0-5 2 40  

6-10 2 40  

>10 1 20  

Ocupação atual     

Assistência 1 16,7  

Docência 4 66,7  

Pesquisa 0   

Assistência 1 16,7  

Titulação    

Especialização 4 66,7  

Mestrado 6 100  

Doutorado 6 100  

Pós-Doutorado 0   

Residência em Saúde 0   

Livre docente 0   

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Observou-se que, com relação às áreas temáticas das dissertações e/ou teses, as seis 

especialistas (100%) contemplaram o critério de “ter desenvolvido dissertação/tese sobre 

saúde da criança e/ou nutrição infantil” e que a totalidade das participantes contribuíram com 

a produção científica da Enfermagem com a publicação de artigo em periódicos indexados 

sobre saúde criança e nutrição infantil em todos os âmbitos da saúde. 

 Para ser considerado juiz, os especialistas precisavam ter critério de pontuação 

> seis de acordo com modelo proposto por Fehring (1994). Com isso, após análise individual 

dos instrumentos avaliativos, demonstrou-se que a nota máxima atribuída aos juízes foi de 

12,5 pontos, com a pontuação mínima de 10,5 e média de 11 pontos. Tais achados 

demonstraram satisfatório nível de expertise das enfermeiras selecionadas, pois nenhuma 

obteve a pontuação mínima estipulada de seis pontos. 

 

5.4 Terceira Fase 

 

Tabela 2. Caracterização dos juízes participantes do estudo. Fortaleza – CE, 2017, 

continuação 
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5.4.1 Validação do conteúdo do instrumento 

 

Para a validade de conteúdo teve-se a avaliação inicial do instrumento relacionados 

aos objetivos, apresentação e estruturação do instrumento, no qual solicitou-se que o juiz 

visse antes, utilizou-se como ponto de corte o IVC maior ou igual a 0,70, conforme modelo 

adotado por Fehring (1994), onde as notas dadas pelos juízes são chamadas de valor podendo 

variar de 1 a 5. Para cada valor é atribuído um peso que são: 1 (0), 2 (0,25), 3 (0,50), 4 (0,75) 

e 5 (1). Sendo assim o valor do IVCi e do IVC será dado pela média ponderada desses pesos, 

dividido pelo total de participantes da pesquisa. Foi verificada a média de 0,75 para o IVC 

global do instrumento construído, conforme quadro 9: 

 

Quadro 9. Critérios para validação de conteúdo segundo apresentação, estrutura e objetivos do 

instrumento. Fortaleza – CE, 2017. 

 
 

QUESTÕES 

ESP 

1 

ESP 

2 

ESP 

3 

ESP 

4 

ESP 

5 

ESP 

6 

TOTAL IVC 

POR 

ITEM 

AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Questão 1. Introdução clara em seus 

objetivos e motiva a apreciação do 

conteúdo  

5 4 4 5 1 4 23  

PESO 1 0,75 0,75 1 0 0,75 4,25 0,85 

Questão 2. Traz aspectos relevantes sobre 

o aleitamento materno 

5 4 4 4 2 5 24  

PESO 1 0,75 0,75 0,75 0,25 1 4,5 0,75 

Questão 3. Aborda a idade da introdução 

alimentar do lactente 

5 5 4 5 2 4 25  

PESO 1 1 0,75 1 0,25 0,75 4,75 0,80 

Questão 4. Aborda a maneira de como 

introduzir os variados tipos de alimentos 

complementares. 

3 4 3 5 5 4 24  

PESO 0,5 0,75 0,5 1 1 0,75 4,5 0,75 

Questão 5. Diferencia os grupos 

alimentares a serem ofertados a criança. 

4 5 3 5 4 5 26  

PESO 0,75 1 0,5 1 0,75 1 5 0,83 

Questão 6. Descreve o modo de preparo 

de alguns alimentos. 

3 5 3 5 1 3 20  

PESO 0,5 1 0,5 1 0 0,5 3,5 0,58* 

Questão 7. Aborda o modo de como 

ofertar os alimentos complementares à 

criança. 

4 5 3 5 5 4 26  

PESO 0,75 1 0,5 1 1 0,75 5 0,83 

Questão 8. Destaca a importância da 

família na alimentação da criança. 

2 3 2 5 1 2 15  

PESO 0,25 0,5 0,25 1 0 0,25 2,25 0,38* 

Questão 9. Traz conteúdo capaz de 

motivar o diálogo 

5 5 4 5 2 5 26  
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Quadro 9. Critérios para validação de conteúdo segundo apresentação, estrutura e objetivos do 

instrumento. Fortaleza – CE, 2017. 
 

PESO 1 1 0,75 1 0,25 1 5 0,83 

Questão 10. Ressalta a importância do 

tema. 

5 5 5 5 1 4 25  

PESO 1 1 1 1 0 0,75 4,75 0,80 

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO 

Questão 11. É apropriada para mães/pais 

e cuidadores.  

4 1 4 5 5 4 23  

PESO 0,75 0 0,75 1 1 0,75 4,25 0,71 

Questão 12. Informações estão claras e 

os termos compreensíveis 

4 4 4 5 2 3 22  

PESO 0,75 0,25 0,25 1 0,25 0,5 3 0,50* 

Questão 13. Tamanho do texto nas 

perguntas está adequado. 

5 4 3 4 4 5 25  

PESO 1 0,75 0,5 0,75 0,75 1 4,75 0,80 

Questão 14. Conteúdo segue sequência 

lógica 

5 5 4 5 2 5 26  

PESO 1 1 0,75 1 0,25 1 5 0,83 

Questão 15. Aborda os principais tópicos 

relacionados à alimentação 

complementar infantil. 

4 1 4 5 5 4 23  

         

PESO 0,75 0 0,75 1 1 0,75 4,25 0,71 

Questão 16. Linguagem está bem 

estruturada para um público leigo. 

3 5 3 5 5 4 25  

PESO 0,5 1 0,5 1 1 0,75 4,75 0,80 

Questão 17. Evita expressões de 

discriminação ou preconceito. 

5 5 5 5 1 3 24  

PESO 1 1 1 1 0 0,50 4,5 0,75 

Questão 18. Incentiva a reflexão sobre o 

assunto. 

5 5 5 5 4 5 29  

PESO 1 1 1 1 0,75 1 5,75 0,96 

Questão 19. Está adequada e pode ser 

usado em qualquer ambiente de pesquisa. 

4 5 4 5 5 4 27  

PESO 0,75 1 0,75 1 0,75 0,75 5 0,83 

IVC global  0,75 

 

Os itens introdução clara, modo de preparo dos alimentos, importância da família na 

alimentação e clareza nas informações, obtiveram IVCi < 0,60 demonstrando assim que esses 

devem ser revistos no instrumento. Os demais itens de avaliação do instrumento como um 

todo receberam IVCi > 0,70.  

Abaixo seguem as justificativas apresentadas pelos juízes para cada item do 

instrumento sobre avaliação complementar do lactente que receberam valores 1 e 2 na Escala 

Likert. As justificativas são essas, a saber: 

✓ De forma mais abrangente, incentivar prática do aleitamento materno e à prática da 

alimentação complementar, envolvendo a presença da família, nesse contexto; 
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✓ Quanto a estrutura e apresentação o texto ainda possui termos muito técnicos que 

precisam ser revistos; 

✓ Procurar abordar aspectos da higiene oral da criança, pois é um tópico relacionado a 

alimentação complementar; 

✓ O texto e o questionário em si não abordam muitas questões sobre a importância da 

participação familiar, desde a escolha do alimento ao incentivo a alimentação da 

criança, pois a família tem papel fundamental nesse processo alimentar; 

✓ A introdução não ficou totalmente clara quanto ao objetivo do instrumento; 

✓ Os aspectos relacionados ao aleitamento materno precisam ser revistos; 

✓ As questões sobre idade da introdução alimentar precisam ser revistas, para não haver 

confusão na resposta do questionário; 

✓ Não foi identificado no questionário modo de preparo de nenhum alimento; 

✓ O conteúdo em si do questionário precisa ser revisto, quanto aos termos técnicos e 

precisa evidenciar melhor a importância da introdução alimentar do lactente; 

✓ Organizar melhor sequência das questões; 

Essas informações foram utilizadas posteriormente para realizar as devidas 

alterações no instrumento em sua primeira versão. Após as alterações o instrumento foi 

novamente encaminhado aos juízes para nova apreciação. 

 

5.4.2 Avaliação do instrumento segundo os critérios da Psicometria 

 

Após análise do conteúdo como um todo, os juízes avaliaram o questionário, item a 

item, de acordo com os critérios psicométricos, os quais foram: comportamental, 

simplicidade, clareza, relevância, precisão, tipicidade, modalidade e amplitude. Para cada 

determinante, foi atribuído uma nota, conforme a pontuação que variavam entre -1, 0 e +1. 

Ao todo foram realizadas 48 avaliações. Os itens que receberam pontuação de -1 

receberam valor 1, sendo considerado a pior nota. Os itens com pontuação 0 receberam valor 

3, sendo considerados mediana, e os itens com pontuação +1 receberam valor 5, pois 

atenderam a todos os critérios do teste. Dessa forma cada item recebeu um peso que variou de 

0 a 1, segundo os critérios de Fehring (1994), quando se procedeu a somatória e posterior 

divisão para obtenção do índice de validade de conteúdo e, posteriormente cálculo do teste 

binomial. 

A seguir, a quadro 10 mostra o apanhado dessas informações: 
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Quadro 10. Índice de Validade de Conteúdo (IVC) das definições operacionais do traço 

latente “alimentação complementar do lactente”. Fortaleza, 2017. 
QUESTÃO IVC Valor p* 

1. O aleitamento materno exclusivo (AME), deve ser oferecido a criança desde o seu 

nascimento, até os 6 meses de vida. 

0,98 
<0.0001 

2. Após a introdução de novos alimentos devemos manter o aleitamento materno para a 

criança até os dois anos ou mais. 

0,82 
<0.0001 

3. Somente a partir dos seis meses a criança estará pronta para receber outros líquidos 

como chá e água e novos alimentos, de forma progressiva. 

0,71 
0.0557 

4. Ao iniciar a alimentação complementar deve-se estabelecer horários específicos para 

oferecer a refeição a criança. 

0,82 
< 0.0001 

5. Oferecer leite de vaca (em pó ou líquido) somente após um (1) ano de vida da criança. 0,78 0.0010 

6. É importante que a criança coma alimentos os mais variados possíveis, contemplando 

todos os grupos alimentares, ou pelo menos quatro que são: leite e produtos lácteos; 

ovos; alimentos de carne (carne, peixe, etc.); frutas e vegetais ricos em vitaminas A; 

outras frutas e vegetais; grãos (feijão), nozes e legumes. 

 

0,50 
0.5700 

7. O leite humano possui mais proteínas que os produtos de origem animal (carne, ovos, 

frango e peixe) 

0,74 
0.0147 

8. As carnes possuem menos ferro do que os vegetais. 0,88 < 0.0001 

9. Quando preparar a alimentação da criança dar preferência a alimentos crus e frescos, 

pois contém, mais vitamina C e ajudam na absorção do ferro 

0,75 
0.0066 

10. Aos seis meses a criança ainda não deve ser alimentada com alimentos ricos em 

ferro como as carnes, verduras e legumes. 

0,83 
< 0.0001 

11. Deve-se buscar alimentar a criança com alimentos disponíveis na região aonde a 

mesma mora, que sejam saudáveis de fácil acesso e preparo. 

0,97 
< 0.0001 

12. Frutas e vegetais devem ser incluídos na dieta da criança ainda no primeiro ano de 

vida 

0,97 
< 0.0001 

13. Ao montar o prato do bebê, esse deve ter presente um cereal (arroz, milho, aveia), 

um tubérculo (batatinha, macaxeira), um legume (cenoura, chuchu, beterraba) e um 

alimento de origem animal (carne, frango, peixe ou ovo). 

0,73 
0.0297 

14. Oferecer alimentos com baixas quantidades de açúcar e sal, ou sem nenhum destes 

ingredientes. 

0,98 
< 0.0001 

15. Mesmo se a criança apresentar sinais de fome não oferecer lanches (frutas ao natural 

ou biscoito salgado) até a próxima refeição. 

0,82 
< 0.0001 

16. Açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos, guloseimas, sal 

em excesso e alimentos com temperos prontos (macarrão instantâneo, tablete de caldos) 

devem ser evitados nas refeições das crianças. 

0,99 
< 0.0001 

17. O consumo de mel a partir dos 6 meses pode ser realizado, porém, com atenção. 0,73 0.0147 

18. Pães e massas, ovos, peixes, amendoins e nozes devem ser evitados no primeiro ano 

de vida pelo risco de desenvolvimento de alergias. 

0,68 
0.0967 

19. Quando a criança estiver doente, não é aconselhável o leite de peito, pois, o mesmo, 

não tem mais os nutrientes que a criança necessita. 

0,78 
0.0019 

20. Ao oferecer um alimento pela primeira vez ao bebê o intervalo em dias para sua 

introdução varia entre três a sete dias 

0,63 
0.0967 

21. Para que a criança aceite um alimento ofertado pela primeira vez, uma única 

apresentação ao alimento é necessária 

0,81 
< 0.0001 

22. É importante que durante a introdução da alimentação complementar pelo menos 4 

grupos alimentares (cereal, tubérculo, verdura, legumes, grãos, carnes) sejam 

contemplados na dieta da criança. 

0,84 
0.0004 

23. Quando for alimentar a criança é importante misturar os alimentos antes. 0,76 0.0066 

24. Os purês preparados para o bebê devem ser grossos o suficiente para ficaram na 

colher, mesmo após virá-la. 

0,95 
< 0.0001 

25. Alimentos comprados prontos (sopas, sucos) não são recomendados para bebês. 1 < 0.0001 

26. Quanto mais fina a sopa ou o mingau melhor o aproveitamento das vitaminas para a 

criança. 

0,85 
< 0.0001 

27. A partir dos seis meses os alimentos ofertados aos bebês devem ser apenas 

amassados, nunca passados no liquidificar ou coados. 

0,98 
< 0.0001 
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Quadro 10. Índice de Validade de Conteúdo (IVC) das definições operacionais do traço latente 

“alimentação complementar do lactente”. Fortaleza, 2017, continuação. 
 

28. A partir dos 8 meses já podemos oferecer comida em pedaços para o bebê. Não há 

necessidade de se importar com o tamanho dos pedaços. 

0,79 
< 0.0001 

29. Somente ao completar 1 ano de idade a criança poderá comer a mesma refeição da 

família, desde que obedecendo uma dieta com pouca gordura e sal, e de acordo com as 

necessidades da criança. 

0,74 
0.0297 

30. O leite de vaca (em pó ou líquido) não deve ser oferecido a criança menor de 1 ano, 

pois pode causar anemia. 

0,83 
< 0.0001 

31. A partir dos seis meses a criança deve receber complementação de vitaminas A, C, D 

e ferro. 

0,80 
0.0001 

32. Ao alimentar o bebê demonstrar paciência e respeitar quando a criança estiver 

satisfeita.  

0,97 
< 0.0001 

33. Se a criança se recusar a comer motive-a de alguma maneira (recompensa ou 

castigo) a terminar a refeição. 

0,84 
< 0.0001 

34. Ao montar o prato da criança é essencial que os alimentos sejam apresentados de 

forma separada, para que a criança possa reconhecer os diferentes sabores e 

consistências. 

0,98 
< 0.0001 

35. Não é necessário encorajar a criança a comer sozinha. 0,81 < 0.0001 

36. A partir dos 6 meses além do leite materno, a criança deve receber de 2 a 3 refeições 

complementares ao dia, não excedendo 250 ml de alimento em cada refeição. 

0,77 
0.0028 

37. A partir dos 8 meses o número de refeições fora o leite materno deve aumentar entre 

3 a 5 refeições complementares ao dia, excedendo 250 ml de alimento em cada refeição. 

0,66 
0.4427 

38. É importante que os alimentos nos primeiros meses de introdução alimentar sejam 

preparados exclusivamente para a criança. 

0,96 
< 0.0001 

39. Antes de iniciar o preparo dos alimentos os mesmos devem ter sido limpos com água 

sanitária ou hipoclorito e lavados, e o responsável pelo preparo do alimento deve lavar 

suas mãos com água e sabão. 

0,73 
0.0066 

40. Não precisa lavar as mãos da criança antes da refeição, pois, não será a mesma que 

manipulará o alimento. 

0,78 
0.0004 

41. O alimento preparado para a refeição da criança pode ser utilizado para o preparo de 

duas ou mais refeições para o dia. 

0,76 
0.0028 

42. Desde o início da introdução de novos alimentos encorajar e ofertar os alimentos a 

criança utilizando copo, prato e talheres. 

0,97 
< 0.0001 

43. A mamadeira pode ser utilizada para oferecer líquidos a criança. 0,85 < 0.0001 

44. Os utensílios para o preparo do alimento da criança devem ser bem higienizados e 

lavados, enxutos, guardados em local arejado, cobertos ou tampados em vasilhame 

maior, livre do contato de insetos e dos demais utensílios da casa, sendo seu uso 

exclusivo apenas para a criança. 

0,78 

0.0010 

    

              Validar                      Reavaliar                    Eliminados na Primeira Avaliação  

 

*p teste binomial 

 

As questões que obtiveram IVC > 0,69 e < 0,80 foram revisadas para serem 

reapresentadas aos juízes especialistas. Aquelas questões que obtiveram IVC < 0,69 e teste 

binomial de p>0,05 foram eliminadas do questionário. As demais questões que apresentaram 

IVC > 0,80 permaneceram sem alterações (POLIT, BECK, 2007), que são detalhadas a 

seguir: 

 Segue as considerações feitas pelos especialistas para revisão de algumas questões: 

Especialista 1:  
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Questão 17: trocar atenção por moderação.  

Questão 36 e 37: não fica claro o volume de 250ml, especialmente para alimentos 

sólidos.  

Questão 40: o termo manipular é de difícil compreensão para leigos. 

Especialista 2:  

O instrumento contempla informações importantes para a alimentação complementar 

do lactente. No entanto, algumas informações com medidas e parâmetros técnicos podem 

comprometer a compreensão do que está sendo questionado por parte dos pais. Além disso, o 

questionário apresenta algumas questões dúbias, que podem induzir ao erro na resposta, 

mesmo sabendo o que estaria correto.  

Outro ponto importante, não contemplado, são os cuidados que devem ser tomados 

após as refeições, principalmente, no que se refere à higiene oral, pois complementam o 

processo de cuidados com a AC. 

Especialista 3: 

Atenção às questões que incluem 2 ou mais ideias e por esse facto não cumprem o 

critério da simplicidade, ou aquelas que sugerem a tendência da resposta. 

Especialista 4: 

Não fez nenhuma consideração. 

Especialista 5: 

As questões ainda apresentam termos que devem ser revistos, pois, podem não ser 

compreendidos pela população a qual o instrumento se destina. Atenção as questões 36 e 37, 

porque, nem todas as pessoas usam medidas para líquidos, e esse volume para sólidos não 

quantifica a quantidade de sólidos que devem ser ofertados a criança. 

Especialista 6:  

Para critério -1 foi considerado que a operacionalização do construto não se 

apresenta adequadamente, conforme o que rege a literatura. 

O quadro seguinte, apresenta o IVC por item, e também individualmente de acordo 

com os critérios psicométricos propostos por Pasquali (1999), bem como o valor do teste 

binomial realizado para cada questão. 

Ao se realizar o cálculo do IVC por item pôde-se observar que o instrumento 

apresentou bons índices de avaliação com IVC entre 0,80 e 1 em vários itens. Porém as 

questões de nº 6, 18, 20 e 37 receberam pontuação inferior a 0,69 sendo dessa forma 

eliminadas do instrumento. As questões marcadas em rosa, foram reformuladas e o 
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instrumento posteriormente encaminhado aos juízes para última avaliação e nova 

reformulação do IVC. 

A tabela 3 apresenta os dados de IVC de acordo com os critérios psicométricos por 

item, após a média conjunta dos juízes e o valor p atribuído ao final. 
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Tabela 3.  Avaliação dos critérios psicométricos (comportamento, simplicidade, clareza, relevância, precisão, modalidade e tipicidade) dos itens 

do instrumento de avaliação do Conhecimento dos Pais sobre Alimentação Complementar do Lactente. Fortaleza, 2017. 

Painel de Itens Critérios Psicométricos Avaliados 

Item  Clareza Relevância Simplicidade Precisão Comportamental Modalidade Tipicidade Amplitude IVCi Valor p* 

1. O aleitamento materno exclusivo (AME), deve ser 

oferecido a criança desde o seu nascimento, até os 6 

meses de vida. 

0,93 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 0,99 <0.0001 

2. Após a introdução de novos alimentos devemos 

manter o aleitamento materno para a criança até os dois 

anos ou mais. 

0,83 0,67 0,83 0,83 0,92 0,83 0,83 0,83 0,82 <0.0001 

3. Somente a partir dos seis meses a criança estará 

pronta para receber outros líquidos como chá e água e 

novos alimentos, de forma progressiva. 

0,47 0,83 0,67 0,53 0,83 0,83 0,83 0,67 0,74 0.0557  

4. Ao iniciar a alimentação complementar deve-se 

estabelecer horários específicos para oferecer a refeição 

a criança. 

0,77 0,83 0,83 0,68 0,92 0,83 0,83 0,83 0,82 < 0.0001 

5. Oferecer leite de vaca (em pó ou líquido) somente 

após um (1) ano de vida da criança. 
0,77 0,75 0,75 0,68 0,75 0,68 0,83 0,75 0,74 0.0010  

6. É importante que a criança coma alimentos os mais 

variados possíveis, contemplando todos os grupos 

alimentares, ou pelo menos quatro que são: leite e 

produtos lácteos; ovos; alimentos de carne (carne, 

peixe, etc.); frutas e vegetais ricos em vitaminas A; 

outras frutas e vegetais; grãos (feijão), nozes e legumes. 

0,27 0,75 0,17 0,20 0,67 0,38 0,58 0,67 0,49 0.5700 

7. O leite humano possui mais proteínas que os 

produtos de origem animal (carne, ovos, frango e peixe) 
0,77 0,50 0,75 0,68 1,00 0,67 0,75 0,75 0,73 0.0147 

8. As carnes possuem menos ferro do que os vegetais. 0,93 0,75 0,92 0,85 0,92 0,83 1,00 1,00 0,90 <0.0001 

9. Quando preparar a alimentação da criança dar 

preferência a alimentos crus e frescos, pois contém, 

mais vitamina C e ajudam na absorção do ferro 

0,60 0,75 0,58 0,68 1,00 0,83 0,75 0,75 0,76 0.0066 

10. Aos seis meses a criança ainda não deve ser 

alimentada com alimentos ricos em ferro como as 

carnes, verduras e legumes. 

0,83 0,83 0,75 0,68 1,00 0,83 0,83 0,83 0,82 <0.0001 

11. Deve-se buscar alimentar a criança com alimentos 

disponíveis na região aonde a mesma mora, que sejam 

saudáveis de fácil acesso e preparo. 

0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 <0.0001 

12. Frutas e vegetais devem ser incluídos na dieta da 

criança ainda no primeiro ano de vida 
0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,92 0,97 <0.0001 
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Tabela 3.  Avaliação dos critérios psicométricos (comportamento, simplicidade, clareza, relevância, precisão, modalidade e tipicidade) dos itens do 

instrumento de avaliação do Conhecimento dos Pais sobre Alimentação Complementar do Lactente. Fortaleza, 2017, continuação. 

 
13. Ao montar o prato do bebê, esse deve ter presente 

um cereal (arroz, milho, aveia), um tubérculo 

(batatinha, macaxeira), um legume (cenoura, chuchu, 

beterraba) e um alimento de origem animal (carne, 

frango, peixe ou ovo). 

0,53 0,75 0,58 0,37 1,00 0,68 0,83 0,83 0,72 0.0297 

14. Oferecer alimentos com baixas quantidades de 

açúcar e sal, ou sem nenhum destes ingredientes. 
1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 <0.0001 

15. Mesmo se a criança apresentar sinais de fome não 

oferecer lanches (frutas ao natural ou biscoito salgado) 

até a próxima refeição. 

0,69 0,67 0,83 0,68 1,00 0,83 0,83 0,83 0,81 <0.0001 

16. Açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 

salgadinhos, guloseimas, sal em excesso e alimentos 

com temperos prontos (macarrão instantâneo, tablete de 

caldos) devem ser evitados nas refeições das crianças. 

1,00 1,00 0,92 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 <0.0001 

17. O consumo de mel a partir dos 6 meses pode ser 

realizado, porém, com atenção. 
0,53 0,67 0,83 0,67 0,75 0,83 0,83 0,75 0,76  0.0147  

18. Pães e massas, ovos, peixes, amendoins e nozes 

devem ser evitados no primeiro ano de vida pelo risco 

de desenvolvimento de alergias. 

0,50 0,67 0,58 0,52 0,92 0,68 0,75 0,67 0,68 0.0967 

19. Quando a criança estiver doente, não é aconselhável 

o leite de peito, pois, o mesmo, não tem mais os 

nutrientes que a criança necessita. 

0,60 0,58 0,83 0,68 1,00 0,67 0,83 0,83 0,78 0.0019 

20. Ao oferecer um alimento pela primeira vez ao bebê 

o intervalo em dias para sua introdução varia entre três 

a sete dias. 

0,37 0,67 0,67 0,52 0,83 0,67 0,67 0,67 0,67 0.0967  

21. Para que a criança aceite um alimento ofertado pela 

primeira vez, uma única apresentação ao alimento é 

necessária. 

0,67 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 <0.0001 

22. É importante que durante a introdução da 

alimentação complementar pelo menos 4 grupos 

alimentares (cereal, tubérculo, verdura, legumes, grãos, 

carnes) sejam contemplados na dieta da criança. 

0,70 0,92 0,75 0,70 1,00 0,85 1,00 0,83 0,86 0.0004  

23. Quando for alimentar a criança é importante 

misturar os alimentos antes. 
0,70 0,67 0,83 0,53 0,92 0,83 0,75 0,75 0,75 0.0066  

24. Os purês preparados para o bebê devem ser grossos 

o suficiente para ficaram na colher, mesmo após virá-la. 
1,00 0,83 1,00 0,85 0,92 1,00 1,00 0,92 0,93 <0.0001  
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Tabela 3.  Avaliação dos critérios psicométricos (comportamento, simplicidade, clareza, relevância, precisão, modalidade e tipicidade) dos itens do 

instrumento de avaliação do Conhecimento dos Pais sobre Alimentação Complementar do Lactente. Fortaleza, 2017, continuação. 

 
25. Alimentos comprados prontos (sopas, sucos) não 

são recomendados para bebês. 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

26. Quanto mais fina a sopa ou o mingau melhor o 

aproveitamento das vitaminas para a criança. 
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,00 0,83 0,83 0,86 <0.0001  

27. A partir dos seis meses os alimentos ofertados aos 

bebês devem ser apenas amassados, nunca passados no 

liquidificar ou coados. 

1,00 1,00 0,92 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 <0.0001  

28. A partir dos 8 meses já podemos oferecer comida 

em pedaços para o bebê. Não há necessidade de se 

importar com o tamanho dos pedaços. 

0,67 0,67 0,83 0,67 0,83 1,00 0,83 0,83 0,81 <0.0001  

29. Somente ao completar 1 ano de idade a criança 

poderá comer a mesma refeição da família, desde que 

obedecendo uma dieta com pouca gordura e sal, e de 

acordo com as necessidades da criança. 

0,60 0,75 0,67 0,53 0,75 0,85 0,83 0,75 0,73 0.0297  

30. O leite de vaca (em pó ou líquido) não deve ser 

oferecido a criança menor de 1 ano, pois pode causar 

anemia. 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 < 0.0001 

31. A partir dos seis meses a criança deve receber 

complementação de vitaminas A, C, D e ferro. 
0,83 0,83 0,58 0,83 0,83 1,00 0,75 0,75 0,80  0.0001  

32. Ao alimentar o bebê demonstrar paciência e 

respeitar quando a criança estiver satisfeita.  
1,00 1,00 0,83 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 < 0.0001 

33. Se a criança se recusar a comer motive-a de alguma 

maneira (recompensa ou castigo) a terminar a refeição. 
0,83 0,83 0,83 0,68 0,83 1,00 0,83 0,83 0,84 < 0.0001 

34. Ao montar o prato da criança é essencial que os 

alimentos sejam apresentados de forma separada, para 

que a criança possa reconhecer os diferentes sabores e 

consistências. 

0,93 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 < 0.0001 

35. Não é necessário encorajar a criança a comer 

sozinha. 
0,77 0,67 0,75 0,83 0,83 1,00 0,83 0,83 0,82 < 0.0001 

36. A partir dos 6 meses além do leite materno, a 

criança deve receber de 2 a 3 refeições complementares 

ao dia, não excedendo 250 ml de alimento em cada 

refeição. 

0,53 0,75 0,58 0,68 0,83 1,00 0,83 0,83 0,79 0.0028 

37. A partir dos 8 meses o número de refeições fora o 

leite materno deve aumentar entre 3 a 5 refeições 

complementares ao dia, excedendo 250 ml de alimento 

em cada refeição. 

0,43 0,75 0,50 0,53 0,75 0,85 0,75 0,67 0,69 0.4427  
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Tabela 3.  Avaliação dos critérios psicométricos (comportamento, simplicidade, clareza, relevância, precisão, modalidade e tipicidade) dos itens do 

instrumento de avaliação do Conhecimento dos Pais sobre Alimentação Complementar do Lactente. Fortaleza, 2017, continuação. 

 
38. É importante que os alimentos nos primeiros meses 

de introdução alimentar sejam preparados 

exclusivamente para a criança. 

0,80 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99  <0.0001  

39. Antes de iniciar o preparo dos alimentos os mesmos 

devem ter sido limpos com água sanitária ou hipoclorito 

e lavados, e o responsável pelo preparo do alimento 

deve lavar suas mãos com água e sabão. 

0,53 0,83 0,58 0,52 0,83 0,83 0,83 0,83 0,75 0.0066  

40. Não precisa lavar as mãos da criança antes da 

refeição, pois, não será a mesma que manipulará o 

alimento. 

0,70 0,83 0,67 0,68 0,83 0,83 0,83 0,83 0,79 0.0004 

41. O alimento preparado para a refeição da criança 

pode ser utilizado para o preparo de duas ou mais 

refeições para o dia. 

0,53 0,83 0,75 0,53 0,83 1,00 0,83 0,83 0,80 0.0028 

42. Desde o início da introdução de novos alimentos 

encorajar e ofertar os alimentos a criança utilizando 

copo, prato e talheres. 

0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 < 0.0001 

43. A mamadeira pode ser utilizada para oferecer 

líquidos a criança. 
0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,00 0,83 0,83 0,86 < 0.0001 

44. Os utensílios para o preparo do alimento da criança 

devem ser bem higienizados e lavados, enxutos, 

guardados em local arejado, cobertos ou tampados em 

vasilhame maior, livre do contato de insetos e dos 

demais utensílios da casa, sendo seu uso exclusivo 

apenas para a criança. 

0,70 0,83 0,58 0,68 0,75 1,00 0,83 0,83 0,79 0.0010  

IVC GLOBAL  0,83 

 

              Validar                     Reformular                     Eliminados na primeira avaliação 

*teste binomial  
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5.4.3 Revalidação de conteúdo dos itens do instrumento após considerações dos juízes 

 

Os itens dizem respeito às estruturas semântica e pragmática que compõem a escala 

de avaliação. Semântica, pois os itens são constituídos por conceitos que imprimem um 

conhecimento contextual, que os localiza, nos vários domínios cognitivos que povoam os 

itens e seu conjunto. Pragmática porque designa os significados que as constituições 

semânticas adquirem no espaço social, como manifestações linguísticas da práxis (BORGES, 

2012).  

Após as adequações propostas pelos juízes na primeira análise, o instrumento foi 

novamente enviado para reavaliação, quando quatro dos seis especialistas responderam. Desse 

modo, após nova análise, o IVC foi recalculado. O quadro 11 apresenta o painel de itens e 

seus IVC, após reavaliações e adequações sugeridas pelos juízes. 

 

Quadro 11. Índice de Validade de Conteúdo (IVC) dos itens do instrumento de Conhecimento 

dos Pais sobre Alimentação Complementar do Lactente, após segunda avaliação dos juízes. 

Fortaleza, 2017. 

QUESTÃO 1º IVC 2º IVC 
1. O aleitamento materno exclusivo (AME), deve ser oferecido a criança desde o seu 

nascimento, até os 6 meses de vida. 

0,98 
- 

2. Após a introdução de novos alimentos devemos manter o aleitamento materno para a 

criança até os dois anos ou mais. 

0,82 
- 

3. Com seis meses de idade a criança deve receber outros líquidos como chá e água e 

novos alimentos. 

0,71 
0,80 

4. Ao iniciar a alimentação complementar deve-se estabelecer horários específicos para 

oferecer a refeição a criança. 

0,82 
- 

5. Dar leite de vaca (em pó ou líquido) somente após um (1) ano de vida da criança. 0,78 0,85 

6. O leite humano possui mais proteínas que produtos como carne, ovos, frango e peixe. 0,74 0,75 

7. As carnes possuem menos ferro do que os vegetais. 0,88 - 

8. Dar preferência no preparo da comida da criança a alimentos crus e do dia, pois têm, 

mais vitamina C e ajudam na absorção do ferro. 

0,75 
0,78 

9. Aos seis meses a criança ainda não deve ser alimentada com alimentos ricos em ferro 

como as carnes, verduras e legumes. 

0,83 
- 

10. Deve-se buscar alimentar a criança com alimentos disponíveis na região aonde a 

mesma mora, que sejam saudáveis de fácil acesso e preparo. 

0,97 
- 

11. Frutas e vegetais devem ser incluídos na dieta da criança ainda no primeiro ano de 

vida 

0,97 
- 

12. Ao preparar o prato do bebê, esse deve ter presente arroz, milho ou macarrão, 

batatinha ou macaxeira, cenoura, chuchu ou beterraba e carne, frango, peixe ou ovo. 

0,73 
0,76 

13. Oferecer alimentos com baixas quantidades de açúcar e sal, ou sem nenhum destes 

ingredientes. 

0,98 
- 

14. Mesmo se a criança apresentar sinais de fome não oferecer lanches (frutas ao natural 

ou biscoito salgado) até a próxima refeição. 

0,82 
- 

15. Açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos, guloseimas, sal 

em excesso e alimentos com temperos prontos (macarrão instantâneo, tablete de caldos) 

devem ser evitados nas refeições das crianças. 

0,99 
- 
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Quadro 11. Índice de Validade de Conteúdo (IVC) dos itens do instrumento de Conhecimento 

dos Pais sobre Alimentação Complementar do Lactente, após segunda avaliação dos juízes. 

Fortaleza, 2017, continuação. 
 

16. A criança pode consumir mel a partir dos 6 meses, porém, com atenção. 0,73 0,75 

17. Não dar o leite de peito se a criança estiver doente, pois, o mesmo, não tem mais as 

vitaminas que a criança precisa. 

0,78 
0,82 

18. Para que a criança aceite um alimento ofertado pela primeira vez, uma única 

apresentação ao alimento é necessária. 

0,81 
- 

19. É importante que durante a introdução da alimentação complementar pelo menos 4 

grupos alimentares (cereal, tubérculo, verdura, legumes, grãos, carnes) sejam 

contemplados na dieta da criança. 

0,84 
- 

20. Sempre misturar os alimentos antes de alimentar a criança. 0,76 0,86 

21. Os purês preparados para o bebê devem ser grossos o suficiente para ficaram na 

colher, mesmo após virá-la. 

0,95 
- 

22. Alimentos comprados prontos (sopas, sucos) não são recomendados para bebês. 1 - 

23. Quanto mais fina a sopa ou o mingau melhor o aproveitamento das vitaminas para a 

criança. 

0,85 
- 

24. A partir dos seis meses os alimentos ofertados aos bebês devem ser apenas 

amassados, nunca passados no liquidificar ou coados. 

0,98 
- 

25. Devemos oferecer comida em pedaços para o bebê a partir dos 8 meses de idade sem 

se importar com o tamanho dos pedaços. 

 

0,79 
0,89 

26. Ao completar 1 ano de idade a criança deverá comer a mesma refeição da família, 

desde que a comida tenha pouca gordura e sal, respeitando as necessidades da criança. 

 

0,74 
0,80 

27. O leite de vaca (em pó ou líquido) não deve ser oferecido a criança menor de 1 ano, 

pois pode causar anemia. 

0,83 
- 

28. A partir dos seis meses a criança deve receber complementação de vitaminas A, C, D 

e ferro. 

0,80 
- 

29. Ao alimentar o bebê demonstrar paciência e respeitar quando a criança estiver 

satisfeita.  

0,97 
- 

30. Se a criança se recusar a comer motive-a de alguma maneira (recompensa ou 

castigo) a terminar a refeição. 

0,84 
- 

31. Ao montar o prato da criança é essencial que os alimentos sejam apresentados de 

forma separada, para que a criança possa reconhecer os diferentes sabores e 

consistências. 

0,98 
- 

32. Não é necessário encorajar a criança a comer sozinha. 0,81 - 

33. A partir dos 6 meses além do leite materno, a criança deve receber de 2 a 3 refeições 

complementares ao dia, não excedendo 250 ml de alimento em cada refeição, ou seja 

entre 3 a 4 colheres de sopa de alimento sólido. 

 

0,77 0,79 

34. É importante que os alimentos nos primeiros meses de introdução alimentar sejam 

preparados exclusivamente para a criança. 

0,96 
- 

35. Antes de iniciar o preparo dos alimentos deixar eles de molho em água limpa 

misturada com água sanitária ou hipoclorito e enxaguar depois apenas com água.  

0,73 
0,86 

36. Não precisa lavar as mãos da criança antes da refeição, pois, não será a mesma que 

irá pegar o alimento. 

0,78 
0,89 

37. O alimento preparado para a refeição da criança deve ser utilizado durante todo o dia 

para o preparo de suas outras refeições. 

0,76 
0,81 

38. Desde o início da introdução de novos alimentos encorajar e ofertar os alimentos a 

criança utilizando copo, prato e talheres. 

0,97 
- 

39. A mamadeira deve ser utilizada para oferecer líquidos a criança. 0,85 - 

40. Os objetos para preparar o alimento da criança devem ser bem lavados, enxutos e 

guardados em local fresco, cobertos ou tampados em vasilhame maior, livre do contato 

de insetos e dos demais objetos de uso de todos, sendo seu uso exclusivo para a criança. 

 

0,78 0,89 

 

 

              Validadas                    Reformuladas e validadas                  Eliminadas após segunda análise  
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As questões de nº 6, 8, 12, 16 e 33, mesmo após passarem por reformulação, não 

receberam nota de IVC < 0,80, sendo deste modo, eliminadas do instrumento. A justificativa 

dos juízes para essa atribuição foi de que as questões são complexas para o público alvo ao 

qual o instrumento se destina. As demais questões reformuladas atingiram IVC >0,80 

continuando a fazer parte do instrumento.  Desse modo o instrumento em sua versão final 

constou de 35 questões.  

 

Quadro 12. IVC final do Instrumento Avaliativo sobre o Conhecimento dos Pais sobre 

Alimentação Complementar do Lactente, versão final. Fortaleza, 2017. 
QUESTÃO IVC 

final 

1. O aleitamento materno exclusivo (AME), deve ser oferecido a criança desde o seu nascimento, até 

os 6 meses de vida. 

0,98 

2. Após a introdução de novos alimentos devemos manter o aleitamento materno para a criança até 

os dois anos ou mais. 

0,82 

3. Com seis meses de idade a criança deve receber outros líquidos como chá e água e novos 

alimentos. 

0,80 

4. Ao iniciar a alimentação complementar deve-se estabelecer horários específicos para oferecer a 

refeição a criança. 

0,82 

5. Dar leite de vaca (em pó ou líquido) somente após um (1) ano de vida da criança. 0,85 

6. As carnes possuem menos ferro do que os vegetais. 0,88 

7. Aos seis meses a criança ainda não deve ser alimentada com alimentos ricos em ferro como as 

carnes, verduras e legumes. 

0,83 

8. Deve-se buscar alimentar a criança com alimentos disponíveis na região aonde a mesma mora, que 

sejam saudáveis de fácil acesso e preparo. 

0,97 

9. Frutas e vegetais devem ser incluídos na dieta da criança ainda no primeiro ano de vida 0,97 

10. Oferecer alimentos com baixas quantidades de açúcar e sal, ou sem nenhum destes ingredientes. 0,98 

11. Mesmo se a criança apresentar sinais de fome não oferecer lanches (frutas ao natural ou biscoito 

salgado) até a próxima refeição. 

0,82 

12. Açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos, guloseimas, sal em excesso e 

alimentos com temperos prontos (macarrão instantâneo, tablete de caldos) devem ser evitados nas 

refeições das crianças. 

0,99 

13. Não dar o leite de peito se a criança estiver doente, pois, o mesmo, não tem mais as vitaminas 

que a criança precisa 

0,82 

14. Para que a criança aceite um alimento ofertado pela primeira vez, uma única apresentação ao 

alimento é necessária 

0,81 

15. É importante que durante a introdução da alimentação complementar pelo menos 4 grupos 

alimentares (cereal, tubérculo, verdura, legumes, grãos, carnes) sejam contemplados na dieta da 

criança. 

0,84 

16. Sempre misturar os alimentos antes de alimentar a criança. 0,86 

17. Os purês preparados para o bebê devem ser grossos o suficiente para ficaram na colher, mesmo 

após virá-la. 

0,95 

18. Alimentos comprados prontos (sopas, sucos) não são recomendados para bebês. 1 

19. Quanto mais fina a sopa ou o mingau melhor o aproveitamento das vitaminas para a criança. 0,85 

20. A partir dos seis meses os alimentos ofertados aos bebês devem ser apenas amassados, nunca 

passados no liquidificar ou coados. 

0,98 

21. Devemos oferecer comida em pedaços para o bebê a partir dos 8 meses de idade sem se importar 

com o tamanho dos pedaços. 

0,89 

22. Ao completar 1 ano de idade a criança deverá comer a mesma refeição da família, desde que a 

comida tenha pouca gordura e sal, respeitando as necessidades da criança. 

0,80 

23. O leite de vaca (em pó ou líquido) não deve ser oferecido a criança menor de 1 ano, pois pode 

causar anemia. 

0,83 

24. A partir dos seis meses a criança deve receber complementação de vitaminas A, C, D e ferro. 0,80 
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Quadro 12. IVC final do Instrumento Avaliativo sobre o Conhecimento dos Pais sobre 

Alimentação Complementar do Lactente, versão final. Fortaleza, 2017, continuação. 
 

25. Ao alimentar o bebê demonstrar paciência e respeitar quando a criança estiver satisfeita.  0,97 

26. Se a criança se recusar a comer motive-a de alguma maneira (recompensa ou castigo) a terminar 

a refeição. 

0,84 

27. Ao montar o prato da criança é essencial que os alimentos sejam apresentados de forma separada, 

para que a criança possa reconhecer os diferentes sabores e consistências. 

0,98 

28. Não é necessário encorajar a criança a comer sozinha. 0,81 

29. É importante que os alimentos nos primeiros meses de introdução alimentar sejam preparados 

exclusivamente para a criança. 

0,96 

30. Antes de iniciar o preparo dos alimentos deixar eles de molho em água limpa misturada com 

água sanitária ou hipoclorito e enxaguar depois apenas com água.  

0,86 

31. Não precisa lavar as mãos da criança antes da refeição, pois, não será a mesma que irá pegar o 

alimento. 

0,80 

32. O alimento preparado para a refeição da criança deve ser utilizado durante todo o dia para o 

preparo de suas outras refeições. 

0,81 

33. Desde o início da introdução de novos alimentos encorajar e ofertar os alimentos a criança 

utilizando copo, prato e talheres. 

0,97 

34. A mamadeira deve ser utilizada para oferecer líquidos a criança. 0,85 

35. Os objetos para preparar o alimento da criança devem ser bem lavados, enxutos e guardados em 

local fresco, cobertos ou tampados em vasilhame maior, livre do contato de insetos e dos demais 

objetos de uso de todos, sendo seu uso exclusivo para a criança. 

 

0,87 

IVC GLOBAL 0,88 
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5.4.5 Instrumento Final de Avaliação do Conhecimento dos Pais sobre Alimentação 

Complementar do Lactente 

 

Após as considerações finais realizadas pelos juízes, o instrumento em sua versão 

oficial, constou de um total de 35 questões, distribuídas em quatro domínios, definidos 

anteriormente. O mesmo foi totalmente baseado na literatura nacional e internacional. As 

respostas as questões variam entre concordo, discordo e concordo em parte. Nesta última 

opção, o respondente, pode expressar sua opinião, quanto a não concordância total da questão. 

Abaixo segue o instrumento e suas respostas oficiais: 

 

Quadro 13. Instrumento Avaliativo sobre o Conhecimento dos Pais sobre Alimentação 

Complementar do Lactente, versão final. Fortaleza, 2017. 

 
ITENS CONCORDO DISCORDO CONCORDO 

EM PARTE 

1. O aleitamento materno exclusivo (AME), deve ser 

oferecido a criança desde o seu nascimento, até os 6 meses de 

vida. 

   

2. Após a introdução de novos alimentos devemos manter o 

aleitamento materno para a criança até os dois anos ou mais. 

   

3. Com seis meses de idade a criança deve receber outros 

líquidos como chá e água e novos alimentos. 

   

4. Ao iniciar a alimentação complementar deve-se estabelecer 

horários específicos para oferecer a refeição a criança. 

   

Justificativa 4: a criança deve ser alimentada em livre demanda, sem horários fixos, pois, isso, prejudica seu 

desenvolvimento. 

5. Dar leite de vaca (em pó ou líquido) somente após um (1) 

ano de vida da criança. 

   

6. As carnes possuem menos ferro do que os vegetais.    

Justificativa 6:as carnes são proteína animal, logo possuem um reserva de ferro maior que os vegetais. 

7. Aos seis meses a criança ainda não deve ser alimentada 

com alimentos ricos em ferro como as carnes, verduras e 

legumes. 

   

Justificativa 7: a partir do sexto mês a criança deve ser apresentada paulatinamente a todos os tipos de alimentos, 

par que a mesma crie um paladar variado. 

8. Deve-se buscar alimentar a criança com alimentos 

disponíveis na região aonde a mesma mora, que sejam 

saudáveis de fácil acesso e preparo. 

   

9. Frutas e vegetais devem ser incluídos na dieta da criança 

ainda no primeiro ano de vida 

   

10. Oferecer alimentos com baixas quantidades de açúcar e 

sal, ou sem nenhum destes ingredientes. 

   

11. Mesmo se a criança apresentar sinais de fome não 

oferecer lanches (frutas ao natural ou biscoito salgado) até a 

próxima refeição. 

   

Justificativa 11: como não devem ser impostos, horários fixos de alimentação, se a criança apresenta sinais de 

fome, deve-se oferecer um pequeno lanche saudável até a hora da próxima refeição principal. 

12. Açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 

salgadinhos, guloseimas, sal em excesso e alimentos com 

temperos prontos (macarrão instantâneo, tablete de caldos) 

devem ser evitados nas refeições das crianças. 
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Quadro 13. Instrumento Avaliativo sobre o Conhecimento dos Pais sobre Alimentação 

Complementar do Lactente, versão final. Fortaleza, 2017, continuar. 
 

13. Não dar o leite de peito se a criança estiver doente, pois, o 

mesmo, não tem mais as vitaminas que a criança precisa 

   

Justificativa 13: o leite materno é o alimento mais completo que existe, e deve ser oferecido a criança se a mesma 

apresentar algum problema de saúde, haja vista que nesses períodos elas tendem a se alimentar menos. 

14. Para que a criança aceite um alimento ofertado pela 

primeira vez, uma única apresentação ao alimento é 

necessária 

   

Justificativa 14: para que a criança aceite o alimento novo, é necessário entre 7 e 8 apresentações do mesmo. 

15. É importante que durante a introdução da alimentação 

complementar pelo menos 4 grupos alimentares (cereal, 

tubérculo, verdura, legumes, grãos, carnes) sejam 

contemplados na dieta da criança. 

   

16. Sempre misturar os alimentos antes de alimentar a 

criança. 

   

Justificativa 16: os alimentos devem ser ofertados separadamente no prato, para desta forma a criança reconhecer 

cada um, seu sabor e textura. 

17. Os purês preparados para o bebê devem ser grossos o 

suficiente para ficaram na colher, mesmo após virá-la. 

   

18. Alimentos comprados prontos (sopas, sucos) não são 

recomendados para bebês. 

   

19. Quanto mais fina a sopa ou o mingau melhor o 

aproveitamento das vitaminas para a criança. 

   

Justificativa 19: não oferecer caldos ralos. A alimentação da criança deve se dar de preferência na forma de purês 

consistentes, para que estes conservem ao máximo as vitaminas necessárias ao desenvolvimento do bebê e 

também a prática do reflexo da deglutição e mastigação. 

20. A partir dos seis meses os alimentos ofertados aos bebês 

devem ser apenas amassados, nunca passados no liquidificar 

ou coados. 

   

21. Devemos oferecer comida em pedaços para o bebê a partir 

dos 8 meses de idade sem se importar com o tamanho dos 

pedaços. 

   

Justificativa 21: deve-se sempre atentar para o tamanho dos pedaços dos alimentos. Não se deve oferecer 

alimentos em pedaços muito grandes, pois, corre o risco de a criança engoli-lo inteiro e engasgar-se. O ideal é 

que os alimentos sejam cortados em formato horizontal ou em pedaços compridos para que a criança posso 

segurá-los. 

22. Ao completar 1 ano de idade a criança deverá comer a 

mesma refeição da família, desde que a comida tenha pouca 

gordura e sal, respeitando as necessidades da criança. 

   

23. O leite de vaca (em pó ou líquido) não deve ser oferecido 

a criança menor de 1 ano, pois pode causar anemia. 

   

24. A partir dos seis meses a criança deve receber 

complementação de vitaminas A, C, D e ferro. 

   

25. Ao alimentar o bebê demonstrar paciência e respeitar 

quando a criança estiver satisfeita.  

   

26. Se a criança se recusar a comer motive-a de alguma 

maneira (recompensa ou castigo) a terminar a refeição. 

   

Justificativa 26: não se deve motivar a criança a comer se ela não quer mais. Deve-se respeitar o limite alimentar 

da mesma. Punições ou recompensas não são ideais. Respeitar a saciedade ou o não gostar de um determinado 

alimento são essenciais para o sucesso da alimentação. 

27. Ao montar o prato da criança é essencial que os alimentos 

sejam apresentados de forma separada, para que a criança 

possa reconhecer os diferentes sabores e consistências. 

   

28. Não é necessário encorajar a criança a comer sozinha.    

Justificativa 28: a partir do momento que a criança tem controle motor, deve-se encorajá-la a comer sozinha, para 

que a mesma através do tato, comece a reconhecer texturas e consistências alimentares, bem como inicie a 

prática da pega em garra e pinça (controle motor fino).  
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Quadro 13. Instrumento Avaliativo sobre o Conhecimento dos Pais sobre Alimentação 

Complementar do Lactente, versão final. Fortaleza, 2017, continuar. 
 

29. É importante que os alimentos nos primeiros meses de 

introdução alimentar sejam preparados exclusivamente para a 

criança. 

   

30. Antes de iniciar o preparo dos alimentos deixar eles de 

molho em água limpa misturada com água sanitária ou 

hipoclorito e enxaguar depois apenas com água.  

   

31. Não precisa lavar as mãos da criança antes da refeição, 

pois, não será a mesma que irá pegar o alimento. 

   

Justificativa 31: Mesmo que a princípio a criança não venha a se alimentar sozinha, pode ocorrer durante a 

refeição que a mesma venha a ter contato com os alimentos, por isso, a importância de lavar as mãos. 

32. O alimento preparado para a refeição da criança deve ser 

utilizado durante todo o dia para o preparo de suas outras 

refeições. 

   

Justificativa 32: recomenda-se o preparo de pequenas porções de refeições, pois, o mau acondicionamento do 

alimento pode causar contaminações no preparado para o dia todo. 

33. Desde o início da introdução de novos alimentos encorajar 

e ofertar os alimentos a criança utilizando copo, prato e 

talheres. 

   

34. A mamadeira deve ser utilizada para oferecer líquidos a 

criança. 

   

Justificativa 34: encorajar o uso de copos ou colheres para o oferecimento de líquidos a criança, pois, o uso de 

mamadeiras pode causar problemas dentários, ou desestimular a amamentação. 

35. Os objetos para preparar o alimento da criança devem ser 

bem lavados, enxutos e guardados em local fresco, cobertos 

ou tampados em vasilhame maior, livre do contato de insetos 

e dos demais objetos de uso de todos, sendo seu uso exclusivo 

para a criança. 

   

PONTUAÇÃO    

 

Onde interpreta-se da seguinte forma: 

As questões marcadas de forma correta valem 2 pontos; 

As questões marcadas de forma errada valem 0; 

Para calcular a pontuação obtida por cada pessoa, assinalará entre um dos tópicos 

concordo, discordo ou concordo em parte, sendo 70 a totalidade de pontos possíveis a 

alcançar. Lembrando que o instrumento possui questões formatadas com algumas 

informações falsas, justamente para avaliar a capacidade dos pais em reconhecerem uma 

introdução alimentar o mais próximo do preconizado pelo Ministério da Saúde e demais 

órgãos internacionais. 

Àquelas questões as quais os pais marcarem concordo em parte não serão pontuadas, 

pois, nestas questões onde há dúvida, pedir-se-á aos respondentes do questionário, que 

expressem o porquê dessa concordância parcial. 

A classificação então será estabelecida a partir de uma estimação de pontuação que 

foi dividida em proporções a totalidade de pontos obtidos por cada pessoa que responder ao 
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instrumento. Para essa estimativa distribuiu-se a pontuação total em três pontos de corte, 

considerando:  

 

✓ Pouco conhecimento os que obtiverem 05 a 23 pontos;  

✓ Conhecimento moderado de 24 a 46 pontos;  

✓ Conhecimento adequado > a 47 pontos.  
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6 DISCUSSÃO 

 

A construção e a validação de instrumentos para avaliação de conhecimentos tem 

sido um método bastante utilizado, uma vez que, tem sido percebido por muitos profissionais 

de enfermagem a necessidade de discutir certos conteúdos e constructos aplicados na prática 

diária, visto que nem sempre se encontram ferramentas capazes de medir fielmente esses 

eventos (CUCOLO, PERROCA, 2015). 

A validade de um instrumento está relacionada à “precisão do instrumento em medir 

o que se propõe medir”. O instrumento é válido quando sua construção e aplicabilidade 

permitem a fiel mensuração daquilo que se pretende mensurar. Quando se fala em validação 

de instrumentos de medidas, as técnicas mais conhecidas são: validade de conteúdo; validade 

de aparência; validade de critério e validade de constructo. Os mesmos se expressam pela 

determinação da representatividade de itens que expressam um conteúdo, baseada no 

julgamento de especialistas em uma área específica (PERROCA, GAIDZINSKI, 1998; 

MARTINS, 2006; RUBIO et al., 2003), sendo utilizado na presente pesquisa. 

No que concerne aos juízes conforme as descrições da Tabela 1, no que se referiu ao 

sexo equiparam-se com os resultados de outros estudos metodológicos com a prevalência de 

especialistas do sexo feminino na etapa de validação de conteúdo (PIRES; PEDREIRA; 

PETERLINI, 2013; BORGES et al, 2012; OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014).  Esse 

fato decorre também, da enfermagem e da nutrição serem consideradas profissões 

eminentemente femininas e com grande prevalência de mulheres em centros acadêmicos 

(OLIVEIRA, 2011). 

Quantos à validação do instrumento segundo os critérios psicométricos o IVC global 

na primeira avaliação atingiu índice de 0,83 e 0,88 na segunda, sendo considerado bom dentro 

desta pesquisa. De acordo com Alexandre e Colucci (2011) para verificar a validade de 

instrumentos novos faz-se necessária a concordância mínima de 80% ou 0,8 entre os 

avaliadores. Concernente a isso na primeira análise foram eliminadas quatro questões 

(questões nº 6, 8, 20 e 37), constando então o instrumento de 40 questões.  

Os valores de IVC encontrados neste estudo corrobora com o de outros estudos como 

o de Borges (2012) na validação de instrumento para a não adesão ao tratamento da pressão 

arterial, Marinho et al (2016) que construíram e validaram instrumento de avaliação do uso de 

tecnologias leves em unidades de terapia intensiva e Oliveira et al (2015), com validação de 

instrumento para punção venosa periférica com cateter agulhado. 
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Quanto ao IVC global do instrumento relacionado aos critérios de apresentação, 

estrutura e objetivos o mesmo atingiu o coeficiente de concordância entre os juízes de 75% 

sendo considerado bom. Para clareza e relevância o IVC foi de 80%.  Ao se considerar a 

hipótese nula de H0 >0,70 pode-se considerar o resultado aceitável (FEHRING, 1994). Esse 

mesmo valor de IVC foi considerado no estudo de Vieira, Ohara e De Domenico (2016) na 

construção e validação de instrumento para a avaliação de egressos da graduação em 

enfermagem, onde o coeficiente de concordância entre os juízes foi de 75%.  

No referente, à avaliação de conteúdo, as especialistas sugeriram esclarecimentos 

sobre alguns pontos no preparo do alimento à criança, com especificações das características 

de alimentos complementares, adequação da linguagem a um público leigo, esclarecimento 

quanto a participação da família no processo alimentar da criança e dados sobre higiene oral. 

Esses dados corroboram com pesquisa de Cezário (2014). 

É importante que se esclareça sobre as práticas corretas de introdução de alimentos 

complementares, pois, as mesmas, são essenciais ao êxito, e adequação desta prática, 

porquanto nesta etapa os pais têm muitas dúvidas e receios (BRASIL, 2015). Neste conjunto 

de incertezas surgem práticas diversificadas e muitas vezes inadequadas e que podem 

culminar no desmame precoce de lactentes. 

A especialista ESP2 chama a atenção quanto aos cuidados que devem ser 

dispensados à criança após a mesma ser alimentada, no caso a higiene oral. Nas duas revisões 

integrativas não foram encontradas evidências sobre a higiene oral da criança, por esse motivo 

a mesma não foi contemplada no instrumento, mesmo existindo no Caderno 23 do Ministério 

da Saúde. 

Embora esse dado não tenha aparecido na revisão, devido a gama de descritores, ora 

utilizados, é importante que os pais e os profissionais da saúde também tenham conhecimento 

acerca da realização da higiene oral das crianças para prevenir problemas futuros. Entretanto, 

lembra-se que o foco do trabalho é a alimentação complementar, sendo o objetivo o 

conhecimento dos pais sobre esse assunto. 

Entrementes, diversos estudos têm demonstrado forte correlação entre aleitamento 

materno e cáries dentárias, bem como afecções da boca como a cândida, quando não se 

realiza a higiene oral do bebê (KLIPEL, TERRAZZAN, 2016; LEMOS et al, 2014; LOSSO et 

al, 2009; SANTOS, SOVIERO, 2002).  

Observa-se também que após o início da alimentação complementar, alimentos com 

altos teores de açúcar como os doces e biscoitos e aqueles que podem deixar fiapos entre os 

dentes podem aos poucos causar o desgaste do esmalte dentário do bebê que é frágil, 
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causando placa e futuramente cáries (SOUZA, CARVALHO, MARTINS, 2010; GALINDO 

et al, 2005; JÚNIOR, GONÇALVES, CORREIA, 2015). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), orienta que a higiene oral da criança deve 

começar tão logo ao nascimento, no início das mamadas, onde a mãe deve separar um pano 

limpo ou gaze, enrolá-lo no dedo, embebê-lo com água limpa e fazer leves movimentos na 

região oral do bebê, nas gengivas, céu da boca e mucosa ora. Isso até o sexto mês de vida. 

Com a aparição dos primeiros dentes, deve-se fazer uso de escova dental de cerdas macias e 

adequada a criança, sem uso de creme dental.  

Outro tópico que foi levantado pelos especialistas ESP2 e ESP5, diz respeito ao 

volume de líquidos e sólidos que devem ser ofertados ao lactente. As questões 36 e 37 do 

instrumento contemplavam esses questionamentos, porém, foram retiradas após segunda 

avaliação, pois, seu IVC foi <0,70. 

Como nem todos os pais/cuidadores têm noção de porções sólidas ou dispõe de 

dispositivo graduado para medida de líquidos optou-se por retirá-las, haja vista as mesmas 

poderiam servir de fator de confusão na resposta.  

Durante a realização da revisão integrativa alguns estudos limitaram a porção líquida 

de 250 ml para crianças a partir dos seis meses, dividida ao longo do dia, entretanto não 

especificaram as porções sólidas (TIWARI et al., 2016; KHOR et al, 2016).  

O caderno de nº 23 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015a), orienta quanto aos 

sólidos que os mesmos sejam servidos em porção de colheres de sopa a partir dos 6 meses, 

sendo de 2 a 3 colheres, que podem aumentar de acordo com a saciedade da criança. A partir 

do sétimo mês a orientação também é dada em valores líquidos ou frações de um determinado 

utensílio, o que dificulta o entendimento dos pais. 

Revisão integrativa realizada por Mello, Barros e Morais (2016), esclarece que os 

pais ainda se confundem com quantidade de alimentos ofertados as crianças, sendo mais 

comum o consumo de líquidos como leite de vaca, mingau e refrigerantes e inadequação no 

preparo de mamadeiras.   

As questões relacionadas a higiene dos alimentos também receberam sugestões 

quanto a clareza do ato.  Sabe-se que os alimentos ofertados aos lactentes devem estar isentos 

de contaminação e serem preparados exclusivamente para a criança (BRASIL, 2015a).  

Segundo orientação, a correta higienização dos alimentos ofertados à criança, tais 

como frutas e legumes, deve ser feita lavando-os em água corrente; concluído este passo, 

colocam-se os alimentos em solução de hipoclorito, sendo uma colher de sopa de cloro para 

um litro de água limpa. Posteriormente, após quinze minutos, inserem-se as frutas ou legumes 
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em solução de vinagre, com diluição de duas colheres de sopa de vinagre para um litro de 

água. Recomenda-se descascar estes alimentos antes do consumo (RIO DE JANEIRO, 2002). 

Observou-se também a importância de substituir alguns termos do texto do 

instrumento que continuavam técnicos, conforme a opinião da maioria dos especialistas e a 

dubiedade das questões, tentando dessa forma deixa-las as mais claras possíveis. Adotou-se 

essa sugestão em face da importância de se adotar uma linguagem acessível a um público 

leigo (CARVALHO et al., 2010). 

O processo de conversa sobre a introdução de outros alimentos na dieta do lactente 

deve ser contínuo iniciando-se ainda no período da amamentação, sendo fundamental que o 

enfermeiro esteja atualizado em seus conhecimentos e condutas para desenvolver atividades 

de forma eficiente com a clientela (ARANTES, MONTRONE, MILIONE, 2008). Nesse 

contexto, torna-se premente uso de tecnologias adequadas para cada binômio a fim de que o 

cuidado por ele prestado seja considerado eficaz e de qualidade. 

A tecnologia vem atuar como legitimadora do ato profissional, portanto, sua 

utilização é também uma forma de cuidar em Enfermagem é um ideal que deve ser trabalhado 

e desenvolvido de acordo com os interesses de uma pessoa ou grupo. (BAYLIS et al, 2014).  

É importante destacar que a enfermagem vem se utilizando cada vez mais de 

tecnologias para mediar o cuidado prestado ao indivíduo assistido, em todos os âmbitos da 

saúde. Esse tipo de cuidado traz implicações positivas para a profissão, pois, através da 

criação e uso de instrumentos, os profissionais poderão mensurar se o cuidado e as 

informações prestadas estão adequados àquele público, podendo dessa forma traçar 

estratégias mais eficazes para a promoção da saúde.   

A criação de um questionário com vistas a avaliar o conhecimento dos pais sobre a 

alimentação complementar do lactente, traz como contribuição a profissão de enfermagem a 

possibilidade de conhecer a realidade de sua clientela acerca de um assunto pouco conversado 

durante as consultas de puericultura. A partir das respostas dadas pelo público alvo e de sua 

avaliação será possível desenvolver melhores estratégias para a promoção de uma 

alimentação saudável para a criança, dentro das possibilidades e realidade de cada indivíduo, 

bem como a prevenção da obesidade e desnutrição no início da vida. 

Este estudo teve como limitação a análise dos dados da versão final do instrumento 

quanto às características psicométricas (validade e confiabilidade), visto que foi realizada 

somente a validade de conteúdo. 

.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, desenvolveu-se e validou-se o conteúdo de um instrumento de 

avaliação sobre o Conhecimento dos Pais acerca da Alimentação Complementar do Lactente 

fundamentado na Psicometria e avaliado por especialistas em saúde da criança e alimentação 

infantil.  

O grande número de variáveis listadas mostra a complexidade dessa temática e o 

desafio para as equipes de saúde. Elucidaram-se quatro domínios constitutivas para a 

avaliação do conhecimento dos pais: introdução da alimentação complementar, Tipos de 

alimentos complementares, forma de alimentar e higiene.  

O processo de validação de conteúdo ocorreu com um painel de 06 especialistas de 

oriundos de três estados brasileiros e uma do país de Portugal, sendo 100% doutores. A 

validação do conjunto das dimensões constitutivas obteve IVCs de 0,83, mostrando boa 

compreensão sistêmica do fenômeno da não adesão. Foram validadas 23 definições 

operacionais com excelente IVCi; 12 sofreram adequações e foram reavaliadas, resultando em 

10 validadas e cinco foram excluídas na primeira avaliação.  

A avaliação dos critérios psicométricos (comportamento, simplicidade, clareza, 

relevância, precisão, modalidade e tipicidade) obteve bons IVCi estatisticamente 

significativos.  

Conclui-se que foi possível desenvolver e validar o conteúdo do “Questionário para 

Avaliação do Conhecimento dos Pais sobre Alimentação Complementar - QPAC”. Trata-se 

de um questionário de três níveis que permitirá mensurar em cada dimensão e seus 

constituintes o conhecimento dos pais sobre a alimentação dos seus filhos em três níveis: 

pouco conhecimento, moderado conhecimento e conhecimento adequado.  

Na realização deste estudo, a principal dificuldade encontrada esteve relacionada à 

busca e aceitação dos especialistas para participarem da pesquisa, além do tempo de retorno 

dos instrumentos respondidos, sendo necessário duplicar o tempo inicialmente acordado.  

Os critérios psicométricos designados ao conjunto dos itens referentes ao 

questionário inédito para avaliar o conhecimento dos pais sobre alimentação complementar do 

lactente cobre a magnitude do contínuo desses atributos, pois obteve um IVC global de 0,83 

(p=0,000), demonstrando que o instrumento é consistente e válido de conteúdo, podendo ser 

replicado nos diversos cenários de atuação da enfermagem como Unidades Básicas de Saúde, 

creches, escolas, dentre outras. A partir destes domínios foram desenvolvidas 12 definições 

operacionais e 44 itens no instrumento piloto.  
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Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com a eficácia na abordagem aos pais e 

cuidadores de crianças menores de dois anos, quanto as questões relacionadas a alimentação, 

bem como o fortalecimento de estratégias para a diminuição da obesidade, da alimentação 

complementar ofertada precocemente, bem como do desmame em tempo não ideal.  

Pretende-se como próximo passo validar a confiabilidade e consistência do 

instrumento com o público alvo em uma próxima pesquisa, para deste modo testar a eficiência 

e eficácia do instrumento em medir o que o mesmo pretende. 

O intuito foi oferecer um instrumento abrangente multidimensional, de fácil leitura e 

aplicação, buscando a convergência de saberes para a construção de abordagens centradas na 

realidade de cada sujeito, de fácil aplicação e replicação, por qualquer profissional da área da 

saúde além do enfermeiro. O mesmo pode ser aplicado por uma pessoa como durante a 

consulta de enfermagem, ou auto aplicado durante a espera pelo atendimento no ambiente 

escolhido pelo pesquisador. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 –  Carta convite aos juízes especialistas 

 

CARTA-CONVITE PARA JUÍZES 

(VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS) 

CARTA-CONVITE 

 

Fortaleza, _____ de __________ de 2017. 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Meu nome é  Edcarla da Silva de Oliveira, RG: 2001030068354, sou mestranda do Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará/Brasil. Estou 

desenvolvendo a Dissertação intitulada Construção e validação de instrumento para avaliar o 

conhecimento dos pais acerca da alimentação complementar do lactente, sob a orientação da 

Profa. Dra. Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso. 

De acordo com sua experiência profissional da área da saúde, viemos, por meio desta solicitar 

sua colaboração como especialista na temática da alimentação/nutrição infantil e/ou saúde da 

criança no âmbito ambulatorial/atenção básica. Sua colaboração envolverá a apreciação e o 

julgamento dos itens do constructo para avaliar o conheci mento dos pais sobre alimentação 

complementar do lactente, através do preenchimento de um instrumento. 

 Caso aceite nosso convite, estamos enviando o instrumento e suas instruções para avaliação e 

pedimos que responda este e-mail o mais breve possível, nos remetendo seu aceite em 

participar da pesquisa. 

Ressalta-se que os procedimentos do estudo não lhe trarão risco, despesa ou prejuízo.  

Aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio, oportunidade em que 

me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente,  

 

Edcarla da Silva de Oliveira  

Email: edcarla2401@gmail.com 
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Apêndice 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os juízes 

 

Caro Sr. (a), 

Meu nome é Edcarla da Silva de Oliveira. Sou enfermeira e pesquisadora, atualmente, estou 

desenvolvendo no Curso de Mestrado em Enfermagem (UFC) minha dissertação intitulada “Construção e 

validação de instrumento para avaliar o conhecimento dos pais sobre alimentação complementar do lactente” e 

convido o Sr. (a) a participar deste estudo. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Caso aceite, o Sr. (a) irá receber o material e instrumentos para a avaliação do mesmo, via online. Os 

questionários de avaliação serão encaminhados através de três links. Um questionário sociodemográfico 

composto por 21 itens; um questionário para avaliação do conteúdo do instrumento composto de por 19 itens e 

um terceiro questionário composto de 44 itens, onde se avaliará os critérios psicométricos do instrumento. O 

tempo para resposta é livre a sua comodidade. O prazo para devolução dos questionários será de 20 dias, a contar 

da data de recebimento do e-mail, pelo sr. (a) e sua disponibilidade e aceite em participar desta pesquisa. 

Tendo em vista a importância da sua participação na pesquisa, convido o Sr. (a), mediante a sua 

autorização, a participar deste estudo, que tem por objetivo: validar questionário avaliativo sobre o conhecimento 

dos pais/cuidadores acerca da alimentação complementar de lactentes. Esclareço que: a sua participação na 

pesquisa deverá ser de livre e de espontânea vontade, sem nenhuma forma de pagamento pela mesma; ao 

participar da pesquisa, você não ficará exposto ao risco mínimo do desconforto em aceitar ou não participar; a 

sua identidade será mantida em sigilo. Os dados obtidos na entrevista serão utilizados apenas para a realização 

desta pesquisa e serão apresentados ao curso de Curso Mestrado em Enfermagem (UFC), em publicação 

cientificas ou em congressos, respeitando sempre o caráter confidencial da sua identidade. 

Informo, ainda, que: você tem direito de não participar desta pesquisa, se assim desejar; certifico que 

os participantes deste estudo não terão ônus de qualquer natureza; garanto-lhe o anonimato e segredo quanto ao 

seu nome. Não divulgarei nenhuma informação que possa identifica-lo; mesmo tendo aceitado participar, se por 

qualquer motivo, durante o andamento da pesquisa, resolver desistir, tem toda a liberdade para retirar o seu 

consentimento; este documento será emitido em duas vias, sendo uma delas deixada com o senhor (a). 

Sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para esclarecer os índices de desordens 

metabólicas nessa faixa etária (sobrepeso, obesidade, desnutrição, anemia, deficiência de vitaminas) e se o 

conhecimento parental quanto a alimentação complementar estará influenciando nesse processo, visto que a 

alimentação complementar é o período oportuno para formação dos hábitos alimentares que perdurarão na vida 

adulta. 

Para qualquer esclarecimento sobre a pesquisa estarei à disposição: 

 

Nome: Edcarla da Silva de Oliveira 

Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC)  

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Rodolfo Teófilo – Fortaleza – CE 

Telefones para contato: (85) 99748.1485 / (85) 98810.8825 

Email: edcarla2401@gamil.com/ edcarla_osc@hotmail.com  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de 

Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-

feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

 

mailto:edcarla2401@gamil.com/
mailto:Edcarla_osc@hotmail.com
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CONSENTIMENTO PÓS – ESCLARECIDO 

 

O abaixo assinado _________________________________, ________anos, 

RG:_______________________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está 

como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas 

sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por 

completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ______ / ______ / _____ 

 

_____________________________ _______________ ______________________________ 

Nome do participante da pesquisa             Data    Assinatura 

_____________________________ _______________ ______________________________ 

Nome do pesquisador   Data    Assinatura 
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Apêndice 3 -  Instruções para os juízes especialistas para avaliação do instrumento 

 

1. Descrição sumária dos objetivos da pesquisa intitulada “Construção e validação de 

instrumento para avaliar o conhecimento dos pais/cuidadores acerca da alimentação 

complementar do lactente”. 

 

A finalidade dessa pesquisa é desenvolver e validar um instrumento de avaliação 

sobre o conhecimento dos pais acerca da introdução da alimentação complementar do 

lactente. O interesse pelo tema surgiu a partir da prática profissional da pesquisadora, onde a 

mesma pôde observar, que durante os atendimentos de puericultura enquanto as crianças 

aguardavam atendimento, faziam lanches muitas vezes nada saudáveis, ou estavam sendo 

desmamadas muito cedo. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde preconizam que a 

criança seja amamentada exclusivamente com leite materno até o sexto mês de vida, sendo a 

partir dos seis meses realizada a introdução de alimentação complementar ao leite materno, 

pois, nesse período somente o leite não será necessário para suprir as necessidades da criança. 

Trata-se de período de transição alimentar, quando a criança conhecerá a alimentação de 

diferentes texturas, ofertadas pela família, formando assim seus hábitos alimentares (WHO, 

2006; BRASIL, 2015). 

Rafael, Xerez e Pinheiro (2016) referem que nesse período de transição alimentar, 

onde há oferta de alimentos complementares, é bastante comum, o surgimento de dúvidas, 

dificuldades, receios e ansiedade das mães e/ou cuidadores. A alimentação complementar 

segundo Rapley (2008) é um momento de transição especial e que pode fazer a diferença para 

a saúde do lactente, e para formação dos hábitos alimentares da criança quando a mesma não 

é introduzida de forma correta. 

O Ministério da Saúde define então a alimentação complementar como o período em 

que outros alimentos ou líquidos são oferecidos em adição ao leite materno. Assim, qualquer 

alimento oferecido ao lactente, além do leite materno, durante esse período é chamado de 

alimento complementar (BRASIL, 2015). 

Autoridades e especialistas em desenvolvimento infantil e saúde pública têm se 

preocupado com o crescimento e o estado nutricional das crianças, sobretudo pelo aumento 

incontrolável do sobrepeso/obesidade ocorrido nos últimos anos. A obesidade acarreta 

complicações orgânico-funcionais, como doenças crônico-degenerativas (diabetes, 

hipertensão arterial, doenças coronarianas), e psicossociais, como afastamento das relações 

sociais, vergonha, exclusão e distúrbios na consciência corporal (TOLOCKA et al., 2008; 

PIMPIN et al., 2016). 

Estudos como o de Oliveira et al. (2015), Carneiro et al. (2015), Mais et al. (2014) e 

Martins e Haack (2013) sugerem em suas conclusões a criação de instrumentos avaliativos 

direcionados aos pais, para melhor compreensão das reais lacunas sobre o assunto da 

alimentação ao lactente  visto que insere-se num  período de transição alimentar importante,  

com a intenção de proporcionar práticas de educação em saúde mais efetivas e direcionadas 

aos reais problemas e as principais dúvidas dos pais de criança nessa faixa etária.  

Ante o exposto, questiona-se: Que informações devem estar presentes em um 

questionário para avaliar o conhecimento de pais/cuidadores acerca da alimentação do 

lactente? O uso de um questionário avaliativo será adequado em termos de apresentação, 

estrutura, conteúdo e organização segundo juízes especialistas para avaliar o fenômeno 

pretendido? 

Responder a essas perguntas pode impactar positivamente no cuidado de 

enfermagem dispensado a alimentação infantil, servindo de diretriz para a orientação clínica, 
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seções de educação em saúde e mobilizações comunitárias para a melhoria do serviço de 

saúde. 

 

2. Construção de instrumentos de medida 

 

O referencial teórico a ser usado nesta pesquisa se fará pela Psicometria. Trata-se de 

um ramo da psicologia, que fundamenta medidas em ciências sociais, e é a base 

epistemológica da elaboração de instrumentos psicológicos de uso comum necessários às 

pesquisas científicas. Como fonte da Psicometria, utilizaremos as obras do teórico Luiz 

Pasquali.  

A psicometria estabelece o percurso metodológico necessário para se obter um 

instrumento revestido de qualidades métricas válidas para o que se espera. A construção de 

um instrumento de medida é um grande desafio (PASQUALI, 2003).  

Como a psicologia tem como objeto de estudo processos comportamentais e 

psíquicos, a psicometria versa sobre a medida desses processos. Desse modo, como o fato de 

alimentar-se é, essencialmente, um processo fisiológico, instintivo e comportamental, deseja-

se com essa pesquisa desenvolver um teste para verificar o conhecimento prévio que os 

pais/cuidadores têm sobre alimentação complementar, justificando o uso da Psicometria nesse 

trabalho.  

A criação de um instrumento válido implica rigor metodológico, etapas bem 

definidas e procedimentos precisos (MARTIN ARRIBAS, 2004). O modelo proposto por 

Pasquali baseia-se em três grandes pólos: procedimentos teóricos, procedimentos empíricos 

(experimentais) e procedimentos analíticos (estatísticos) (PASQUALI, 1998; 1999; 2003). 

O polo teórico na elaboração de instrumentos psicológicos de medida enfoca a 

questão da teoria que deve fundamentar qualquer empreendimento científico. No caso, a 

explicitação da teoria sobre o construto ou objeto psicológico para o qual se quer desenvolver 

um instrumento de medida, bem como a operacionalização do construto em itens. Esse polo 

explicita a teoria do traço latente, bem como os tipos, categorias e comportamentos que 

constituem uma representação adequada do mesmo traço. Os procedimentos teóricos devem 

ser elaborados para cada instrumento, dependendo da literatura existente sobre o construto 

que o instrumento pretende medir (PASQUALI, 2003). 

O parâmetro fundamental da medida psicométrica (escalas, testes) é a demonstração 

da adequação da representação, isto é, a demonstração do isomorfismo entre a ordenação nos 

procedimentos empíricos e a ordenação nos procedimentos teóricos do traço latente 

(PASQUALI, 1999). Significa mostrar que a operacionalização do atributo latente em 

comportamentos (itens) de fato corresponde a esse atributo. Esta demonstração é tipicamente 

tentada pelas análises estatísticas dos itens individualmente e do teste como um todo 

(PASQUALI, 2007).  

Este teorizar implica em resolver algumas questões básicas que permitem enveredar 

para a construção adequada de um instrumento de medida dos construtos, assim elaborados. 

Especificamente, precisa-se estabelecer a dimensionalidade do construto, defini-lo 

constitutiva e operacionalmente e, ao final, operacionalizá-lo em tarefas comportamentais 

(PASQUALI, 1998).  

Este é o passo da construção dos itens, que são a expressão da representação 

comportamental do construto, a saber: as tarefas (os itens do instrumento) que as pessoas 

deverão executar para que se possa avaliar a magnitude de presença do construto (atributo) 

(PRIETO; BADIA, 2001; MARTIN ARRIBAS, 2004). 

Operacionalizado o construto pelos itens, chega-se à hipótese de que estes 

representam adequadamente o construto conhecimento sobre alimentação complementar. Essa 

será a versão da hipótese a ser testada. Contudo, é importante avaliar tal hipótese em relação à 
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opinião de outros para assegurar que ela apresenta garantias de validade. Essa avaliação ou 

análise da hipótese (análise dos itens) é feita por juízes e que avaliam a pertinência dos itens 

ao construto que representam (propriamente chamada de análise dos juízes) (PASQUALI 

1998). 

A análise semântica tem como objetivo precípuo verificar se todos os itens são 

compreensíveis para todos os membros da população à qual o instrumento se destina. Nela, 

duas preocupações são relevantes: verificar se os itens são inteligíveis para o estrato mais 

baixo (de habilidade) da população-meta e, por isso, a amostra para essa análise deve ser feita 

com esse estrato; segundo, para evitar deselegância na formulação dos itens, a análise 

semântica deverá ser feita também com uma amostra mais sofisticada (de maior habilidade) 

da população-meta (para garantir a chamada "validade aparente" do teste). A população-meta 

é a população para a qual o item está sendo desenvolvido e à qual ele será aplicado para 

validação e posterior uso (HALFOUN; AGUIAR; MATTOS, 2008). 

A análise dos juízes, procura verificar a adequação da representação comportamental 

do(s) atributo(s) latente(s). Nessa análise, os juízes devem ser peritos na área do construto, 

pois sua tarefa consiste em ajuizar se os itens estão se referindo ou não ao traço latente em 

questão (BALAN, 2008). 

 

 

3. Critérios a serem considerados na avaliação dos itens conforme Pasquali 

 

A avaliação dos juízes se realizará com base nos critérios para construção de itens 

desenvolvido por Pasquali (1998). Os juízes avaliarão os itens seguindo os critérios listados 

no Quadro 01 tais critérios são fundamentais para elaboração adequada dos itens. 
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QUADRO 14. Critérios psicométricos para elaboração de itens. Fortaleza-CE, 2017 

 

CRITÉRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS 

 

Critério comportamental 

O item deve expressar um comportamento, 

não uma abstração ou construto. Deve poder 

permitir à pessoa uma ação clara e precisa, 

de sorte que se possa dizer a ela “vá e faça”.  

 

 

Critério da simplicidade 

 

Um item deve expressar uma única ideia. 

Itens que introduzem explicações de termos 

ou oferecem razões ou justificativas são 

normalmente confusos porque introduzem 

ideias variadas e confundem o respondente.  
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Critério da clareza 

 

Deve ser inteligível até para o estrato mais 

baixo da população-meta; utilizar frases 

curtas, com expressões simples e 

inequívocas. Frases longas e negativas 

incorrem facilmente na falta de clareza. O 

linguajar típico da população-meta deve ser 

utilizado na formulação dos itens. Assim, 

são admissíveis e mais apropriadas 

expressões conhecidas por tal população, 

ainda que elas possam parecer 

linguisticamente menos castiças. A 

preocupação aqui é a compreensão das 

frases (que representam tarefas a serem 

entendidas e, se possível, resolvidas), não 

sua elegância artística.  

 

 

 

Critério da relevância 

 

Pertinência, saturação, 

unidimensionalidade, correspondência: a 

expressão (frase) deve ser consistente com o 

traço (atributo, fator, propriedade 

psicológica) definido e com as outras frases 

que cobrem o mesmo atributo. Isto é, o item 

não deve insinuar atributo diferente do 

definido, o item deve expressar o atributo 

que realmente deseja medir.  

 

Critério da precisão 

 

O item deve possuir uma posição definida 

no contínuo do atributo e ser distinto dos 

demais itens que cobrem o mesmo 

contínuo. O item deve ser útil na medida do 

atributo.  

 

 

 

Critério da modalidade 

 

Formular frases com expressões de reação 

modal, isto é, não utilizar expressões 

extremadas, como excelente, miserável, etc. 

A intensidade da reação da pessoa é dada na 

escala de resposta. Se o próprio item já vem 

apresentado em forma extremada, a resposta 

na escala de respostas já está viciada.  

 

Critério da tipicidade 

 

Formar frases com expressões condizentes 

(típicas, próprias, inerentes) com o atributo.  

 

CRITÉRIOS REFERENTES AO CONJUNTO DOS ITENS (O INSTRUMENTO TODO) 

 

Critério da amplitude 

 

Este critério afirma que o conjunto dos itens 

referentes ao mesmo atributo deve cobrir 

toda a extensão de magnitude do contínuo 

desse atributo.  
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Fonte: Pasquali (1998). 

 

Com base nesses critérios você deverá avaliará os itens. Para tanto, considere cada 

critério de adequação antes exposto (comportamental, simplicidade, clareza, relevância, 

precisão, tipicidade, amplitude) para cada determinante e atribua uma nota:  

 

 

QUADRO 15. Pontuação para avaliação dos critérios de itens de acordo com o método 

Psicométrico. Fortaleza-CE, 2017 

 

 

-1  

Para critério não atendido, ou seja, operacionalização do construto em item não 

adequada  

 

0  

Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, operacionalização do 

construto em item de algum modo adequada  

 

+1  

Para critério atendido, ou seja, operacionalização do construto em item adequada  

 

4. Prazo 

 

Como esta etapa é essencial para o desenvolvimento do nosso estudo, o qual se torna 

inviável sem a sua contribuição, solicitamos que nos envie o instrumento preenchido em um 

prazo máximo de 20 dias para que os resultados das avaliações sejam analisados e, assim, seja 

possível a execução da próxima fase. Esta devolução deve ser feita por resposta eletrônica. A 

devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado também poderá ser por 

via eletrônica (digitalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critério do equilíbrio 

 

Os itens do mesmo contínuo devem cobrir 

igual ou proporcionalmente todos os 

segmentos (setores) do contínuo, devendo 

haver, portanto, itens fáceis, e médios 

difíceis (para aptidões) ou fracos, 

moderados e extremos (no caso das 

atitudes). De fato, os itens devem distribuir-

se sobre o contínuo numa disposição que se 

assemelha à da curva normal: maior parte 

dos itens de dificuldade mediana e 

diminuindo progressivamente em direção às 

caudas (itens fáceis e itens difíceis em 

número menor).  
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Apêndice 4. Questionário sociodemográfico do participante para avaliação do instrumento 

QACP

 

Por favor, preencha esse questionário marcando as questões pertinentes a seguir.  

 

 
1. Endereço de email * 

 
 

 
2. 1. Sexo 

Marcar apenas uma oval. 
 

Masculino 

Feminino 

 
3. 2. Idade (em anos) 

 
 

 
4. 3. Cidade em que trabalha 

 
 

 
5. 4. Qual a sua formação (graduação) 

 
 

 
6. 5. Tempo de formação (em anos) 

 
 

 
7. 6. Ocupação atual 

Marcar apenas uma oval. 

Assistência 

Docência 

Pesquisa 

Outro: 

 
8. 7. Maior titulação 

Marcar apenas uma oval. 

Pós doutorado 

Doutorado 

Mestrado 

Especialista/Residência 

Livre docente 

Proficiência técnica 
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1. 8. No caso de especialização/residência/ proficiência técnica, qual área temática? 

 
 

 

 

 

 

 
2. 9.No caso de mestrado/doutorado/pósdoutorado, qual a linha de pesquisa? 

 
 

 

 

 

 

 
3. 10. Critérios adaptados do modelo Fehring. 

Na listagem abaixo escolha sim ou não 

 
 

 
4. 10.1 Possui doutorado na área da saúde? 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 
5. 10.2 Possui mestrado na área da saúde? 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 
6. 10.3 Atua/Atuou no ensino teórico e/ou prático a nível de graduação ou residência em 

Enfermagem em Saúde da Criança ou Atenção Básica? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 
7. 10.4 Possui artigo(s) publicado em periódico indexado na área de interesse (Saúde da 

criança, alimentação e/ou nutrição infantil) ? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 
8. 10.5 Tem experiência docente em disciplinas da área de saúde da criança ou nutrição? 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 
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1. 10.6 Tem atuação na prática assistencial na atenção primária (puericultura) /Ambulatório 

de seguimento de pediatria ou saúde da criança? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 
2. 10.7 Orienta/Orientou tese, dissertação ou monografias nas temáticas da área de interesse 

(Saúde da criança, alimentação e/ou nutrição infantil)? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 
3. 10.8 Artigo(s) publicado na área da alimentação infantil em periódicos ≥B2? 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

 
4. 10.9 Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor (a) ou orientador (a), estudo na 

temáticaAlimentação complementar/infantil na forma de: 

Marque todas que se aplicam. 
 

Tese 

Dissertação 

Monografia de especialização 

Monografia de graduação 

Artigos científicos 

Outro: 

 
5. 11. Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu a 

temática Alimentação complementar/infantil? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 
6. Em caso de resposta afirmativa, nome do grupo, título da pesquisa e instituição 

vinculada: 

1. 12. Por quanto tempo participa ou participou 

de grupos/projetos de pesquisa que 

envolve/envolveu a temática Alimentação 

complementar/infantil? Responder em anos 

completos: 
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Apêndice 5. Instrumento para avaliação do Questionário QAPC para juízes especialistas, 

quanto ao conteúdo análise do objetivo, estrutura e apresentação. 

 

Leia atentamente mais uma vez o Questionário sobre Alimentação Complementar 

dirigido aos Pais, e a seguir avalie os itens que se seguem. 

Os senhores(as) irão avaliar cada item que se segue, quanto aos objetivos propostos pelo 

instrumento, sua estrutura e apresentação e para cada item, marcarão apenas uma resposta. 

Considerem um (1) a pior nota e cinco (5) a melhor nota. 

Lembrando que dentro do questionário QAPC existem alguns itens que estão escritos 

com uma informação falsa, mas que não deixa de contemplar o conteúdo de interesse. 

Objetivo deste estudo: Avaliar o conhecimento dos pais /cuidadores acerca da 

alimentação complementar do lactente. 
 

 

1. 1. OBJETIVOS: São determinados pelos 

propósitos, metas ou finalidade que se 

deseja com a sua utilização. 
 
 

 
2. 1.1. Introdução clara em seus objetivos e motiva a apreciação do conteúdo Marcar apenas 

uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3. 1.2. Traz aspectos relevante sobre o aleitamento materno. Marcar apenas 

uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

4. 1.3. Aborda a idade da introdução alimentar do lactente. Marcar apenas 

uma oval. 

1 
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2 

3 

4 

5 

1. 1.4. Aborda a maneira de como introduzir os variados tipos de 

alimentos complementares. 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

2. 1.5. Diferencia os grupos alimentares a serem ofertados a criança. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3. 1.6. Descreve o modo de preparo de alguns alimentos. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

4. 1.7. Aborda o modo de como ofertar os alimentos complementares à criança. Marcar apenas 

uma oval. 

1 
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2 

3 

4 

5 

 

5. 1.8. Destaca a importância da família na alimentação da criança. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1. 1.9. Traz conteúdo capaz de motivar o diálogo. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

2. 1.10. Ressalta a importância do tema. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3. 2. ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO: 

Envolve a organização geral, estrutura, 

estratégia de apresentação, coerência e 

suficiência. 
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4. 2.1. É apropriada para mães/pais e cuidadores. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

5. 2.2. Informações estão claras e os termos compreensíveis. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 2.3. Tamanho do texto nas perguntas está adequado. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

17. 2.5. Aborda os principais tópicos relacionados à alimentação complementar infantil. Marcar apenas 

uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 
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18. 2.6. Linguagem está bem estruturada para um público leigo. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

19. 2.7. Evita expressões de discriminação ou preconceito. Marcar 

apenas uma oval. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

20. 2.8. Incentiva a reflexão sobre o assunto. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Apêndice 6. Instrumento para avaliação do questionário sobre o conhecimento dos pais acerca 

da alimentação complementar do lactente, de acordo com os critérios da Psicometria. 

 

Caros especialistas, 

Leia atentamente o instrumento: QACP – Questionário sobre Alimentação Complementar do Lactente 

dirigido ao Pais. 

Em seguida, analise cada item do questionário. 

O questionário agora será avaliado de acordo com os critérios da Psicometria propostos porPasquali (1998), 

que são: 

1. CLAREZA: Deve ser inteligível a todos os estratos da população. Compreensão da frase. 

2. RELEVÂNCIA: O item deve expressar o atributo que realmente deseja mediar. 

3. SIMPLICIDADE: Deve passar uma ideia única. 

4. PRECISÃO: O item deve ser útil na medida do atributo. 

5. COMPORTAMENTAL: Mostra uma ação clara e precisa que deve ser executada. 

6. MODALIDADE: Não utilizar palavras extremadas. 

7. TIPICIDADE: Frases com expressões condizentes com o conteúdo. 

8. AMPLITUDE: Deve conferir toda a extensão de magnitude do conteúdo. 

9. EQUILÍBRIO: Deve haver itens fáceis e difíceis (aptidões) ou fracos, moderados e extremos 

(atitudes). 

Para questão do instrumento deverá ser observado se a mesma preenche os requisitos acima. 

Para isso, deverão marcar em cada item um dos seguintes números: 

1: Para critério não atendido, ou seja, operacionalização do construto em item não adequada. 

0: Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, operacionalização do construto 

em item de algum modo adequada. 

+1: Para critério atendido, ou seja, operacionalização do construto em item adequada. 

Ao final do questionário há um espaço para críticas/sugestões e apontamentos para as 

repostas que forem 1. 

 

 
1. Questão  1: O aleitamento materno exclusivo (AME), deve ser oferecido a criança desde o 

seu nascimento, até os 6 meses de vida. O item apresenta: 
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Apêndice 7. Dicionário de Termos do Questionário Avaliativo sobre o Conhecimento dos 

Pais Acerca da Alimentação Complementar 

 

ENTENDA ALGUNS TERMOS 

ALIMENTOS PRONTOS:   São alimentos industrializados que já vem prontos ou semi-prontos e ficam disponíveis, embalados em 

latas, caixas, plásticos, entre outras embalagens que os protegem do ambiente externo. Os alimentos industrializados são aqueles 

alimentos que passam por processos industriais antes de chegarem aos supermercados, padarias, mercearias e outros 

estabelecimentos comerciais. 

CEREAIS/GRÃOS: Os cereais/grãos são um tipo de gramínea, uma família de plantas que reúne mais de 6 mil espécies em todo o 

planeta, como o trigo, a aveia e a cevada. Todos eles podem ser moídos e virar farinha, dando origem a outros alimentos, como o 

pão e a cerveja. Exemplos de cereais: arroz, aveia, milho e trigo.  

FRUTAS: É um fruto doce (ou cítrico). As frutas geralmente são frutos com gosto adocicados, com algumas exceções, como o 

limão, por exemplo, que é cítrico e azedo.  Exemplos: banana, laranja, mamão, acerola, pitomba, graviola, jaca, jabuticaba, uva, 

jenipapo. 

GRUPOS ALIMENTARES: Para poder determinar a qualidade dos diferentes alimentos e registar as bases para uma dieta 

saudável, o mais indicado é classificá-los em grupos integrados por produtos com composição nutritiva equivalente. São eles: 

cereais, tubérculos e legumes (arroz, milho, trigo, aveia, pães, macarrão, farinhas, tubérculos e raízes como batata, mandioca, 

inhame, feijão, lentilha), leite e derivados lácteos (iogurte, queijos, leite em pó ou líquido) , carne, peixe e ovos ( carne bovina, 

suína, frango, peixes variados, ovos), hortaliças (vegetais folhosos e legumes como abóbora, chuchu, pimentão, beterraba, 

cenoura), frutas (laranja, maçã, banana, pêra, uva ) e gorduras e doces (manteiga, óleo, azeite, açúcar, mel). 

HORTALIÇAS: É uma categoria que engloba verduras, qualquer folha verde, verdura, legume, erva, é do grupo das hortaliças 

inclusive as ervas. 

LEGUMES: É um fruto salgado; do grupo das leguminosas como o feijão, ervilha, vagem, fava, lentilhas. Nos Legumes as partes 

comestíveis são os frutos, sementes ou as partes que se desenvolvem na terra. Exemplos: cenoura, beterraba, abobrinha, 

abóbora, pepino, cebola, feijões, favas, lentilha, ervilha, grão de bico.  

OLEAGINOSAS: Aquilo que é oleoso. Conhece-se pelo nome de plantas oleaginosas aquelas que permitem obter óleo. Isto quer 

dizer que os frutos ou as sementes destes vegetais podem ser processados para conseguir uma substância que tem utilidade na 

indústria, seja este alimentar ou de outro tipo. Exemplos: nozes, castanhas, amêndoas, avelãs, amendoim, de abóbora, de melancia, 

gergelim, linhaça 

TEMPERO PRONTO:  São produtos constituídos de uma ou diversas substancias sápidas (saborosas), de origem natural, com ou 

sem valor nutritivo, empregado nos alimentos com o fim de modificar ou exaltar o seu sabor.  

TUBÉRCULOS: São as partes subterrâneas desenvolvidas de determinadas plantas, utilizadas como alimento. Exemplos: batata, 

inhame, cará, mandioca  

VEGETAIS: Tudo aquilo que pertence ou que é relativo às plantas. Os alimentos vegetais incluem as hortaliças (como as verduras 

e os tubérculos) e as leguminosas. A alface, o tomate, o aipo e a cebola são vegetais. 

VERDURAS: Verdura vem de verde, ou seja, planta, folha; é só um termo usado para designar hortaliças ou plantas folhosas como 

coentro, alface, repolho, couve, entre outras. Outros exemplos: alface, rúcula, escarola, agrião, couve, couve flor, brócolis , 

alcachofra.  

 

REFERÊNCIAS:  
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Apêndice 8. Primeira versão do Questionário para Avaliar o Conhecimento dos Pais sobre 

Alimentação Complementar do Lactente – QPAC. Fortaleza-CE, 2017. 

 

QACP – Questionário sobre Alimentação Complementar do Lactente dirigido ao Pais 

 
Prezados pais/cuidadores! 

 
Todos sabemos que a alimentação para o ser humano é essencial para o seu desenvolvimento de forma harmoniosa, com 

vistas a um bem-estar maior no futuro, principalmente para nossas crianças em sua fase de crescimento e desenvolvimento. Por 
esse motivo, é necessário que desde o ventre materno e a partir do nascimento, a criança seja bem nutrida e alimentada para que 

ela se desenvolva plena e com saúde. Atualmente o que se observa são índices cada vez maiores de obesidade entre crianças 
pequenas, por conta de uma alimentação mal ministrada ou realizada de forma não satisfatória.  

Sendo assim, estamos lhe convidando a expressar sua opinião sobre a alimentação do seu bebê menor de dois anos, para 
que desse modo, possamos apreciar melhor o seu conhecimento sobre amamentação e introdução de novos alimentos ao seu 

bebê, o qual chamamos de alimentação complementar. Define-se alimentação complementar como qualquer alimento, sólido ou 

líquido que será ofertado ao bebê juntamente ao aleitamento materno (BRASIL, 2015). 
Sua opinião é muito importante, pois, por meio dela estaremos traçando estratégias para melhorar um período muito 

complexo, que é o oferecimento de novos alimentos ao bebê.  
Como responder o questionário: O(a) Sr(a) poderá responder este questionário sozinho, ou se quiser pedir ajuda de um 

dos entrevistadores. Irá ler os itens propostos e no decorrer do instrumento marcará uma das seguintes alternativas – 

CONCORDO, DISCORDO, CONCORDO EM PARTE. 

Para a alternativa CONCORDO não precisará justificar sua resposta, entretanto, para os itens DISCORDO e CONCORDO 

EM PARTE, gostaríamos que comentasse brevemente o porquê da não concordância.  

Agradecemos imensamente a disponibilidade e em poder contribuir com o progresso da pesquisa. 
 

Atente para as seguintes afirmações:  
 

DOMINÍO 1 – INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR COMENTÁRIOS 
1. O aleitamento materno exclusivo (AME), deve ser oferecido a criança desde o seu nascimento, 

até os 6 meses de vida. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

2. Após a introdução de novos alimentos devemos manter o aleitamento materno para a criança 

até os dois anos ou mais. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

3. Somente a partir dos seis meses a criança estará pronta para receber outros líquidos como 

chá e água e novos alimentos, de forma progressiva. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

4. Ao iniciar a alimentação complementar deve-se estabelecer horários específicos para oferecer 

a refeição a criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

5. Oferecer leite de vaca (em pó ou líquido) somente após um (1) ano de vida da criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

DOMÍNIO 2- TIPOS DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES COMENTÁRIOS 
6. É importante que a criança coma alimentos os mais variados possíveis, contemplando todos os 

grupos alimentares, ou pelo menos quatro que são: leite e produtos lácteos; ovos; alimentos de 

carne (carne, peixe, etc.); frutas e vegetais ricos em vitaminas A; outras frutas e vegetais; grãos 

(feijão), nozes e legumes. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

7. O leite humano possui mais proteínas que os produtos de origem animal (carne, ovos, frango e 

peixe) 
 (  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 



152 

 

8. As carnes possuem menos ferro do que os vegetais. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

9. Quando preparar a alimentação da criança dar preferência a alimentos crus e frescos, pois 

contém, mais vitamina C e ajudam na absorção do ferro. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

10. Aos seis meses a criança ainda não deve ser alimentada com alimentos ricos em ferro como as 

carnes, verduras e legumes. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

11. Deve-se buscar alimentar a criança com alimentos disponíveis na região aonde a mesma mora, 

que sejam saudáveis de fácil acesso e preparo. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

12. Frutas e vegetais devem ser incluídos na dieta da criança ainda no primeiro ano de vida. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

13. Ao montar o prato do bebê, esse deve ter presente um cereal (arroz, milho, aveia), um 

tubérculo (batatinha, macaxeira), um legume (cenoura, chuchu, beterraba) e um alimento de 

origem animal (carne, frango, peixe ou ovo). 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

14. Oferecer alimentos com baixas quantidades de açúcar e sal, ou sem nenhum destes 

ingredientes. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

15. Mesmo se a criança apresentar sinais de fome não oferecer lanches (frutas ao natural ou 

biscoito salgado) até a próxima refeição. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

16. Açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos, guloseimas, sal em excesso 

e alimentos com temperos prontos (macarrão instantâneo, tablete de caldos) devem ser evitados 

nas refeições das crianças. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

17. O consumo de mel a partir dos 6 meses pode ser realizado, porém, com atenção. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

18. Pães e massas, ovos, peixes, amendoins e nozes devem ser evitados no primeiro ano de vida 

pelo risco de desenvolvimento de alergias. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

DOMÍNIO 3- FORMA DE ALIMENTAR COMENTÁRIOS 
19. Quando a criança estiver doente, não é aconselhável o leite de peito, pois, o mesmo, não tem 

mais os nutrientes que a criança necessita. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

20. Ao oferecer um alimento pela primeira vez ao bebê o intervalo em dias para sua introdução 

varia entre três a sete dias. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

21. Para que a criança aceite um alimento ofertado pela primeira vez, uma única apresentação ao 

alimento é necessária. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

22. É importante que durante a introdução da alimentação complementar pelo menos 4 grupos 

alimentares (cereal, tubérculo, verdura, legumes, grãos, carnes) sejam contemplados na dieta da 

criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

23. Quando for alimentar a criança é importante misturar os alimentos antes. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

24. Os purês preparados para o bebê devem ser grossos o suficiente para ficaram na colher, 

mesmo após virá-la. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

25. Alimentos comprados prontos (sopas, sucos) não são recomendados para bebês. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 
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26. Quanto mais fina a sopa ou o mingau melhor o aproveitamento das vitaminas para a criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

27. A partir dos seis meses os alimentos ofertados aos bebês devem ser apenas amassados, nunca 

passados no liquidificar ou coados. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

28. A partir dos 8 meses já podemos oferecer comida em pedaços para o bebê. Não há 

necessidade de se importar com o tamanho dos pedaços. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

29. Somente ao completar 1 ano de idade a criança poderá comer a mesma refeição da família, 

desde que obedecendo uma dieta com pouca gordura e sal, e de acordo com as necessidades da 

criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO  

 

30. O leite de vaca (em pó ou líquido) não deve ser oferecido a criança menor de 1 ano, pois pode 

causar anemia. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

31. A partir dos seis meses a criança deve receber complementação de vitaminas A, C, D e ferro. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

32. Ao alimentar o bebê demonstrar paciência e respeitar quando a criança estiver satisfeita.  
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

33. Se a criança se recusar a comer motive-a de alguma maneira (recompensa ou castigo) a 

terminar a refeição. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

34. Ao montar o prato da criança é essencial que os alimentos sejam apresentados de forma 

separada, para que a criança possa reconhecer os diferentes sabores e consistências. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

35. Não é necessário encorajar a criança a comer sozinha. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

36. A partir dos 6 meses além do leite materno, a criança deve receber de 2 a 3 refeições 

complementares ao dia, não excedendo 250 ml de alimento em cada refeição. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

37. A partir dos 8 meses o número de refeições fora o leite materno deve aumentar entre 3 a 5 

refeições complementares ao dia, excedendo 250 ml de alimento em cada refeição. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

DOMÍNIO 4 – HIGIENE NO PREPARO DOS ALIMENTOS E UTENSÍLIOS COMENTÁRIOS 
38. É importante que os alimentos nos primeiros meses de introdução alimentar sejam preparados 

exclusivamente para a criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

39. Antes de iniciar o preparo do alimento os mesmos devem ter sido limpos com água sanitária 

ou hipoclorito e lavados, e o responsável pelo preparo do alimento deve lavar suas mãos com água 

e sabão. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

40. Não precisa lavar as mãos da criança antes da refeição, pois, não será a mesma que 

manipulará o alimento. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

41. O alimento preparado para a refeição da criança pode ser utilizado para o preparo de duas ou 

mais refeições para o dia. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

42. Desde o início da introdução de novos alimentos encorajar e ofertar os alimentos a criança 

utilizando copo, prato e talheres. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

43. A mamadeira pode ser utilizada para oferecer líquidos a criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 

 

44. Os utensílios para o preparo do alimento da criança devem ser bem higienizados e lavados,  
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enxutos, guardados em local arejado, cobertos ou tampados em vasilhame maior, livre do contato 

de insetos e dos demais utensílios da casa, sendo seu uso exclusivo apenas para a criança. 
(  ) CONCORDO    (  ) CONCORDO EM PARTE      (   ) DISCORDO 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Quadro 16. Critérios para construção de itens segundo Pasquali, 1998. Fortaleza, 2017. 

CRITÉRIO COMPONENTE 

COMPORTAMENTAL Mostra uma ação clara e precisa que deve ser executada. 

SIMPLICIDADE Deve passar uma ideia única. 

CLAREZA 

 

Deve ser inteligível a todos os estratos da população. Compreensão 

da frase. 

RELEVÂNCIA O item deve expressar o atributo que realmente deseja mediar. 

PRECISÃO O item deve ser útil na medida do atributo. 

MODALIDADE Não utilizar palavras extremadas. 

TIPICIDADE Frases com expressões condizentes com o conteúdo.  

AMPLITUDE Deve conferir toda a extensão de magnitude do conteúdo. 

EQUILÍBRIO  Deve haver itens fáceis e difíceis (aptidões) ou fracos, moderados e 

extremos (atitudes). 
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ANEXO B. Parecer de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará 

 



157 

 

  



158 

 

 

 

 

 

 

 

 


