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RESUMO 

 

Na gestação existem necessidades nutricionais aumentadas para apoiar o crescimento fetal e 
desenvolvimento gestacional. O consumo de frutas, hortaliças, tubérculos e leguminosas 
fazem parte de uma alimentação saudável na gravidez e devem ser incentivadas. Este estudo 
tem como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção educativa na gravidez sobre 
alimentação saudável com o uso dos alimentos regionais. Pesquisa do tipo Ensaio Clínico 
Controlado e Randomizado (ECR), dois braços e unicego. A intervenção foi uma cartilha 
educativa, construída e validada por juízes e gestantes, intitulada “Alimentação Saudável na 
Gravidez com os Alimentos Regionais”. O local do estudo foram comunidades urbanas de 
Recife-PE. A amostra foi constituída de 185 gestantes. Sendo, 91 para o grupo de intervenção 
(GI) e 94 para o grupo controle (GC). A randomização foi por conglomerados. As Unidades 
de Saúde da Família (USF) do conglomerado A, após alocação aleatória, fizeram parte do GI 
e as do conglomerado B do GC. O recrutamento se deu no período de 16 de dezembro de 
2012 a 12 de agosto de 2013. A coleta de dados foi em três etapas. Primeira etapa: 
recrutamento das gestantes na USF no mesmo dia que foi marcado a consulta pré-natal, 
aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e do pré-teste utilizando o inquérito 
Conhecimento, Atitude e Prática (CAP) no GC e GI. Segunda etapa: Aplicação da 
intervenção educativa para as gestantes do GI. Foi utilizado o aconselhamento baseado na 
Entrevista Motivacional Breve e a cartilha educativa. Cada gestante do GI recebeu um 
exemplar da cartilha. A intervenção foi individual, antes da consulta pré-natal. Terceira etapa: 
Os pós-testes com inquérito CAP foram administrados no 7º e 30º dia após a consulta pré-
natal para as gestantes do GC e no7º e 30º dia, da intervenção educativa, para as gestantes do 
GI. Os pós- testes foram realizados por meio de contato telefônico. A pesquisa segue 
Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, 
protocolo nº 123.140/2012. A validação da cartilha pelos juízes mostra que a média do I-CVI 
foi de 0,91. No ECR, a homogeneidade da amostra sinaliza para equivalência entre os grupos. 
Não foi detectada diferença estatística significativa na linha de base com relação às variáveis 
sociais e econômicas, gradiente de insegurança alimentar, idade, idade gestacional e pré-
consulta. O nível de avaliação adequada do inquérito CAP, no sétimo e trigésimo dia, do 
grupo de intervenção, apresentou significância estatística com maior chance e valor–p 
(p<0,001) quando comparados com o GC. As gestantes do GI apresentaram no 7º e 30º dia, 
respectivamente: Conhecimento adequado 90,8% e 94,7%. Atitude adequada 93,4% e 97,4% 
e Prática adequada 56,6% e 69,7%. Conclui-se que a intervenção educativa obteve impacto 
positivo no efeito do aumento do nível adequado do conhecimento, da atitude, e da prática, 
com relação aos alimentos regionais. Ademais, recomenda-se o uso da cartilha educativa para 
orientação nutricional as gestantes nos cuidados primários de saúde. 

 
 

 
Palavras-chave: Conhecimentos, Atitudes e Práticas em Saúde. Gravidez. Alimentação. 
Estudos de Intervenção. Educação em Saúde. 

 
 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Nutritional needs are increased during pregnancy to support fetal growth and gestational 
development. The consumption of fruits, vegetables, tubers and legumes are part of a healthy 
diet during pregnancy and it should be encouraged. This study has the purpose of evaluating 
the effects of an educational intervention on healthy eating with the consumption of regional 
foods during pregnancy. Research the type of Controlled Clinical Trial and Randomized, two 
arms and blind. The intervention was an educational booklet entitled "Healthy Eating in 
Pregnancy with Regional Food" was created and reviewed by judges and pregnant women to 
help with the process. The study site was in urban communities of Recife-PE. The sample 
consisted of 185 pregnant women. From this total, 94 were designated to the control group 
(CG) and 91 for the intervention group (IG). Randomization occurred in clusters. The health 
units from conglomerate’s family A, after random allocation, were part of the IG and the other 
ones from conglomerate’s B to the CG. Recruitment took place in the period from December 
16, 2012 a August 12, 2013. The data collection occurred in three stages. The First Stage: 
recruitment of pregnant women at USF on the same day that was schedule prenatal 
consultation. Application of the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA) and the pretest using 
the Knowledge, Attitude and Practice survey (KAP) on CG and IG. Second stage: 
Introduction of the educational intervention for pregnant women at the IG. The intervention 
was done individually, before the prenatal visit. Counseling based on the Brief Motivational 
Interviewing and the educational booklet was used. Each pregnant woman from the IG group 
received a copy of the booklet. Third stage: The post-tests with inquiry KAP were 
administered on the 7th and 30th day of prenatal consultation for pregnant women of CG and 
on the 7th and 30th day for pregnant women for the IG. Follow-ups were done by phone for 
the CG and IG groups. The research follows the Resolution nº 466/2012 of the National 
Board of Health and was approved by the Ethics Committee in Research of the Health 
Science Center of the Federal University of Pernambuco,  protocol nº 123.140/2012. 
Regarding the validation of the booklet by the judges the results indicated that the average I-
CVI was 0.91. In clinical validation sample homogeneity signals for equivalence between the 
groups. No statistically significant difference was detected at the baseline related with social 
and economic variables, gradient of food insecurity, age, gestational age and pre-consultation.  
Levels adequate assessment of the CAP, the seventh and thirtieth day, the pregnancy who 
participated in the intervention,  showed statistical significance with a greater chance and p-
value (p <0.001) when compared with the CG. Pregnant women of the IG group showed on 
the seventh and thirtieth day, respectively: adequate knowledge 90.8% and 94.7%. The 
adequate attitude 93.4% and 97.4% and adequate practice 56.6% and 69.7%. It is concluded 
that educational interventions achieved positive impact on the effect of increasing the 
appropriate level of knowledge, attitude and practice with regard to regional food. 
Furthermore, we recommend the use of the booklet for nutritional counseling pregnant 
women in primary health care. 
 
Key words: Health knowledge, Attitude, Practice. Pregnancy. Food. Intervention Studies. 
Health education. 

 
 
 

 

 



 
 

RESUMEM 

 

En la gestación existen necesidades nutricionales aumentadas para apoyar el crecimiento fetal 
y desarrollo gestacional.  El consumo de frutas, hortalizas, tubérculos y legumbres hacen parte 
de la alimentación saludable en el embarazo y deben ser incentivadas. Este estudio tiene como 
objetivo evaluar los efectos de una intervención educativa sobre alimentación saludable con el 
uso de los alimentos regionales en el embarazo. Pesquisa del tipo Ensayo Clínico Controlado 
y Aleatorizado (ECA), dos brazos y ciego. La intervención fue una cartilla educativa 
construida y validada por jueces y gestantes, titulada “Alimentación Saludable en el 
Embarazo con los Alimentos Regionales”. El sitio del estudio fueron comunidades urbanas de 
Recife-Pe. La muestra fue constituida de 185 embarazadas. Siendo 94 para el grupo control 
(GC) y 91 para el grupo de intervención (GI). La aleatorización se dio por conglomerados. 
Las unidades de salud de la familia del conglomerado A, después de la asignación, hicieron 
parte del GI e las del conglomerado B o GC. El periodo de reclutamiento fue en 16 diciembre  
2012 a 12 agosto 2013.La coleta de los datos se dio en tres etapas. La primera etapa: 
reclutamiento de las embarazadas en la USF en el mismo día en que fue marcada la consulta 
pre natal. Aplicación de la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentar y del pre teste 
utilizando la investigación Conocimiento, Actitud y Práctica (CAP) en el GC y GI. Segunda 
etapa: Aplicación de la intervención educativa para las embarazadas del GI. La intervención 
fue individual, antes de la consulta pre natal. Fue utilizado el asesoramiento basado en la 
Entrevista Motivacional Breve y la cartilla educativa. Cada embarazada del GI recibió un 
ejemplar de la cartilla. Tercera etapa: los pos testes con investigación CAP fueron 
administrados en el 7° y 30° día de la consulta pre natal para las embarazadas del GC y en el 
7° y 30° día para las embarazadas del GI. El seguimiento fue realizado en el GC y GI por 
medio del contacto telefónico. La pesquisa sigue Resolución N° 466/2012 del Consejo 
Nacional de Salud y fue aprobada por el Comité de Ética en Pesquisa del Centro de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Federal de Pernambuco, protocolo nº 123.140/2012. La 
validación de la cartilla, por los jueces los resultados apuntan que la media del I-CVI fue de 
0,91 y. ECA, la homogeneidad de la muestra señaliza para equivalencia entre los grupos. No 
fue detectada diferencia estadística significativa en la línea de base con relación a las 
variables socias y económicas, gradiente de inseguridad. adecuada del CAP sobre los 
alimentos regionales de las embarazadas del GI presentó significancia estadística con una 
mayor probabilidad y valor-p (p<0,001) en el séptimo y trigésimo día después de la 
intervención educativa cuando comparados con el GC. Las embarazadas del GI presentaron 
en el séptimo y trigésimo día, respectivamente: conocimiento adecuado 90,8% y 94,7%. La 
actitud adecuada 93,4% y 97,4% y práctica adecuada 56,6% y 69,7%. La intervención 
educativa obtuvo impacto positivo en el efecto del aumento de los niveles adecuados del 
conocimiento, actitud y práctica sobre los alimentos regionales de las embarazadas del GI 
cuando comparadas a las del GC. Además, se recomienda el uso del folleto para asesorar a las 
mujeres embarazadas de nutrición en la atención primaria de salud. 
 

Palabra clave: Conocimientos, Actitudes y Práctica em Salud; Alimentácion; Estudios de 
Intervención; Educación en Salud 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A European Micronutrient Recommendations Aligned (2011) reconhece as gestantes 

como grupo vulnerável, com necessidades nutricionais aumentadas para apoiar o crescimento 

fetal e o desenvolvimento da gestação. Contudo, determinar as necessidades nutricionais 

durante a gravidez é tarefa complexa, devido às alterações do nível de nutrientes em tecidos e 

fluidos, dos resultados hormonais e da alteração do metabolismo (BERTI et al., 2010). 

O Institute of Medicine (IOM), da Academia Nacional de Ciências dos EUA, segundo 

uma série de relatórios da Recommended Dietary Allowances (RDAs) e Recommended 

Nutrient Intakes (RNIs) dos EUA e Canadá, indicam necessidades nutricionais aumentadas 

durante a gravidez em relação à mulher na idade adulta. A distribuição de macronutrientes na 

dieta da gestante pode variar entre 46 e 65% de carboidratos, 10 e 35% de proteínas, 20 e 35% 

de lipídios. Com relação aos micronutrientes, tem-se a necessidade do aumento no consumo 

de vitamina A (700mg mulheres adultas /770 mg gestantes), folato (400 mg mulheres adultas 

/600 mg gestantes), ferro (18 mg mulheres adultas /27 mg gestantes) e das vitaminas do 

complexo B. Em adição, o aporte de energia na gravidez não pode ser inferior a 1.800 Kcal 

(INSTITUTE OF MEDICINE, 2002). 

Estudo de coorte prospectivo, realizado no Brasil com 255 gestantes, evidenciou 

elevado consumo energético em 90% das gestantes, com ingestão excessiva de 2.235 Kcal a 

3.756 kCal e apenas 11,6% apresentou ingestão adequada, segundo as recomendações do 

IOM (CASTRO; CASTRO; KAC, 2013). Conforme Shapira (2008), a densidade calórica não 

se traduz em nutrição adequada e poderá afetar a gravidez a curto ou longo prazo. Assim, o 

período pré-natal poderá se constituir em um momento crítico sem a nutrição essencial para 

saúde da mulher e da criança.  

Órgãos internacionais, a exemplo da Organização Pan Americana de Saúde e da 

Organização Mundial de Saúde, apontam que muitos fatores, envolvidos na seleção e no 

consumo do alimento pela família, como o conhecimento, o costume, a cultura, a 

disponibilidade do alimento e o acesso econômico, podem determinar o hábito alimentar da 

população (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1999, 2006).  

Estudiosos consideram a gravidez como condição favorável para práticas alimentares 

inadequadas, com dieta monótona, sem os nutrientes essenciais para manutenção de uma vida 

saudável. Muitas gestantes têm noções pouco adequadas acerca dos cuidados alimentares, 

devido às ideias preconcebidas ou mitos relacionados com a ingestão e privação de 

determinados alimentos, ocorrendo, desta maneira, alteração de hábitos alimentares na 
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gravidez (BAIO; DESLANDES, 2006; PINHEIRO; SEABRA, 2008). Chaves (2009) 

considera que o desconhecimento sobre nutrição faz com que o indivíduo abandone alimentos 

preciosos a preferir outros de baixo valor nutritivo, além disso tem-se a influência dos tabus 

alimentares, das questões sociais e das pressões econômicas nas escolhas alimentares. 

Torjusen et al. (2010), Wen et al. (2010) e Fowles et al. (2011) mostram em estudos 

que hábitos alimentares pobres ou inadequados durante a gestação podem sofrer influencia 

das características pessoais (idade e nível educacional) e econômica ( baixa renda). Todavia, 

tem-se a influência dos fatores culturais e da mídia nas escolhas alimentares e inadequação da 

dieta na gestação (EVERETTE, 2008; HERRERA-SUÁREZ et al., 2008). Além disso, a 

presença da dieta ocidental moderna, com cada vez mais alimentos calóricos, desafia a 

gravidez com riscos simultâneos ligados ao excesso e à desnutrição (SHAPIRA, 2008). 

Autores, ao compararam o consumo alimentar de mulheres gestantes e não gestantes, 

revelaram que não houve diferença significativa entre os dois grupos. As gestantes ainda 

apresentaram inadequação no consumo de nutrientes (ferro, folato e cálcio), segundo as 

recomendações de ingestões diárias do Institute of Medicine (SATO et al., 2010).  

Estudo realizado na Austrália com 409 gestantes evidenciou que 7% das mulheres 

grávidas consumiram vegetais e 13% frutas. Por outro lado, 21% dessas gestantes ingeriram 

bebidas alcoólicas e 5% relataram ter tido experiência de insegurança alimentar nos últimos 

12 meses (WEN et al., 2010).  Outro estudo com 63.561 gestantes identificou dieta pobre, 

obtendo como resposta dominante nunca/raramente para o consumo de vegetais (65,4%), 

71,7% frutas; 80% pão e cereal e 74,5% leite de derivados (TORJUSEN et al., 2010).  O alto 

consumo de doces e o consumo insuficiente de vegetais, frutas, leite e derivados, cereais 

integrais e peixe, também foi identificado no estudo de Suliga (2011). 

As gestantes que expressaram não ter dieta com qualidade, ou seja, maior consumo de 

lanches rápidos e menor consumo de frutas e vegetais, estava associada à presença de 

depressão, estresse e ansiedade. Os autores recomendam pesquisas para identificar e explorar 

os fatores que influenciam na qualidade da dieta e o desenvolvimento de intervenções para 

aumentar o consumo de frutas e vegetais, ainda no primeiro trimestre de gravidez, assim, 

melhorar o bem-estar materno e fetal (FOWLES et al., 2011).  

Há consenso entre estudiosos acerca da presença de hábitos alimentares inadequados 

durante a gravidez, em que estes se apresentam com alta frequência para uma dieta pobre que 

contribui para o excesso de ingestão de calorias e ganho de peso gestacional (WEN et al., 

2010; FOWLES et al., 2011). Consoante Brandão e Heilborm (2006), diante de um estado 

nutricional inadequado, podem-se observar agravos que afetam a saúde da gestante, como 
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parto prematuro, anemia, hipertensão, Diabetes Melittus, baixo peso, sobrepeso e obesidade 

materna, também com comprometimento do bem-estar fetal. Shapira (2008) revela que o 

período da gravidez é uma janela de oportunidades para redução da desnutrição e dos efeitos 

adversos. 

Portanto, tem-se a má nutrição materna e o ganho ponderal inadequado como agravos 

que podem comprometer a saúde da mulher, do feto e do recém-nascido. Diante disso, 

considera-se um problema de saúde pública. Para Kaiser e Allen (2008), para manter bom 

estado nutricional na saúde materna, é necessária promoção da saúde e do estilo de vida 

saudável durante a gravidez, incluindo o ganho de peso adequado, a atividade física, os 

suplementos de vitaminas e minerais e o consumo variado de alimentos.  

É consenso, junto a órgãos oficiais internacionais, a importância da promoção da 

saúde para comportamentos e estilos de vida saudáveis, entre eles a alimentação adequada em 

diferentes fases da vida, a fim de prover condições de saúde que possam ter efeitos 

duradouros sobre o bem-estar materno e fetal (EUROPEAN MICRONUTRIENT 

RECOMMENDATIONS ALIGNED, 2011; INSTITUTE OF MEDICINE, 2002; PAN 

AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 1999, 2006). 

No Brasil, a Declaração de Alma - Ata (1978), no contexto da promoção da saúde, 

declara os cuidados primários de saúde como parte do desenvolvimento e justiça social; 

estabelecendo oito elementos essenciais, entre estes a promoção da nutrição adequada e os 

cuidados de saúde materno-infantil. Neste contexto, a alimentação e a nutrição são requisitos 

básicos para promoção e proteção da saúde (UNICEF, 1979).  

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como estratégia ampliar 

as intervenções para favorecer escolhas saudáveis por parte do indivíduo, tendo como desafio 

as doenças crônicas e seus fatores de risco, como o tabagismo, à obesidade, a inatividade 

física e a alimentação inadequada (BRASIL. Ministério da Saúde, 2012b).  

Destarte, o Ministério da Saúde elaborou o manual “Alimentos Regionais Brasileiros”, 

com o propósito de promover a alimentação saudável e a promoção da saúde entre as 

comunidades e, com isso, divulgar o consumo de frutas, hortaliças, tubérculos e leguminosas 

(BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas Públicas, 2002). Desse modo, o 

Ministério da Saúde reafirma o compromisso com a promoção de práticas alimentares 

saudáveis e a prevenção de agravos nutricionais relacionados à insegurança alimentar e 

nutricional (BRASIL. Ministério da Saúde, 2012b).  
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Além disso, o PNAN integra ações de alimentação e nutrição como componente da 

Rede Cegonha1, a fim de garantir condições de saúde à população brasileira. O PNAN 

recomenda aos profissionais da atenção básica estratégias de educação alimentar e nutricional 

e de promoção da alimentação saudável para valorizar as referências presentes na cultura 

alimentar da gestante e/ou de sua família (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica, 2013). 

Assim, tem-se a educação alimentar e nutricional como estratégia fundamental de 

promoção da saúde, com foco na alimentação saudável e adequada. Haja vista, a educação 

alimentar e nutricional dever ser desenvolvida com o intuito de estimular a autonomia do 

indivíduo, valorizar e respeitar as especificidades culturais e constituir a cidadania dos 

sujeitos, de modo a emponderá-lo no cuidado com a própria saúde (SANTOS, 2012). 

Inúmeros programas institucionais buscam a melhoria dos hábitos alimentares de 

populações, porém são frustrados por desconsiderar os preceitos religiosos e culturais, bem 

como as categorias culinárias locais. Inicialmente, atribuiu o insucesso dessas iniciativas à 

suposta ignorância da população. Porém, o problema, geralmente, está na insensibilidade dos 

interventores que ignoram a importância da cultura na alimentação, atentando apenas para 

aspectos bioquímicos e nutricionais. Recomenda-se um programa de educação alimentar que 

pretenda estimular a adoção de bons hábitos alimentares e a preparação de refeições saudáveis 

(SESI. Departamento Nacional,2008). 

Alguns aspectos podem interferir no desenvolvimento de atividades de educação em 

saúde, entre estes a inadequada precisão dos objetivos educacionais, a inabilidade de reter e 

recrutar participantes para o programa educacional, as dificuldades na avaliação do processo e 

dos resultados, as limitações dos pacientes e dos profissionais, a indisponibilidade de 

materiais educativos (BOYD; WINDSOR, 2003; PRIETO et al., 2001).  

Um programa de educação nutricional é uma oportunidade de as gestantes terem 

acesso ao conhecimento dos profissionais da saúde, como também uma ferramenta para o 

envolvimento e a efetividade das intervenções para uma nutrição saudável (DERBYSHIRE, 

2007; SYNON; WRIEDEN, 2003). Para isso, recomenda-se o uso de metodologias que 

permitam um processo de educação alimentar participativo e dinâmico, com objetivo de 

buscar hábitos alimentares saudáveis, considerando a participação familiar e cultural 

(RODRÍGUEZ et al., 2009).  
                                                           

1 Estratégia Rede Cegonha, lançada em 2011 pelo governo federal, consiste em uma rede de cuidados 
que visa assegurar à mulher e à criança o direito à atenção humanizada durante o pré-natal, 
parto/nascimento, puerpério e atenção infantil em todos os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde.  
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Em estudo sobre o cuidado nutricional, realizado com enfermeiras em Unidades de 

Saúde da Família de Recife-PE, constatou que durante a consulta pré-natal o profissional 

fornecia orientações sem considerar a escolaridade, a renda familiar, os hábitos, os mitos e as 

crenças alimentares. Concluiu-se que as orientações fornecidas podem não ter efeito desejado 

a saúde da gestante e seu bem-estar devido à inadequação no repasso das informações que, na 

maioria das vezes, não considerava os aspectos culturais e sociais vivenciados pela mulher 

(OLIVEIRA, 2004). 

Outro aspecto importante para subsidiar a educação nutricional foi identificado em 

pesquisa que buscou compreender o significado da alimentação entre as gestantes. Por meio 

de entrevistas realizadas no próprio domicílio das gestantes, as mesmas referiram a 

necessidade da orientação nutricional a partir de palestras, cartazes e orientações sobre 

alimentação saudável na gravidez (OLIVEIRA et al., 2009). 

A educação em saúde é uma estratégia importante da atuação do enfermeiro, 

integrando-o no cuidado do dia a dia do paciente, na instituição de saúde, no domicílio ou na 

comunidade (CANTRELL, 1998). No que diz respeito à educação nutricional, o enfermeiro é 

um profissional que pode expandir sua atuação de intervenção nos serviços de cuidado 

primário, seja em longo prazo ou na manutenção do processo de educação para as escolhas 

alimentares saudáveis (ILMONEN; ISOLAURI; LAITINEN, 2012; WARBER, J. I.; 

WARBER, J. P.; SIMONE, 2000). 

McBride, Emmons e Lipkus (2003) destacam que os profissionais de saúde têm 

utilizado os momentos de aprendizagem com os indivíduos para descrever as transições que 

ocorrem naturalmente na vida e motivá-los espontaneamente para adotar comportamento 

saudáveis.  A preocupação das gestantes com o bem-estar do bebê tem sido uma das 

motivações para a participação das gestantes nas intervenções educativas (SERÇEKUS; 

METE, 2009).  

Portanto, considerando-se o exposto sobre a relevância da alimentação saudável na 

gravidez e da educação nutricional para construção da autonomia entre os sujeitos, além da 

importância ao respeito às características locais e culturais da alimentação de uma 

comunidade ou população, surgem algumas inquietações.  

Nesse sentido, foi realizada pesquisa em bases de dados nacionais e internacionais, 

utilizando-se descritores e seus correspondentes em inglês: hábitos alimentares, gravidez, 

educação alimentar e nutricional,  promoção da saúde, estudos de intervenção e materiais de 

ensino, com vistas a encontrar estudos sobre intervenções educativas para promoção de 

hábitos alimentares saudáveis na gravidez. Após a busca, foi evidenciada ausência de estudos 
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produzidos no Brasil. Entretanto, seis estudos foram encontrados e desenvolvidos nos Estados 

Unidos, Canadá e Europa Oriental. Constatou-se, também, a partir de uma busca nos serviços 

públicos de saúde de Pernambuco, a ausência de uma ferramenta de ensino para educação em 

saúde do tipo material educativo impresso sobre alimentação saudável na gravidez com uso 

dos alimentos regionais. 

Diante desta situação, teve-se como objeto de tese deste estudo a construção e 

validação de uma intervenção educativa, utilizando um material impresso educativo, do tipo 

cartilha, sobre alimentação saudável na gravidez com os alimentos regionais. Assim, teve-se 

como questão de pesquisa: qual o efeito de uma cartilha educativa no conhecimento, na 

atitude e na prática das gestantes sobre os alimentos regionais?  

Defende-se a tese de que a utilização de uma cartilha educativa pautada em motivar a 

gestante para escolhas alimentares mais saudáveis, dando-lhes como opção o uso de alimentos 

acessíveis da região, é capaz de elevar o nível adequado do conhecimento, da atitude e da 

prática das gestantes sobre os alimentos regionais. 

O benefício deste estudo remete à utilização de uma tecnologia de saúde do tipo 

cartilha educativa pelo enfermeiro, na consulta pré-natal. O uso do material educativo 

impresso para alimentação saudável na gravidez com o uso dos alimentos regionais, como 

estratégia de educação em saúde, ajudará gestante e enfermeiro no processo de comunicação, 

com vistas a uma alimentação saudável na gravidez. 

A proposta da tese torna-se relevante porque contempla ações de promoção da 

alimentação saudável na atenção básica, como realizar ações de promoção da alimentação 

saudável na rotina do serviço de saúde, considerando o ciclo de vida; e promover atividades 

de orientação alimentar e nutricional que valorizem os alimentos regionais e os aspectos 

culturais da alimentação dos brasileiros (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

a Saúde, 2006). Ademais, o Ministério da Saúde (2012a) recomenda que o enfermeiro deva 

incluir na assistência pré-natal de baixo risco a orientação alimentar, com vistas a resultados 

eficazes para saúde da mulher e do neonato. 

Logo, a utilização de um material impresso, com objetivo de promover a saúde para 

hábitos alimentares saudáveis na gravidez, contribuirá para ações de educação em saúde na 

consulta pré-natal, quer seja individual ou em grupo. O enfermeiro deve buscar dentre as 

atribuições do cuidado primário na gravidez, a orientação nutricional.  

Assim, a cartilha educativa elaborada para esta tese torna-se relevante porque motivará as 

gestantes para escolhas alimentares saudáveis com os alimentos regionais. O consumo 

elevado de frutas e vegetais faz parte das recomendações de órgãos oficiais nacionais e 



22 
 

internacionais, e os alimentos regionais possuem propriedades nutricionais que devem ser 

reforçadas para uma alimentação saudável na gravidez.  

Diante disso, faz-se necessário perceber o conhecimento, a atitude e prática das gestantes 

sobre os alimentos regionais, desta maneira, empoderando-as para modificar hábitos 

alimentares de forma consciente, respeitando os aspectos culturais e sociais da alimentação.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos de uma intervenção educativa no conhecimento, na atitude e na 

prática das gestantes sobre alimentação saudável com o uso dos alimentos regionais. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Construir uma cartilha educativa sobre alimentação saudável e o uso dos alimentos 

regionais na gravidez; 

b) Validar a cartilha educativa com juízes e gestantes; 

c) Caracterizar os escores de segurança alimentar das gestantes do grupo de intervenção e 

controle; 

d) Descrever os tipos de alimentos consumidos diariamente pelas gestantes segundo os 

grupos da Pirâmide Alimentar e; 

e) Analisar o conhecimento, a atitude e a prática sobre os alimentos regionais das 

gestantes que participaram do grupo de intervenção e do grupo controle. 
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3 HIPOTESES 

 

3.1 HIPÓTESE H0  

 

O nível do conhecimento, da atitude e da prática sobre os alimentos regionais das 

gestantes do grupo de intervenção (uso da cartilha educativa), será igual às gestantes do grupo 

controle (consulta pré-natal de rotina). 

 

3.2 HIPÓTESE H1 

 

O nível do conhecimento, da atitude e da prática sobre os alimentos regionais das 

gestantes que participaram do grupo de intervenção (uso da cartilha educativa), será mais 

elevado quando comparados as gestantes do grupo controle (consulta pré-natal de rotina). 
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4   REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO: contribuições 

para promoção da saúde 

 

O direito à alimentação adequada tem seu percurso histórico delimitado a partir de um 

direito social definido pela Constituição da República Federativa do Brasil (1988), assinalado 

no capítulo II, dos direitos sociais; da Lei nº 8.080, de 1990, que instituiu a saúde como dever 

do Estado e a alimentação como um dos fatores determinantes e condicionantes para a saúde 

(BRASIL. Lei nº 8.080, 1990). No tocante à promoção da saúde, conferem-se os cuidados 

primários de saúde como parte do desenvolvimento e justiça social. Entre estes cuidados está 

a promoção da nutrição adequada (UNICEF, 1979).  

O direito à alimentação tem sido reafirmado pelo Pacto Internacional sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, evidenciado pelo Comentário Geral nº 12 do Comitê de 

Direitos Humanos, Sociais e Culturais, da Organização das Nações Unidas. Assim, reitera-se 

o conjunto de ações governamentais que contribui para o arcabouço do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA). 

A problemática alimentar no Brasil mereceu atenção de estudiosos que descreveram 

que a desnutrição, o subconsumo e as doenças causadas por alimentos inadequados são as 

expressões manifestas das desigualdades dos direitos sociais e do acesso aos alimentos. Não 

há como não imputar ao modelo de desenvolvimento implantado no país a responsabilidade 

do desencadeamento desordenado de concentração de renda com exclusão social, gerando 

desigualdade e pobreza (MALUF, MENEZES; VALENTE, 1996).   

A desigualdade pode gerar desequilíbrio dos determinantes sociais que vão impactar 

negativamente na saúde. Portanto, as políticas públicas são mecanismos governamentais 

utilizados para atender às necessidades da população e assegurar o direito humano à saúde. 

Apesar dos esforços do Sistema Único de Saúde para garantir o princípio da universalidade da 

saúde e da alimentação adequada, este ainda se constitui um desafio. 

Na política de proteção social, observa-se a necessidade de aproximação do cotidiano 

da vida das pessoas. A visão social de proteção supõe conhecer as vulnerabilidades sociais e 

os recursos para enfrentar as situações com menos dano pessoal e social (ASSISTÊNCIA..., 

2008).  

No enfrentamento das necessidades da população, a promoção da saúde deverá utilizar 

conceitos que busquem pela qualidade de vida e bem-estar. Quanto ao avanço das ações para 
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universalização da saúde, o Estado deve promover a equidade no acesso à saúde e na 

distribuição de renda e riqueza com o objetivo de diminuir a desigualdade e vulnerabilidade 

social. As ações devem envolver: a integralidade com as diferentes esferas do governo 

(Municipal, Estadual e Federal); a intersetorialidade (saúde, educação, nutrição, assistência 

social etc.) e participação popular (comunidade e sociedade civil organizada). 

Diante do exposto, questiona-se: no âmbito das Políticas Públicas de Alimentação e 

Nutrição e Assistência Social, como efetivar o DHAA, em famílias que se encontram  em 

desigualdades sociais?  

Para tal questão, cabe refletir que a Segurança Alimentar no Brasil tem relação com o 

processo de redemocratização vivenciado na década de 1980, com grande impulso na década 

de 1990, quando se assistiu ao acirramento das desigualdades sociais e à mobilização em 

torno da luta contra a fome e a miséria no país (CASEMIRO; VALLA; GUIMARÃES, 2010). 

Desde então, o conceito de Direito Humano à Alimentação vem sendo discutido no 

Brasil, especialmente a partir da criação da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e 

Pela Vida que desencadeou amplo debate sobre o combate à exclusão social no contexto da 

promoção da cidadania e dos direitos humanos (VALENTE, 2003). 

Diante do movimento de Combate à Fome e à Miséria, vale perceber que a 

desnutrição, a fome, a pobreza e a miséria não se distribuem por acaso, ao contrário, são 

construções históricas, decisões tomadas pelas elites econômicas e pela política do país, as 

quais são seduzidas por lucros e interesses internacionais (CASEMIRO; VALLA; 

GUIMARÃES, 2010). 

Em termos conceituais, existem diferenças entre pobreza, desnutrição e fome. A 

pobreza corresponde à condição de não satisfação de necessidades humanas básicas. A 

desnutrição ou deficiências nutricionais são doenças que decorrem do aporte alimentar 

insuficiente em energia e nutrientes ou inadequado aproveitamento biológico dos alimentos 

ingeridos.  A fome ocorre quando a alimentação diária, habitual, não propicia ao indivíduo 

energia suficiente para a manutenção do organismo e o desempenho de atividades cotidianas 

(MONTEIRO, 2003). 

A desigualdade social entre as regiões do Brasil foi analisada pela Pesquisa Nacional 

de Amostra por Domicílio, de modo que o rendimento mensal familiar per capita das famílias 

que receberam até ¼ do salário mínimo se concentrou em maior percentual na região 

Nordeste (17,4%) quando comparada com o Sudeste (3,4%) e apenas 15% das famílias da 

região Nordeste recebiam 1 a 2 salários mínimos (IBGE, 2009). Por meio desses dados, pode-
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se considerar que a região Nordeste apresentou maior percentual de famílias sem provimento 

mínimo para a subsistência, traduzindo-se na violação do DHAA.  

Para a promoção da saúde e efetividade do DHAA, precisa-se de disponibilidade de 

alimentos, respeito a práticas e hábitos alimentares, prestação de cuidados especiais a grupos 

social e biologicamente vulneráveis. Além disso, estar inserido no processo de construção da 

capacidade de alimentar e nutrir a si próprio e à sua família. Tal conceito demonstra a 

indivisibilidade e a interrelação entre o DHAA, a nutrição e o direito à saúde (VALENTE, 

2003). 

A efetividade plena do DHAA ocorrerá a partir das relações e da articulação 

intersetorial e da mudança de cultura que desnaturalize as situações de opressão e violação de 

direitos sociais e humanos. Compreender a forma como lideranças e famílias avaliam a 

realidade, captando a lógica de estratégias, pode significar ponto de partida para o 

estabelecimento da autêntica participação popular e de parcerias mais justas, éticas e 

duradouras (CASEMIRO; VALLA; GUIMARÃES, 2010).  

Vários são os esforços do governo brasileiro para lidar com a complexidade dos 

problemas sociais de caráter intersetorial, como a pobreza. Neste sentido, o programa Bolsa 

Família se configura como ponto central na agenda intersetorial, na medida em que articula 

diversos setores (saúde, educação e assistência social), com vistas a efetivar o DHAA e 

contribuir para a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável e com 

risco social (JAIME et al., 2011). 

No entanto, observa-se a dificuldade de conciliar as ações para promoção da saúde 

para uma alimentação adequada junto às famílias em situação de desigualdades e risco social. 

Na tentativa de intensificar a discussão ante a difícil e complexa tarefa de transpor a cadeia do 

biológico para construções dialógicas e reflexivas, optou-se em realizar uma reflexão, com o 

objetivo de pensar a efetivação do DHAA em consonância com a Política de Alimentação e 

Nutrição e Assistência Social. 

Assim, buscou-se analisar as tendências históricas e atual do cenário da Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional e de Assistência Social, por meio de materiais 

bibliográficos, documentos e manuais do Ministério da Saúde. Além disso, foram realizadas 

buscas na Biblioteca Virtual de Saúde (BIREME), utilizando-se dos descritores promoção da 

saúde, alimentação e políticas públicas de saúde. As buscas foram procedidas em 2012, de 

forma aleatória, cruzando-se os descritores até serem encontrados artigos relevantes ao 

assunto abordado.   
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4.1.1 Tratamento da problemática alimentar no Brasil 

 

As análises sobre a problemática alimentar no Brasil têm os primeiros registros em 

1940, com o Serviço de Alimentação da Previdência Social. Este serviço, que visava melhorar 

a situação alimentar da população, funcionou por mais de 30 anos e suas ações foram 

implementadas pela Comissão Nacional de Alimentação, sendo a primeira instância 

governamental a mencionar a necessidade de combater a desnutrição no país (LABBATE, 

1988). 

A partir de 1956, o mesmo órgão iniciou o Programa de Assistência e Educação 

Alimentar a Gestantes e Nutrizes. As prioridades eram atender às gestantes, nutrizes e ao 

problema da desnutrição infantil, devido às precárias condições de nutrição em que se 

encontravam essa população (LABBATE, 1988). 

Na década de 1970, foi criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. A 

principal linha de atuação era a suplementação alimentar a grupos vulneráveis a partir da 

vinculação das ações de sáude e destribuição de alimentos. Por um lado, tal estratégia servia 

para descaracterizar a importância das ações básica de promoção da sáude. A população 

vinculava as ações de saúde com oferta de alimentos (CASTRO; PEREIRA, 1993). 

Em meados de 1980, surgiu o Programa de Suplementação Alimentar e o Programa 

Nacional de Leite para Crianças Carentes. Estes programas foram substituídos na década de 

1990 pelo Programa “Leite é Saúde”, a ser desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde, 

atendendo a menores de dois anos, respectivos contatos familiares e gestantes com risco 

nutricional (CASTRO; PEREIRA, 1993). 

Em 1986, o objetivo da segurança alimentar apareceu pela primeira vez como proposta 

de política de abastecimento alimentar e limitava-se a avaliar o controle do estado nutricional 

dos indivíduos e a desnutrição infantil. Em 1991, divulgou-se a proposta de uma Política 

Nacional de Segurança Alimentar, iniciativa do Partido dos Trabalhadores com impacto 

inicial restrito (MALUF; MENEZES; VALENTE, 1996). 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi instalado em 1993 e contribuiu para 

definitiva introdução da questão agroalimentar e da fome na agenda política nacional, 

favorecendo a discussão junto ao governo e à sociedade. No enfrentamento da questão 

alimentar no Brasil, foi decisiva a incorporação da Ação da Cidadania Contra a Fome, a 

Miséria e pela Vida, ação inspirada pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho) (MALUF; 

MENEZES; VALENTE, 1996). 
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Através do movimento desencadeado pela Ação da Cidadania, realizou-se a Primeira 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar (1994). Tal movimento  resultou no processo 

de mobilização social  em torno da questão alimentar e da conscientização do agravamento da 

fome no país. Um documento elaborado para a Cúpula Mundial de Alimentação, em 1996, 

ressaltou que o problema alimentar no Brasil era determinado pelo modelo de 

desenvolvimento e que deveria ser enfrentado como elemento estratégico para a construção de 

um futuro com equidade social (MALUF; MENEZES; VALENTE, 1996). 

Em 2001, o Programa Fome Zero recuperaria a agenda de combate à fome e miséria, 

por meio da Política de Segurança Alimentar. Em 2003, estabeleceu-se o Programa Nacional 

de Alimentação e Nutrição, tendo como agenda prioritária a transferência de renda a partir do 

Programa Bolsa Escola e Renda Mínima. Assim, em 2004, foi criado o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome que significou ruptura com a tradição do 

movimento de combate à fome e segurança alimentar (COSTA, 2009). 

Em 15 de setembro de 2006, o Brasil presenciou o momento histórico, a aprovação da 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. A promulgação da Lei Orgânica teve 

consequência no fortalecimento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(ASSISTÊNCIA..., 2008).  

Em fevereiro de 2010, foi promulgada a ementa constitucional 64, que incluía a 

alimentação entre os direitos sociais. Em 25 de agosto de 2010, o presidente Luís Inácio Lula 

da Silva instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que buscava 

assegurar o direito à alimentação adequada e saudável em todo país (BRASIL. Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2010). 

Após a contextualização histórica, tomando em particular os avanços ocorridos entre 

2006 e 2009, sobressaiu-se como relevante ponto de discussão o enfoque da Educação 

Alimentar e Nutricional como estratégia de Promoção da Saúde e DHAA. As estratégias 

utilizavam-se de técnicas e métodos para Alimentação Saudável, Saúde e Cidadania; e 

articulação com diversos segmentos da sociedade civil organizada, Ministério da Saúde, 

Ministério do Trabalho, Assistência Social e Ministério da Educação (JAIME et al., 2011; 

SANTOS, 2012).  

Outros autores trazem para reflexão, aspectos conceituais relevantes para Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) crítica. Além, de direcionamentos teóricos para apoiar as 

intervenções em alimentação e nutrição para grupos específicos da atenção primária de saúde. 

Entre os conceitos para uma EAN crítica, está: Educação em Saúde; Antropologia da 

Alimentação; Psicologia grupal; Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e 
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Aconselhamento dietético. Para as intervenções educativas de grupos especefícos devem 

compreender a participação dos educandos de maneira crítica e reflexiva (MAGALHÃES; 

MARTINS; CASTRO, 2012). 

 

4.1.2 Assistência social e segurança alimentar 

 

Historicamente, a Assistência Social organizou-se no Brasil no atendimento a grupos 

específicos da população selecionados em razão da pobreza e vulnerabilidade social. Até 1988 

era entendida como serviço de filantropia, caridade e assistencialismo. A partir da 

constituição de 1988 reconheceu-se a assistência social como política pública (GASPAR, 

2010). 

Em 1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social, iniciou-se o 

processo de construção de gestão pública e participativa da assistência social. Atribuiu-se a 

função de prover mínimos sociais e garantir o atendimento às necessidades básicas 

(GASPAR, 2010). 

A partir de 2003, visualizaram-se avanços na área social, tendo em vista o 

considerável período em que a área esteve ausente do escopo de intervenção federal no campo 

social. Sob o governo do presidente Lula, a política de combate à fome e promoção da 

segurança alimentar foi elevada à condição de prioridade na área social. Em 2004, foi 

constituída a Política Nacional de Assistência Social que buscava incorporar as demandas 

presentes na sociedade brasileira, com objetivo de tornar as diretrizes da assistência social 

mais efetiva no direito à cidadania e responsabilidade do estado (ASSISTENCIA..., 2008).  

No primeiro semestre de 2004, a área de Assistência Social foi marcada pelo debate 

em torno do Sistema Único da Assistência Social, ferramenta de gestão política nacional com 

regulação e organização em todo território nacional da rede de serviços socioassistenciais 

(GASPAR, 2010). Desta maneira, reconheceu-se a prioridade estratégica das equipes dos 

Centros de Referência da Assistência Social no âmbito da Proteção Social Básica e da 

Proteção Social Especial, estabelecendo quadros de pessoal que variaram de acordo com o 

porte dos centros e a capacidade de atendimento (ASSISTENCIA..., 2008).  

Por meio do Ministério de Desenvolvimento Social, a política de assistência social 

progrediu nas ações e nos serviços prestados à sociedade, sobretudo no DHAA. Esforços vêm 

sendo desenvolvidos para que a proteção social não se restrinja apenas a transferência de 

renda a grupos vulneráveis. Faz-se necessário consolidar cada vez mais o conjunto de ações 

em prol dos direitos pleno à cidadania. 
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Contudo, as transformações reais nos processos de trabalho entre saúde e assistência 

social somente se efetivarão mediante a articulação entre produção dos serviços, participação 

social e gestão.  Na direção de ações compartilhada e consolidada entre gestores, profissionais 

de saúde e população (GASPAR, 2010). 

Conhecer o ambiente onde as famílias vivem e sua situação social ajudam os 

profissionais de saúde a aperfeiçoarem suas intervenções com vistas à promoção da saúde. 

Aproximação com a realidade evidencia elementos que contribuem para integralidade da 

assistência, porém os entraves para consolidar o direito a alimentação adequada extrapolam as 

responsabilidades do setor saúde, demandas de ações intersetoriais são necessárias para o seu 

enfrentamento (CHUPROSKI et al., 2012). 

Diante do exposto, considera-se que diversas são as ações políticas do governo 

brasileiro para efetivar, consolidar e expandir o Direito Humano à Alimentação. No entanto, 

os desafios ainda permanecem para que as estratégias de universalização das ações de saúde 

sejam consolidadas. Dentre os desafios, tem-se: a democratização do acesso à alimentação 

adequada; o acompanhamento das famílias com desigualdades sociais e a educação 

nutricional como mecanismo para promoção da saúde.  

Portanto, a partir do resgate histórico da Política de Alimentação e Nutrição e 

Assistência Social, pode-se perceber a necessidade de reflexão acerca da importância da 

intersetorialidade e articulação com os direitos econômicos, sociais, culturais e de saúde. 

Além do avanço de estratégias para educação em saúde, centrado nas necessidades de grupos 

específicos. Nesta perspectiva, as ações de educação em saúde devem contemplar a 

autonomia do indivíduo com conhecimento acerca dos direitos e deveres sociais. Para que a  

partir disso, o indivíduo se constitua como agente ativo no processo de transformação e na 

garantia do Direito à Saúde e Alimentação Adequada.  

Para isso, o Estado brasileiro dever desenvolver condições e ampliar recursos 

financeiros e profissionais para consolidar, expandir e efetivar as Políticas Públicas no Direito 

Humano à Alimentação Adequada. Aos profissionais de saúde, cabe buscar pela 

intersetoralidade e conceitos que fundamentem o desenvolvimento de estratégias para 

educação alimentar e nutricional com a participação ativa da população. 
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4.2   ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA GRAVIDEZ 

 

O conceito de alimentação saudável, segundo a Organização Pan Americana de Saúde, 

inclui em limitar a ingestão energética procedente das gorduras; substituir as gorduras 

saturadas por gorduras insaturadas; aumentar o consumo de frutas, hortaliças, legumes, 

cereais integrais e frutas secas; limitar a ingestão de açúcares livre e de sal (sódio) e consumir 

sal iodado (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2006).  

Contudo, não existem recomendações nutricionais e de ganho de peso específicas para 

as gestantes brasileiras. Autores nacionais que trabalham em pesquisas com gestantes usam as 

recomendações do Institute of Medicine2 para estimar o ganho de peso durante a gestação e 

quantificar os nutrientes necessários (MELERE et al., 2013). Não existindo no Brasil um guia 

alimentar específico para gestantes (DEMÉTRIO, 2010). 

Recomendações básicas fundamentadas nas diretrizes para a Promoção de Práticas 

Alimentares Saudáveis voltadas para a população brasileira (BRASIL. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção a Saúde, 2006) foram complementadas por Demetrio (2010) visando às 

orientações nutricionais e gerais para as gestantes eutróficas, como escolher uma dieta variada 

com alimentos de todos os grupos da Pirâmide Alimentar e evitar a monotonia alimentar; 

preferir os vegetais (frutas, legumes e verduras); atentar para forma de preparo dos alimentos 

dando preferência às formas in natura; incluir os alimentos da base da Pirâmide em maior 

quantidade na alimentação diária; usar açúcares, doces e sal com cautela; consumir alimentos 

com baixo teor de gordura saturada (carne magra); ingerir de seis a oito copos de água 

diariamente; evitar o consumo de álcool e buscar acompanhamento nutricional desde o início 

da gravidez (DEMETRIO, 2010). 

Diante da ausência de um guia alimentar para gestantes, foi desenvolvida por 

Demetrio (2010) uma Pirâmide Alimentar adaptada para Gestantes Eutróficas na faixa etária 

de 19 a 30 anos (Figura 1) inspirada no modelo proposto por Philippi et al. (1999). A 

pirâmide Alimentar para Gestantes indica uma distribuição dos macronutrientes para o 

primeiro trimestre de 12% de proteínas, 62% de carboidratos e 26% de lipídios. No segundo e 

terceiro trimestre de gestação o percentual seria de 11% para proteínas, 60% para carboidratos 

e 29% para lipídeos. O valor energético foi de 2.188 Kcal para o primeiro trimestre e 2.502 

Kcal para o segundo e terceiro trimestre. O autor confere a importância da Pirâmide como um 

                                                           
2
 O IOM da Academia Nacional de Ciências dos EUA: Relatórios da Recommended Dietary 
Allowances (RDAs) and Recommended Nutrient Intakes (RNIs) (INSTITUTE OF MEDICINE, 
2002). 



33 
 

instrumento educativo para profissionais de saúde da atenção básica voltado para adoção da 

alimentação saudável na gravidez (DEMÉTRIO, 2010). 

Demetrio (2010) indica o consumo na gestação de arroz, pão, massa, cuscuz (grupo 

dos cereais); raízes (aipim); tubérculos (batata doce, inhame) como melhores fontes de 

carboidratos complexos, nutrientes que contribuem expressivamente com a maior parte do 

valor energético da alimentação da gestante. Ainda recomenda a ingestão de 5 porções/dia no 

1º trimestre e 6 ½
 porção/dia no 2º e 3º trimestre de gestação. Com relação aos legumes, 

verduras e frutas eles são excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras – recomendam-se 5 

porções/dia de legumes e verduras e 4 ½ porção/dia de frutas no 1º, 2º e 3º trimestre de 

gestação. As leguminosas, como o feijão a ingestão seria de 1 porção/dia em todos os 

trimestres gestacionais. 

 
Figura 1 – Pirâmide alimentar para gestantes eutróficas de 19 a 30 anos 

 

 

Fonte: Demetrio (2010, p. 771) 
 

Nesta perspectiva, os alimentos regionais brasileiros possuem propriedades nutritivas 

para uma alimentação saudável na gravidez. A gestante deve ser incentivada a consumir 

alimentos naturais, considerando a disponibilidade dos alimentos regionais, pois são fontes de 

carboidratos, vitaminas, fibras e minerais. Tais alimentos compõem o grupo de raízes, 
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tubérculos, hortaliças e frutas, essenciais para adequação nutricional na gravidez (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 2012a).  

Dentre alguns alimentos regionais da região Nordeste do Brasil e indicados para o 

consumo durante a gravidez, está o grupo de raízes (macaxeira / aipim); tubérculo (batata 

doce, inhame, cará); grão (milho); hortaliças (jerimum / abóbora, maxixe, quiabo); 

leguminosas (feijão de corda); frutas (banana, acerola, caju, seriguela, cajá, coco, etc). Tais 

alimentos são exemplos de recomendações positivas e podem fomentar mudanças e auxiliar 

em escolhas mais saudáveis, tanto para o consumo alimentar quanto para o estilo de vida 

(BRASIL, 2002). Como exemplo, podem-se citar os tubérculos e raízes com alta porcentagem 

de água, vitaminas e minerais em quantidades variáveis, além disso, são ricos em fibras 

alimentares e possuem carboidratos complexos (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Políticas Públicas, 2002).  

Dada a importância da alimentação saudável na gravidez, Melere et al. (2013) criaram 

o Índice de Alimentação Saudável para Gestantes Brasileiras (HEIP-B) com base no Índice 

Americano Alternate Healthy Eating Index for Pregnancy (AHEI-P). Melere et al. (2013) 

desenvolveram o estudo com 712 gestantes entre 16ª e 36ª semana de gravidez em unidades 

básicas de saúde de Porto Alegre e Bento Gonçalves. Os autores concluem que o HEIP-B 

mostrou boa correlação positiva com os nutrientes que tem recomendação específica no 

período gestacional folato (r=0,8; p<0,001), cálcio (r=0,6; p<0,001) e ferro (r=0,7; p<0,001). 

Além disso, o HEIP-B apontou que 62,6% das gestantes apresentaram dietas classificadas 

como “precisando de melhorias”. Os autores reforçam a necessidade de trabalhar mais 

especificamente com educação alimentar nesse ciclo de vida. 

Williamson (2006) acrescenta e conclui que para a gestante ter hábitos alimentares 

saudáveis e uma alimentação adequada rica em nutrientes é necessário aconselhar uma dieta 

que inclui os carboidratos (pães, arroz, batata e cereais), além de frutas e vegetais. Bem como, 

quantidade moderada de produtos lácteos e proteínas (carne magra, peixes, ovos, feijão e 

lentilhas) e quantidade limitada de alimentos ricos em açúcar e gordura. Existe a necessidade 

de um pequeno aumento na ingestão calórica e de alguns nutrientes e minerais (VIT A e C, 

folato, ferro, cálcio). 

Estudo realizado com mulheres gestantes que faziam uso da Dieta do Mediterrâneo 

(DM), a qual é considerada uma dieta rica e saudável (consumo de peixe duas vezes por 

semana ou mais, ingestão de óleo de oliva, consumo de frutas e vegetais cinco vezes ao dia, 

dois copos de café por dia e carne no máximo duas vezes por semana) apresentou resultados 

significativos na ingestão de proteínas, carboidratos, lipídios e Vitaminas C e D, folato, cálcio 
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e ferro, assim como a redução do risco para partos prematuros quando comparadas às 

gestantes que não faziam uso de nenhuma recomendação da DM (MIKKELSEN et al., 2009). 

Por outro lado, a desnutrição materna durante o período de desenvolvimento fetal tem 

sido associada ao crescimento fetal inferior, baixo peso ao nascer, aumento do risco da 

obesidade, doença coronariana, hipertensão, diabetes tipo 2 e osteoporose. Deficiências de 

micronutrientes podem causar retardo mental (diminuição do iodo) e defeito do tubo neural 

(diminuição de ácido fólico). Em adição, a inadequação precoce da dieta tem como resultados 

obstétricos a predisposição para pré-eclampsia, parto prematuro, diabetes gestacional e 

vaginose bacteriana (BARGER, 2010). 

O bom estado nutricional antes, durante e depois da gravidez  visa otimizar a saúde 

materna e reduzir os riscos de complicações obstétricas, defeitos do nascimento e doenças 

crônicas dessas crianças com implicações na fase adulta (BARGER, 2010; KAISER; ALLEN, 

2008). A avaliação nutricional contínua na gravidez, por meio do controle do ganho de peso 

gestacional, biomarcadores biológicos, composição da dieta, monitoramento do crescimento 

fetal, suplementação de vitamina A, acido fólico e iodização universal poderão impactar na 

prevenção precoce dos riscos metabólicos, deficiência de micronutrientes e redução de 

complicações futuras para a saúde materna e fetal (BRYCE et al., 2008; SHAPIRA, 2008; 

WILLIAMSON, 2006).  

Contudo, a abordagem da alimentação saudável no âmbito da atenção básica não está 

restrita à busca de estratégias técnicas a serem repassadas pelos profissionais de saúde à 

população. O setor saúde deve assumir a alimentação como resultada das relações entre o 

biológico e o sociocultural. Para isto, deve tomar como premissa o processo de aprendizagem 

dinâmico e constante, sendo a superação do paradigma de considerar o espaço da doença e 

assumir a promoção da saúde (SILVA et al., 2002).  

 

4.3 INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E HÁBITOS 

ALIMENTARES SAUDÁVEIS NA GRAVIDEZ: uma revisão sistemática 

 

Wilkinson e Miller (2007) enfocam uma necessidade clara, baseada em evidências, de 

estratégias de informações e desenvolvimento de habilidades para influenciar 

comportamentos saudáveis na gravidez. 

Diante dessa premissa, tendo com referência a utlização de intervenções educativas 

para hábitos alimentares saudáveis na gravidez, foi construída uma revisão de literatura do 
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tipo sistemática em consonância com as orientações do Centre for Reviews and Dissemination 

(2009).  

Tem-se como objetivo identificar a eficácia das intervenções educativas desenhadas 

para melhorar hábitos alimentares saudáveis de mulheres grávidas, com vistas, à melhores 

resultados clínico obstétrico e/ou neonatal. 

O tipo de estudo: incluído na revisão foram apenas os estudos do tipo Ensaios 

Clínicos Controlados Randomizados (ECR) e revisões sistemáticas publicadas em inglês, 

espanhol e português.  

Os tipos de participantes: estudos que incluíram gestantes maiores de 18 anos com 

comparação de grupo controle (gestantes que receberam o cuidado de rotina pré-natal) e 

grupo de intervenção bem definido (gestantes que receberam algum tipo de intervenção 

educativa, adequadamente descrita). 

Tipos de intervenções: incluí-se qualquer intervenção educativa para hábitos 

alimentares saudáveis para promoção da saúde de gestantes, quer isoladamente ou combinada, 

planejadas para modificar fatores de risco comportamental de saúde com vistas a obter 

melhores resultados clínico obstétrico ou neonatal. 

Tipos de resultados mensurados: o efeito das intervenções educativas relacionados à 

modificação de hábitos alimentares, mudanças nos fatores de risco comportamental da saúde 

da gestante e redução dos riscos obstétricos e ou neonatais. Assim, estes resultados incluíram:  

 

a) Mudança de hábitos alimentares (melhorar o consumo de frutas, verduras e 

fibras e reduzir gordura saturada, sódio e açucares); 

b) Mudança no nível de conhecimento (seguir as recomendações dietéticas do país 

de origem, melhorar o conhecimento sobre nutrição); 

c) Mudança ou controle do Peso gestacional (controle do peso gestacional, 

redução do peso gestacional) e; 

d) Mudança dos resultados obstétricos e ou neonatal compreendem os 

relacionados à morbidade (Hipertensão Gestacional, Diabetes Mellitus 

Gestacional, Baixo Peso ao Nascer, Diminuição do Crescimento Fetal). 

 

O método de busca para identificação dos estudos foi realizado em cinco bases de 

dados eletrônicas: CINAHL, SCOPUS, PubMed, LILACS e Cochrane e incluiu artigos 

publicados no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2011. A princípio à busca foi sem 

recorte temporal, porém, após o rastreamento identificou-se poucos estudos relevantes, assim, 
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optou-se para o período dos últimos dez anos. A estratégia usada para combinação dos 

descritores específicos de cada base (por exemplo, descritores MESH no PubMed) foi 

propositalmente ampliada para capturar os estudos que poderiam ser elegíveis para esta 

revisão (Quadro 1). A lista de referências citadas nos artigos selecionados foi pesquisada para 

identificar e adicionar outros estudos com potencial de inclusão. 

 

Quadro 1 – Exemplo de estratégia de busca nas bases de dados 

 
Busca dos termos 

1 Diet habits AND intervention studies  AND pregnancy 
2 Diet habits AND health education AND pregnancy 
3 Food nutrition education AND pregnancy 
4 Diet habits AND pregnancy 
5 Intervention studies AND health education. 
6 Food and nutrition education AND  pregnancy. 
7. Diet habits AND health promotion 
8. Limit to pregnancy and year = ‘2000 – current 

 
Fonte: o autor, 2014 

 

Uma análise da exatidão das informações foi procedida para cada estudo, inicialmente 

selecionado em cada base de dados. Para identificar as características metodológicas dos 

ensaios clínicos reportou-se para o uso CONSORT (MOHER; SCHULZ; ALTMAN, 2001). 

Além disso, a pontuação da escala de Jadad et al. (1996) foi designada para cada revisor 

mensurar a qualidade metodológica de cada ECR elegível. 

Inicialmente, a busca nas bases de dados resultou em 5670 referências. A Figura 2 

sumariza o processo de seleção dos artigos. Após a triagem de títulos e resumos e análise dos 

critérios de inclusão, seis artigos foram incluídos.  

Os seis estudos incluídos nesta revisão foram desenvolvidos nos Estados Unidos, 

Canadá e Europa Oriental. A dimensão da amostra variou de 73 a 327 gestantes que 

realizaram as consultas em clínica de pré-natal, hospital público, hospital comunitário e 

maternidade. O Quadro 2a, b e c esboçam características do estudo, intervenção e resultados. 
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Figura 2 – Fluxograma da seleção dos estudos  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014 

 

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos variou entre baixa e excelente, 

segundo os critérios de Jadad et al. (1996). Um estudo apresentou sequência inapropriada da 

randomização segundo alocação das clínicas para o grupo controle e intervenção com escore 

de Jadad igual a dois (KINNUNEN et al., 2007). Boa qualidade metodológica (Jadad = 3) foi 

atribuída aos estudos de Asbee et al. (2009), Guelinckx et al. (2010), Jackson et al. (2011) e 

para o estudo de Hui et al. (2011) Jadad = 4. Enquanto que o estudo de Wolff et al. (2008) foi 

classificado como de excelente qualidade metodológica (Jadad = 5). A diferença da pontuação 

da qualidade metodológica entre os outros estudos está na descrição e ou existência do 

cegamento durante a realização da intervenção. 

 
 
 

Títulos selecionados. N = 732 

Resumos selecionados. N = 433 

Artigos rejeitados. N=107 

Artigos analisados.   N = 06 

5.670 referencias identificadas nas bases de dados 

Títulos rejeitados. N= 299 

Resumos rejeitados. N= 320 

Total de artigos selecionados. N= 113 

Publicações rejeitadas. N= 4.938 
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Quadro 2 – Características dos estudos incluídos      Continua 
 

Citação Objetivo/ hipótese/ 
Questão de pesquisa 

Cenário do estudo e duração Variáveis 
Avaliadas 

Participantes: número, idade, 
outras descrição relevante 

(a) 
Jackson et 
al. (2011) 
 

Determinar se um 
instrumento interativo, 
computadorizado do tipo 
vídeo de aconselhamento 
médico influencia na 
mudança de 
comportamento da dieta e 
exercício físico em 
mulheres grávidas quando 
comparadas com o cuidado 
usual no pré-natal. 

05 clínicas de pré-natal em San 
Francisco, 03 hospitais públicos, 
02 “academias prática” e um 
hospital comunitário. Os grupos 
foram convidados para voltar 
para avaliação após seis semanas. 
O estudo não reporta o tempo do 
vídeo nem o período gestacional 
das mulheres. 

Peso pré - gravídico e 
altura, consumo de 
alimentos, atividade física e 
conhecimento sobre dieta 
durante a gravidez. 

327 gestantes. GI (163) e GC 
(158).  Média de idade em anos 
= GI (26,1) e GC (26.9). 
Race/etnia=  Hispanico no GI 
(39%) GC ( 42%). Educação 
acima do colegial no GI ( 52%) 
e  GC ( 55%). Multípara no GI ( 
47%) GC ( 54%). Média da 
idade gestacional em semanas 
no GI ( 19,7)  e GC (19,1).  IMC 
normal 19,8-26 no GI( 42%) GC 
(51%). 

 
Hui et al. 
(2011) 

Se uma intervenção sobre 
dieta e exercício pode 
melhorar o hábito 
alimentar, o aumento da 
atividade física e reduzir o 
excesso do ganho de peso 
gestacional em mulheres 
grávidas. 

Clínica comunitária de 
Winnipeg-Canadá. O tempo do 
estudo foi de dois meses. 

Ingestão de alimentos, 
atividade física, idade 
gestacional, diabetes 
mellitus, registro do peso, 
ganho de peso gestacional e 
peso ao nascer. 

190 gestantes. GI(102) GC (88). 
Média de idade em anos= GI ( 
30,1) GC (28,7). Peso pré-
gravidico= GC (70,7kg) GI ( 
68,0kg). IMC pré-gestacional = 
GC( 25,7) e GI ( 24,9). 

 
Guelinckx  
et al. 
(2010) 

 
Intervenção a parti de uma 
brochura (folheto) ou na 
atividade educacional para 
melhorar o hábito 
alimentar, aumento da 
atividade física e redução 
da obesidade em mulheres 
grávidas. 

 
Clínica de pré-natal do 
departamento de obstetrícia e 
ginecologia da Universty 
Hospital of Leuven-Bélgica. 
3 sessões com 1 hora de duração 
na 15ª, 20ª e 32ª semanas de 
gravidez. 

  
Variáveis clínicas: peso 
gestacional, altura, idade, 
paridade, tabagismo, uso de 
suplemento na gravidez. 
Hábitos alimentares: 
alimentos consumidos no 
período de setes dias em 
cada trimestre gestacional. 
Atividade física. 

 
122 gestantes brancas e obesas. 
Grupo controle (n= 43). Grupo 
passivo (n= 37). Grupo ativo 
(n=42). Idade média em anos 
GC (29,4) GP (28,7) e GA (28). 
Peso pré-gestacional no GC 
(90,3kg) GP ( 92,8kg) e GA 
(93,2kg). Uso de vitaminas GC 
(35) GP (26) GA (35). 

Fonte: o autor, 2014  
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Quadro 2 – Características dos estudos incluídos          Continuação 
 
Citação Objetivo/ hipótese/ 

Questão de pesquisa 
Cenário do estudo e duração. Variáveis 

Avaliadas 
Participantes: número, idade, 

outras descrição relevante 

(a) 
Cont. 
 
Asbee  
et al. 
(2009) 

 

Estimar se um programa 
organizado e consistente de 
aconselhamento dietético e 
estilo de vida previne o 
excesso de peso durante a 
gravidez. 

Clínica Residência Obstetrica 
em Charlotte, Carolina do Norte. 
A intervenção era realizada a 
cada consulta do pré-natal. O 
tempo de duração em média seis 
semanas após a intervenção. 

Raça, uso de cigarros, 
nível educacional, 
paridade e número de 
gestação). Peso pré-
gestacional, altura, IMC, 
ganho de peso, aderência 
às recomendações 
dietéticas. 

100 gestantes (GC= 43) e GI 
(n=57). Raça = Hispânica GC ( 
54,8%) GI ( 57,9%).  83,7% no 
GC não fumam e 91,1% no GI. A 
média do peso pré -gestacional 
variou de 26,4kg no GC e  26,7kg 
no GI . A média do IMC no GI foi 
de 25,5 e CG de 25,6. 

 
Wolff 
et al. 
(2008) 

 

Se a restrição do ganho de 
peso em mulheres obesas 
pode ser alcançado com o 
aconselhamento dietético e 
se a restrição poderá reduzir 
a o aumento induzida pela 
gravidez da insulina, leptina 
e glicose. 

Hospital Hvidovre e Herlev, 
Copenhagen. Dez consulta com 
duração de 1 hora.  O estudo não 
reporta o período gestacional 

Peso, altura, pressão 
sanguínea e frequência 
cardíaca, medidas 
repetidas de insulina, 
leptina e glicose 

50 gestantes obesas ( GI= 23) GC 
( 27). Idade média em anos no GI 
( 28) no GC ( 30). Peso pré-
gestacional no GI ( 97kg) e no GC 
(95,5kg). IMC no GI ( 34,9) no 
GC ( 34,6). Idade gestacinal no GI 
(15 semanas) e no GC (16 
semanas). 

 
Kinnunen 

et al. 
(2007) 

Investigar se o 
aconselhamento individual 
sobre dieta e atividade física 
durante a gravidez pode ter 
efeito positivo na dieta, no 
tempo de atividade física e 
na  prevenção do excesso de 
ganho de peso gestacional. 

Seis Clinicas maternidade de 
cuidado primário de saúde na 
Finlândia. As informações 
foram baseadas na dieta durante 
um mês antes da gravidez e o 
seguimento dos meses 
anteriores. Registros da 1ª visita 
e com 37 semanas de gravidez. 

 Idade, peso, altura, índice 
de massa corpórea, nível 
de educação e tabagismo. 

105 gestantes no GI ( 49) e no GC 
( 56). Média de idade em anos no 
GI (27,6) e no GC ( 28,8). Peso 
pré- gestacional GI( 65,7kg) e GC 
( 61,0kg). IMC pré- gestacional 
no GI (23,7) e no GC (22,3). 
Nível educacional no GI ( 57%) e 
GC (36%) tinham educação 
secundária básica. GI ( 68%) e 
GC ( 46%) não fumavam. 
 

 
Fonte: o autor, 2014 
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Quadro 2 – Características dos estudos incluídos          Continuação 
 

Citação Detalhes da intervenção 

(b) 
Jackson  
et al. 
(2011) 

 

 
GI recebeu aconselhamento com foco no aumento do consumo de grãos, frutas e vegetais e na diminuição do consumo de alimentos 
rico em gordura e açucares. O vídeo enfatiza a dieta e o exercício na mudança de comportamento para o ganho de peso na gestação. O 
GI participava da consulta pré-natal de rotina e depois retornava para a assistente de pesquisa reportando se a nutrição, o exercício e 
ganho de peso foram discutidos durante a consulta e posteriormente recebiam o computador com o vídeo educacional. O GC não 
interagia com o “Vídeo Doctor” apenas recebiam o cuidado de rotina no pré-natal e o assistente de pesquisa perguntava se a nutrição, 
peso e exercício foram discutidos na consulta. A ingestão dietética das gestantes foi avaliada pela frequência alimentar de 18 itens, 
incluindo mensagens breves sobre a qualidade da dieta, o consumo diário e semanal de frutas, vegetais, grãos, peixes, nozes e alimentos 
não saudáveis como farinha refinada, refeição rica em gordura, fritura e doces. 
 

 
Hui et al. 
(2011) 

 
O GI recebeu aconselhamento dietético e entrevista por duas vezes. No primeiro encontro e dois meses depois. As orientações eram 
fornecidas e registradas por nutricionistas. A entrevista era assistida com ajuda do Food Choice Map utilizando o computador. No final 
de cada entrevista a gestante e a nutricionista sabia o tipo e quantidade do alimento consumido e o total de calorias. Baseado no Food 
Choice Map a nutricionista orientava as escolhas alimentares. As recomendações eram fornecidas de acordo com as recomendações 
dietéticas do país. A ingestão alimentar foi mensurada utilizando o recordatório alimentar dos 3 dias. Os participantes do GC receberam 
orientações sobre alimentação saudável e atividade física durante a consulta pré-natal, segundo recomendações da Sociedade de 
Obstetrícia e Ginecologia do Canadá. 
 

 
 
 
Guelinckx  
et al. 
(2010) 

 
A intervenção aconteceu por meio de três grupos. O GC recebeu o cuidado de rotina do pré-natal. O segundo grupo (grupo passivo - 
GP) recebeu a brochura durante a primeira consulta pré-natal. O último grupo (grupo ativo - GA) recebeu a brochura e aconselhamento 
com a nutricionista. A brochura foi desenvolvida especificamente para o estudo com conselhos nutricionais e atividade física e ganho 
de peso na gestação. As sessões forneciam assuntos com recomendações sobre uma dieta saudável equilibrada baseado na 
recomendação oficial nacional dietética. A intervenção dietética objetivou substituir alimentos calóricos (ex. alimentos rápidos e doces) 
por alternativas saudáveis (ex. frutas), aumento de alimentos pobres em gordura e redução de gordura saturada. Técnica de modificação 
do comportamento foi usada para dar a mulher percepções no controle da alimentação emocional e prevenção da compulsão alimentar. 
O hábito alimentar foi mensurado por meio de registro alimentar de 7 dias. 

 
Fonte: o autor, 2014 
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Quadro 2 – Características dos estudos incluídos          Continuação 

 
Citação Detalhes da intervenção 

(b) 
Cont. 
 
Asbee  
et al. 
(2009) 

 

 
O GC recebeu  consulta pré-natal de rotina incluído visitas do American College of Obstetricians and Ginecologists e aconselhamento 
sobre dieta e exercício durante a gravidez que inclui um folheto padrão de pré-natal “ What to do when you’re having a baby”. Os 
médicos ou enfermeiras assistenciais não aconselhavam os participantes a qualquer mudança na dieta e estilo de vida. O GI recebeu um 
protocolo padronizado sobre aconselhamento da dieta especifica na gravidez e mudanças no estilo de vida. O aconselhamento dietético 
consistiu nas recomendações de 40% de carboidrato, 30% de proteína e 30% de gordura.  
 

 
Wolff 
et al. 
(2008) 

 

 
As gestantes do GI receberam 10 consultas de 1 hora cada com treinamento dietético durante a gravidez. Eram instruídas a comer uma 
alimentação saudável de acordo com as recomendações dietética oficial Dinamarquesa ( gordura máximo de 30%, proteína 15-20%, 
carboidratos 50-55%) O GC não tinha a orientação dietética no consultório e não havia restrição do consumo energético e ganho de 
peso gestacional.  
 

 
 
Kinnunen 
et al. 
(2007) 

 
GI recebeu aconselhamento intensivo a partir da rotina de visitas domiciliares realizadas por enfermeiras de saúde pública. Nove 
enfermeiras trabalharam no GI e seis enfermeiras no GC. As intervenções educativas foram: informações sobre o ganho de peso 
gestacional de acordo com o índice de massa corpórea; aconselhamento de atividade física; aconselhamento de uma dieta saudável para 
prevenção do ganho excessivo de peso. As orientações para uma dieta saudável constavam de um padrão de refeição regular; a 
importância de café da manha ou mais de uma refeição quente por dia; comer cinco porções/ dia de diferentes tipos de vegetais e frutas; 
consumir em sua maioria pão com alto teor de fibra; reduzir o consumo de doces e lanches para menos de uma porção por dia. As 
gestantes também recebiam dois folhetos de alimentação saudável para levar para casa.  
 

 
Fonte: o autor, 2014 
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Quadro 2 – Características dos estudos incluídos          Continuação 
 
Citação Resultados analisados:  análise estatística e resumo de cada resultado. 

(c) 
Jackson  
et al. 
(2011) 

 

Os grupos foram analisados usando o teste qui-quadrado e test Student’s. Aumento no consumo de frutas e vegetais (+0,4 
porções/dia), grãos (+0,7 porções/dia), peixe, abacate e nozes (+0,7 porções/semana); e diminuição significante no consumo de 
alimentos doces (- 0,4 porções/dia), alimentos fritos ( - 0,7 porções/semana), alimentos rápidos(- 0,5 porções/semana) . Todas essas 
variáveis apresentaram valo p <0,05, sendo estatisticamente significante. Em contraste não houve diferença no acompanhamento 
desses resultados no GC. A proporção do ganho de peso não apresentou diferenças entre os dois grupos. A satisfação com o 
programa “Video Doctor” foi de 98% . O nível de conhecimento geral sobre dieta, grãos e gordura não apresentou diferença 
estatística entre o GC e GI antes da intervenção (p= 0,52; p= 081; p=0,15, respectivamente). Após a intervenção  o número total de 
questões corretas com aumento do conhecimento sobre dieta obteve p= 0,009, conhecimento sobre gordura alimentar p= 0,0001 e o 
conhecimento correto sobre ganho de peso p= 0,001. 
 

 
Hui et al. 
(2011) 

Os grupos foram analisados usando o teste qui-quadrado e t-test Student’s. Correção Bonferroni foi usada para dados com múltiplas 
variáveis.Em relação ao GI houve uma diminuição significativa no consumo de gordura (p = 0,0001), calorias (p= 0,002), gordura 
saturada (p= 0,00004) e colesterol (p= 0,001). A porção diária do consumo de vegetais, frutas não apresentou diferença significativa 
( p=0,43 e p= 0,39 respectivamente). O ganho de peso entre os dois grupos não apresentou valores estatisticamente significativos. 
Com relação aos resultados obstétricos: diabetes gestacional e cesaria (p= 0,87 ). Peso ao nascer (p= 0,73) quando comparados com 
o GI. A baixa prevalência com relação ao excesso de ganho de peso gestacional  foi estatisticamente relevante para o GI ( p= 0,008). 
 

 
 
 
 
Guelinckx  
et al. 
(2010) 

Os grupos foram analisados utilizando a análise da variância (ANOVA) seguida por post hoc tests, teste Kruskal-Wallis, Kendall’s 
tau-B test.Em relação, ao consumo energético em toda gravidez não houve mudanças entre os grupos. Porém, existiu significância 
no menor consumo energético no GP (P=0,016) e GA (P=0,004) em relação ao GC. O consumo de gordura saturada diminuiu e o 
consumo de proteína aumentou no primeiro e terceiro trimestre de gravidez no GA e GP comparados as mudanças no GC. O 
consumo de cálcio aumentou significativamente em todos os grupos. Foi observado um aumento significante no consumo de 
vegetais (GP – P=0,002; GA – P= 0,021) em relação ao consumo de frutas quando comparado com o grupo controle. Apesar da 
melhora significativa do hábito alimentar entre as gestantes, o ganho de peso gestacional não foi significante entre o GA (9,8 +/- 7,6 
Kg) ou GP (10,9 +/- 5,6 Kg) de GC (10,6 +/- 6,9 Kg).  O ganho de peso gestacional em conformidade com orientações dietéticas 
recomendadas obteve no  GC (23,3%) e o GA e GP (27% e 26,2%, respectivamente, P=0,981). O ganho de peso gestacional foi 
negativamente correlacionado com o IMC pré-gestacional (r = -0,369, P=0,001). A intervenção nutricional não detectou 
significância no efeito da intervenção no peso ao nascer. Não houve diferença significativa nas complicações da gravidez e do parto. 
A hipertensão foi o agravo mais comum entre os grupos.  

                    Fonte: o autor, 2014 
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Quadro 2 – Características dos estudos incluídos          Conclusão 
 

Citação Resultados analisados: analise estatística e resumo de cada resultado. 

 
(c ) 
Cont. 
 
Asbee  
et al. 
(2009) 

 

O potencial de diferenças entre os grupos foi analisado usando o teste qui-quadrado e test (Fisher e Mann-Whitney). Estimativa de 
Odds Ratios e intervalo de confiança e modelo de regressão logística multivariada.  
Participantes do GI apresentaram menor ganho de peso (28,7 +/- 12,5 Kg comparados com 35,6+/- 15,5 Kg no GC, P= 0,1). 
Portanto, entre esses grupos não foi identificado diferenças na aderência as recomendações dietéticas. Isoladamente, o GI aderiu as 
recomendações dietéticas (61,4%) e o GC (48,8%) o valor p= 0,21. As mulheres que tinham IMC pré -gestacional normal 
apresentaram maior fator preditivo para aderências as recomendações dietéticas. Não houve diferença estatística entre os grupos 
quando a aderência às recomendações e a taxa de cesarianas, pré - eclampsia, diabetes gestacional, parto vaginal e laceração vaginal. 
 

 
 
Wolff 
et al. 
(2008) 

 

Análise entre as diferenças do GC e GI utilizando t-test Student’s e 95% intervalo de confiança. Nas variáveis dicotômicas o teste 
qui-quadrado. A diferença do peso entre os grupos foi verificada pela análise de covariância. 
O GI teve o ganho de peso gestacional para uma média de 6.675 kg em comparação com o ganho de peso de 13.377 kg no GC a 
diferença média de 6,7 kg; IC 95% diferença: 2,6-10,8 kg; P=0,002. A diminuição do percentual no consumo de gordura e 
carboidrato foi estatisticamente significante (p-valor = 0,001). A quantidade de alimentos em ambos os grupos não foi 
estatisticamente significante. A intervenção não detectou nenhum efeito no crescimento fetal e foi observada pouca incidência de 
complicações na gravidez e no nascimento.  

 
Kinnunen 

et al. 
(2007) 

Análise a partir da covariância (ANCOVA), teste Qui-quadrado e teste exato de Fisher’s. 
Não apresentou mudança significativa sobre a mudança de peso (P=0,88). Uma maior proporção das mulheres no GI excedeu o 
índice de massa corporal quando comparadas ao GC (46% vc 30%) quando ajustados para fatores de confusão. A Odds Ratio para o 
ganho de peso gestacional excessivo não deferiu estatisticamente entre os grupos (OR 1,82, IC 0,65-5,14). A ingestão de frutas e 
legumes aumentaram 0,8 porções por dia (P=0,004) e fibras dietéticas 3,6 mg/dia (P=0,007) no GI em relação ao GC. As diferenças 
no uso de lanches, açucares e pelo menos uma refeição quente por dia (café da manhã) não foram estatisticamente significantes 
entre os grupos (GI=88% e GC= 86% no início do estudo e GI=100% e GC= 96% nas 36/37 semanas de gestação). A adesão das 
gestantes às diretrizes das recomendações dietéticas no GI com ganho de peso estatisticamente menor (28.7 +/ - 12,5 kg comparados 
com 35,6 +/- 15,5 kg. P=01), 61,4% das gestantes do GI aderiram às orientações e 48,8% no GC. Não houve diferença significativa 
na adesão entre os GC e GI. O fator maior preditivo de aderência às recomendações foi as que tinham IMC pré-gestacional normal 
(OR 1.000). Existiram 08 crianças (15%) com peso > / = 4.000g ao nascer no GC em relação ao GI (P=0,006). Não existiram 
diferenças estatísticas entre os grupos na incidência de baixo peso (<2.500g) ou outros resultados obstétrico ou fetal.  
 

Fonte: o autor, 2014 
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4.3.1 Intervenções dos estudos 

 

Todos os seis estudos tinham como foco promover a mudança do hábito alimentar na 

população de gestantes. Além disso, incluíram a modificação da atividade física 

(GUELINCKX et al., 2010; HUI et al., 2011; JACKSON et al., 2011; KINNUNEN et al., 

2007) e redução/restrição do ganho de peso gestacional (ASBEE et al., 2009; GUELINCKX 

et al., 2010; HUI et al., 2011; KINNUNEN et al., 2007; WOLFF et al., 2008).  

Como estratégia para intervenção educativa os autores dos estudos desta revisão 

utilizaram: o vídeo interativo “Vídeo Doctor” (JACKSON et al., 2011); aconselhamento com 

a nutricionista/ vídeo sobre atividade física (HUI et al., 2011); uso de uma brochura / 

aconselhamento da nutricionista (GUELINCKX et al., 2010); aconselhamento intensivo 

através do programa de orientação dietética e estilo de vida (ASBEE et al., 2009); 

Aconselhamento individual dietético de acordo com as recomendações oficiais dinamarquesas 

(WOLFF et al., 2008); aconselhamento intensivo a partir da rotina de visitas domiciliares 

realizadas por enfermeiras de saúde pública (KINNUNEN et al., 2007). 

Jackson et al. (2011) utilizaram abordagem dos princípios da Entrevista Motivacional. 

O ator do vídeo simulava uma conversação com os provedores de saúde e os sujeitos. 

Expressava reflexões de preocupação se os sujeitos estavam entendendo, mostrava 

comparações e aconselhamento sem julgamento. Hui et al. (2011) utilizaram a ferramenta 

computacional com auxilio “Food Choice Map” e entrevista conduzida pela nutricionista. 

Com relação a atividade física foi elaborado um vídeo educacional para as gestantes 

assistirem no domicilio, além do aconselhamento individual. Guelinckx et al. (2010), 

elaboraram a brochura especificamente desenhada para o estudo com dicas sobre o ganho de 

peso na gestação, na nutrição e na atividade física. Entretanto, os autores não descreveram 

como foi elaborada a brochura (textos, imagens, mensagens, etc).   

Asbee et al. (2009) elaboraram um protocolo padronizado sobre aconselhamento 

dietético e estilo de vida. Os médicos e enfermeiros receberam treinamento técnico bem como 

o protocolo do estudo. As orientações eram individuais para cada gestante do grupo de 

intervenção. Os profissionais encorajavam e motivavam a adotar as recomendações a cada 

consulta de pré-natal. 

Wolff et al. (2008) utilizaram 10 consultas com duração de 1 hora cada, durante a 

gravidez com nutricionista capacitada. As gestantes do GI recebiam as orientações 

individualizadas. Kinnunen et al. (2007), implementaram a intervenção durante cinco 

consultas de rotina do pré-natal e sessões de reforço pela enfermeiras de saúde pública. O 
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aconselhamento dietético se deu por meio de dois folhetos sobre alimentação saudável para 

ser entregue a gestante e visitas domiciliares, onde se discutiam a necessidade de mudar o 

hábito alimentar, bem como as barreiras para a mudança. O Modelo de Laitakari and 

Asikainen (1998) para promoção da atividade física também foi aplicado para o 

aconselhamento dietético. 

Foi observado como ponto em comum do elemento de intervenção, entre os seis 

estudos desta revisão, o uso de estratégias educativas diferenciadas daquelas aplicadas na 

consulta pré-natal de rotina. Todos os autores buscavam a interação entre os sujeitos que 

participaram do estudo com seus respectivos pares e equipe de pesquisa, bem como, a adoção 

de estratégias de intervenção que estimulassem tal interação. 

O tempo de aplicação de cada intervenção variou entre os estudos, não havendo uma 

uniformidade de duração da aplicação. Detalhes das intervenções podem ser averiguados no 

Quadro 2a e 2b. 

 

4.3.2 Resultados obtidos com as intervenções 

 

Com relação à mudança de hábitos alimentares saudáveis os estudos desta revisão 

buscaram mensurar: o consumo de frutas, de vegetais, de legumes, de alimentos ricos em 

fibras, pobre em gordura e açucares e / ou nutrientes (proteína, carboidrato, açucares) 

(GUELINCKX et al., 2010; HUI et al., 2011; JACKSON et al., 2011; KINNUNEN et al., 

2007; WOLFF et al., 2008); o seguimento das gestantes com relação às recomendações 

dietéticas oficiais do país de origem (ASBEE et al., 2009; GUELINCKX et al., 2010; 

KINNUNEN et al., 2007); e o conhecimento sobre nutrição / dieta) (JACKSON et al., 2011). 

Sobre os resultados obstétricos e neonatais, os autores mediram em seus estudos: peso 

ao nascer, peso materno, hipertensão, taxa de cesarianas, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, 

parto vaginal, laceração vaginal e macrossomia fetal (ASBEE et al., 2009; GUELINCKX et 

al., 2010; HUI et al., 2011; KINNUNEN et al., 2007; WOLFF et al., 2008), porém sem 

significância estatística. 

Os estudos incluídos, quando analisados individualmente, mostraram a ocorrência de 

mudança no hábito alimentar no grupo de intervenção quando comparados ao grupo controle. 

Observou-se aumento do consumo de vegetais (GUELINCKX et al., 2010; JACKSON et al., 

2011; KINNUNEN et al., 2007), frutas e fibras (JACKSON et al., 2011; KINNUNEN et al., 

2007), bem como, a diminuição no consumo dos alimentos ricos em gordura saturada 



47 
 

(GUELINCKX et al., 2010; HUI et al., 2011; JACKSON et al., 2011; WOLFF et al., 2008), 

carboidrato (WOLFF et al., 2008) e açucares (JACKSON et al., 2011).  

Além disso, Jackson et al. (2011) apontam resultados com relevância estatística na 

mudança do nível de conhecimento sobre nutrição. Diferente do estudo de Asbee et al. (2009) 

os autores relacionaram a ausência de resultados estatisticamente significantes pelo fato de 

não terem conseguido controlar o conteúdo do aconselhamento durante as visitas. Eles 

defendem que as orientações sobre ganho de peso, nutrição e exercício devem considerar 

aspectos na vida dos sujeitos a fim de modificar comportamento.  

Os ECR que utilizaram o aconselhamento individual por meio de programas de 

orientação dietética na prevenção do ganho excessivo do peso gestacional assinalaram que as 

intervenções modificaram hábitos alimentares, porém seu efeito foi limitado sobre o ganho de 

peso gestacional (ASBEE et al., 2009; KINNUNEN et al., 2007).  Entretanto, a restrição do 

ganho de peso gestacional a partir de uma intervenção com aconselhamento individual foi 

estatisticamente significante entre os dois estudos (HUI et al., 2011; WOLFF et al., 2008). O 

detalhamento dos resultados dos estudos encontra-se no Quadro 2c. 

 

4.3.3 Risco de viés e qualidade dos estudos 

 

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos variou entre baixa e excelente, 

segundo os critérios de Jadad et al. (1996). Um estudo apresentou sequência inapropriada da 

randomização segundo alocação das clínicas para o grupo controle e intervenção com escore 

de Jadad igual a dois (KINNUNEN et al., 2007). Boa qualidade metodológica (Jadad = 3) foi 

atribuída aos estudos de Asbee et al. (2009), Guelinckx et al. (2010) e Jackson et al. (2011). O 

estudo de Hui et al. (2011) foi classificado como Jadad = 4 e o estudo de Wolff et al. (2008) 

foi classificado como de excelente qualidade metodológica (Jadad = 5). A diferença da 

pontuação da qualidade metodológica entre os estudos está na descrição e ou existência do 

cegamento durante a realização da intervenção. 

Os vieses descritos pelos autores referem-se a pouca interação entre os pacientes e 

pouco tempo para as discussões em grupos (JACKSON et al., 2011); a seleção em  potencial 

de pacientes saudáveis e a impossibilidade de controlar o conteúdo para o aconselhamento 

(ASBEE et al., 2009). Além disso, o auto relato do peso pré -gestacional, os dados coletados 

antes da randomização, a possibilidade de efeito similar das respostas incorretas entre os 

grupos controle e a intervenção (WOLFF et al., 2008). Kinnunen et al. (2007), Guelinckx et 

al. (2010) e Hui et al. (2011) não descrevem os possíveis vieses durante a execução do estudo.  
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Portanto, os seis artigos capturados para esta revisão, buscaram identificar a eficácia 

das intervenções educativas para estilo de vida saudáveis durante a gravidez, que 

compreendeu a alimentação saudável, ganho de peso e atividade física. Assim, a limitação 

desta revisão e possível risco de viés está na ausência de estratégia de busca utilizando os 

descritores ‘lifestyle’ AND / OR ‘behaviour’. Contudo, buscou-se ampliar o uso de 

descritores e bases de dados que pudessem mostrar estudos de intervenção que abordassem 

alimentação na gravidez.  

A escassez de ensaios clínicos sobre intervenções educativas para promoção de 

hábitos alimentares saudáveis na gravidez é um fato que se destaca nesta revisão. Prieto et al. 

(2011) constataram em seu estudo que temas como cessação do cigarro e a promoção do 

aleitamento materno estão entre as intervenções mais frequentemente estudadas  durante a 

gestação.  

Os achados desta revisão, considerando a qualidade metodológica de um ensaio 

clínico e comparando-se com os resultados de outros desenhos de estudo, provaram que 

combinação de estratégias de intervenção educativa apresenta efeito positivo na mudança de 

hábito alimentar na gestação (GRAY-DONALD et al., 2000; HUNT, et al., 1976; KAFATOS; 

VLACHONIKOLIS; CODRINGTON, 1989; MAYDATA et al., 2006; WIDGA; LEWIS, 

1999).  

Diferentes combinações de intervenção educativa, como o uso de vídeo educativo, 

aconselhamento intensivo por meio de visitas domiciliares, brochura, folhetos ou programa 

educacional apontam para ocorrência no aumento do consumo de frutas, vegetais e fibras e 

diminuição dos alimentos ricos em gordura saturada, carboidrato e açucares pelas gestantes 

participantes dos estudos aqui apresentados. Esse efeito também pode ser demonstrado com o 

estudo de Kafatos, Vlachonikolis e Codrington (1989), Gray-Donald et al. (2000), Maydata et 

al. (2006), onde as gestantes apresentaram motivação (p<0,01) para preparar alimentos com 

frutas e verduras e aumento da ingestão de nutrientes durante a gravidez (p < 0.05).  

A ocorrência dos menores valores sem relevância estatística na mudança dos 

resultados obstétricos e neonatais nos estudos capturados para este revisão, indica a 

necessidade de ensaios clínicos com metodologias mais robustas para medir seu efeito entre 

os grupos de intervenção e controle.   

Gray-Donald et al. (2000), Boyd e Windsor (2003) e Jackson et al. (2011) indicam  

como ponto forte para aumento da eficácia da intervenção ou do programa nutricional com 

gestantes, o tempo das discussões em grupos e o tipo de abordagem no aconselhamento da 

dieta. Symon e Wrieden (2002) sugerem atenção no recrutamento dos sujeitos e viabilidade 
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das estratégias de educação em saúde. Os autores, dos estudos incluídos nesta revisão, 

buscaram a interação entre os sujeitos participantes do estudo com seus respectivos pares e 

equipe de pesquisa, bem como, a adoção de estratégias de intervenção estimuladoras para 

interação.  

Os Estudos resultaram de combinações de intervenções educativas para mudança do 

hábito alimentar durante a gestação. Os resultados apontam para o efeito positivo da 

intervenção no aumento do consumo de vegetais, frutas e fibras, bem como, a diminuição no 

consumo dos alimentos rico em gordura saturada, carboidrato e açucares pelas gestantes. 

Evidenciaram-se repercussões limitadas quanto aos resultados obstétricos e neonatais.  

Prestadores de serviços e profissionais de saúde provavelmente terão que se engajar 

para desenvolver intervenções de educação em saúde para promoção de hábitos alimentares 

saudáveis durante a gravidez, considerando o seu comportamento e estilo de vida. Reitera-se a 

necessidade de aplicar abordagens metodológicas direcionadas as gestantes e estudos que 

busquem medir o efeito das intervenções. 

Sendo assim, tem-se como relevante na prática clínica, a presença de intervenções 

educativas no cuidado primário a saúde, para hábitos alimentares saudáveis na gravidez. 

Pesquisas que envolvam estratégias de intervenção educativa para educação nutricional na 

gestação, podem contribuir para tomada de decisão dos enfermeiros e da equipe 

multiprofissional.  

 

4.4   ENTREVISTA MOTIVACIONAL NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

 

A partir da Revisão Sistemática elaborada para analisar a produção do conhecimento 

sobre as intervenções educativas para hábitos alimentares saudáveis na gravidez, foi possível 

identificar uma produção científica que utilizou a Entrevista Motivacional (EM) na 

intervenção educativa (JACKSON et al., 2011).  

Segundo, Jurgerman e Laranjeiras (1999) o conceito de motivação tem recebido uma 

grande atenção, principalmente nas áreas das dependências químicas. Com isso, se inspirou 

uma intervenção terapêutica chamada Entrevista Motivacional, amplamente difundida nos 

Estados Unidos da América, na Europa e, recentemente, no Brasil. Os autores explicam que a 

motivação é vista como um grau de compromisso ou a aderência ao tratamento. Assim, pode 

ser encarada como uma probabilidade de certos comportamentos acontecerem. 

DiClemente e Prochaska (1986) definem modelo teórico para os estágios 

motivacionais: Pré-contemplação -> estágio em que a pessoa não considera a necessidade de 
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ajuda, não demonstra consciência suficiente que tem problemas. Contemplação: Quando a 

pessoa visualiza o problema com possibilidades de mudanças. Preparação: a pessoa começa a 

pensar em tentativas para mudar o comportamento. Manutenção:  a pessoa modifica seu estilo 

de vida. 

A EM originalmente foi descrita por Miller (1996). A teoria e prática da EM é um 

estilo de aconselhamento diretivo, centrado no cliente, ajudando os mesmos a explorar e 

resolver sua ambivalência. Para tal, combina elementos de ambos os estilos: entusiasmo, 

empatia e técnica (questões chaves e escuta reflexiva). O ponto forte da EM é a mudança de 

comportamento (ROLLNICK; MILLER, 1995).  

A EM empresta vários modelos teóricos (técnicas diretivas e não diretivas, abordagens 

breves, etc) que balizam o papel do profissional da saúde a estimular a motivação do cliente, 

buscando aumentar a possibilidade de mudança sem, ao mesmo tempo, impor a pessoa um 

curso da ação (JURGERMAN; LARANJEIRAS, 1999).  

São cinco os princípios básicos na técnica EM: expressar empatia, desenvolver 

discrepância, evitar argumentação, acompanhar a resistência e promover a autoeficácia. E oito 

estratégias que aumentem a probabilidade de mudança: aconselhar, remover barreiras, 

oferecer opções de escolha, diminuir a vontade, praticar empatia, dar feedback, clarificar 

objetivos e ajuda ativa (ROLLNICK; MILLER, 1995).  

Na primeira fase do processo de mudança, assume-se que o cliente está ambivalente e 

possivelmente no estágio de contemplação inicial ou mesmo pré-contemplação. Nessa fase 

recomendam-se cinco técnicas, elas visam o cliente explorar sua ambivalência e expressar 

suas razões para mudar: fazer pergunta aberta, escutar criticamente, reassegurar, resumir, 

estimular afirmações de automotivação. Na ocasião, estimular afirmações de automotivação 

visa exatamente ajudar o cliente a resolver a ambivalência. É função do profissional da saúde 

facilitar a elaboração destas afirmações de automotivação (JURGERMAN; LARANJEIRAS, 

1999).  

A segunda fase, diz respeito ao estímulo para o compromisso com a mudança. Para 

isso o cliente chega ao estágio de preparação. A pessoa expressa: diminuição da resistência 

diminuem as questões sobre os problemas, faz afirmações de automotivação, aumentam as 

perguntas: Como seria? Como fazer? Começa a falar de como seria se ele mudasse 

(JURGERMAN; LARANJEIRAS, 1999). 

Estratégias da EM tem sido aplicada em programas de saúde visando uma ampla 

variedade de problemas, que incluem: tabagismo, dependência de heroína e cocaína, abuso de 
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drogas, comportamento de risco para HIV, violência sexual, diabetes, manutenção da dor e 

reabilitação cardiovascular (MILLER, 1996).  

Reniscow et al. (2002) considerando os estudos sobre EM, indicam que tal técnica 

pode ser incorporada para um amplo alcance da promoção da saúde e intervenções de 

prevenção de doenças e com potencial de aplicação no cenário do cuidado a saúde com 

diversos profissionais. Brobeck et al. (2011) revelam que as enfermeiras que usam a EM tem 

os resultados dos seus benefícios melhor compreendidos no cuidado primário de saúde com 

melhores diretrizes e respostas no cuidado, além de ajudar no relacionamento enfermeiro-

paciente para a prática da promoção da saúde.  

Reniscow et al. (2002) reforçam que o efeito da EM pode ser atribuído a elementos 

comuns, como o aconselhamento e a empatia. Com impacto em diferentes etnias, idade e 

nível socioeconômico. 

Estudo de revisão da literatura sobre publicações que utilizaram a EM sob a temática 

da modificação da dieta concluem que o uso dessa abordagem em combinação com educação 

nutricional é moderadamente eficaz para modificar a dieta, oferecendo vantagem quando 

combinada com outro método (VANWORMER; BOUCHER, 2004). Resnicow et al. (2002) 

apontam em seu estudo que o grupo que recebeu aconselhamento a partir da entrevista 

motivacional por contato telefônico, reportaram aumento no consumo de frutas e vegetais, 

sendo significante em relação ao grupo que recebeu apenas o Kit de auto ajuda ou material de 

educação em saúde. 

Estratégias de EM vem sendo desenhadas para reduzir o tempo e a duração das 

intervenções no cenário da saúde pública. Métodos breves podem ser usados como ponto de 

partida para o processo motivacional. As Abordagens podem ser reforçadas através de 

materiais coadjuvantes que forneçam suporte e promovem um relacionamento inicial com a 

pessoa (EMMONS; ROLLNICK, 2001). 

Experiências e estudos conduzidos com a EM, no cenário da saúde pública, têm dado 

origem a novos desafios para aqueles que desejam avaliar tais métodos. Modelos têm sido 

desenvolvidos para intervenções breves baseado em estratégias claras para a prática dos 

profissionais da saúde (EMMONS; ROLLNICK, 2001). 

Nesta perspectiva, a abordagem da motivação foi introduzida na estrutura da 

Intervenção Breve. Foi desenhada para ser uma intervenção breve em intensidade e duração. 

Ela é mais vantajosa quando aplicada em ambientes com grande demanda de atendimento e 

pouca disponibilidade de tempo dos profissionais. A Entrevista Motivacional Breve (EMB) é 
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eficaz tanto para aqueles que procuram tratamento quanto para aqueles que não procuram 

(SALES; FIGLIE, 2009). 

Relatórios de revisão sobre a efetividade do aconselhamento breve na EM, noticiam a 

presença de seis elementos, sumarizado pelo acrônimo FRAMES, originalmente concebido 

por Miller e Sanchez (1994), a saber: Feedback; Responsabilidades para mudança situado 

com o individuo; Aconselhamento; Prover opção (Menu) para mudança; Empatia no 

aconselhamento e Aprimoramento (Enchancement) para autoeficácia (MILLER, 1996; 

ROLLNICK; MILLER, 1995). 

Segatto et al. (2011) buscaram avaliar a efetividade da EMB e de uma brochura 

educativa aplicadas em pronto socorros para reduzir o abuso e problemas relacionados ao 

álcool entre jovens e apontam que não houve diferença estatística entre os dois grupos, porém, 

houve uma redução significativa (p<0.001) em problemas relacionados com o abuso do álcool 

em ambos os grupos. 

Sales e Figlie (2009) concluem em seu estudo que aplicação da EMB pode ser 

oferecida com sucesso, sozinha ou acoplada a outras técnicas, quando comparadas com grupo 

controle. Acrescentam, ainda, que EMB oferecida juntamente com outra técnica, tem uma 

eficácia maior do que quando oferecida isoladamente. É uma intervenção de baixo custo e 

facilmente aplicável em qualquer ambiente de saúde ou na comunidade. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1   DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo de delineamento experimental, onde a essência da concepção de “experimento” 

requer uma manipulação intencional e uma ação para analisar seus possíveis efeitos. Refere-se 

a um estudo em que se manipulam intencionalmente uma ou mais variáveis independentes 

para analisar as consequências da manipulação sobre uma ou mais variáveis dependentes, 

dentro de uma situação de controle do pesquisador (SAMPIERI; CALLADO; LUCIO, 2013).  

Esse tipo de estudo é conhecido como ensaio clínico randomizado e controlado. A 

principal vantagem do ensaio clínico é a capacidade de demonstrar causalidade. Isso decorre, 

em especial, da alocação aleatória da intervenção, que pode eliminar a influência de variáveis 

confundidoras e minimizar a possibilidade de que os efeitos observados sejam reforçados pela 

cointervenção (HULLEY et al., 2008). 

Portanto, para se qualificar como experimento, o delineamento da pesquisa necessita 

possuir três seguintes propriedades: manipulação (o experimentador faz alguma coisa aos 

participantes do estudo); controle (o experimentador introduz controles sobre a situação 

experimental, incluindo o uso do grupo controle) e a randomização (o experimentador designa 

aleatoriamente os participantes para os grupos controle e experimental) (POLIT; BECK, 

2011).  

A intervenção foi caracterizada pela aplicação de uma estratégia educativa para 

alimentação saudável com o uso dos alimentos regionais por gestantes. Os efeitos da 

intervenção nas gestantes do grupo de intervenção (GI) foram comparados com os resultados 

obtidos pelas gestantes do grupo controle (GC), com vistas a alcançar o seguinte desfecho: 

elevar o nível do conhecimento, da atitude e da prática sobre os alimentos regionais, avaliados 

pelo inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática) nas gestantes do GI. 

Para intervenção foi construída e validada uma cartilha educativa intitulada 

“Alimentação Saudável na Gravidez com os Alimentos Regionais”. O referencial teórico que 

norteou a construção da intervenção educativa foram os pressupostos da Entrevista 

Motivacional (EM), dois princípios básicos foram utilizados: promover a autoeficácia e ajudar 

a resolver a ambivalência (ROLLNICK; MILLER, 1995).  

As representações gráficas das etapas do estudo, tipo ensaio clínico e da construção e 

validação da cartilha educativa encontram-se detalhadas, respectivamente, nas Figuras 3 e 4.  
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Figura 3 – Representação gráfica das etapas do estudo, tipo ensaio clínico 
 

 

Fonte: o autor, 2014 
 
* EBIA - Escala Brasileira de Insegurança Alimentar  
** CAP - Conhecimento, Atitude e Prática 

 
 
 
 
 
 

Grupo de Controle 
(GC) 

Grupo Intervenção 
(GI) 

Pré-teste com aplicação do *EBIA e do 
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da consulta de pré-natal de rotina, 
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Pós-testes com aplicação do Inquérito 
**CAP no sétimo dia e 30º dia da 
intervenção educativa por meio de 
contato telefônico. 

 

Análise dos dados e comparação entre o 
               Grupo de Intervenção e Grupo Controle 

Gestantes acompanhadas pela Estratégia da Saúde da 
Família em Unidades Básica de Saúde. 

Orientações convencionais sobre 
alimentação na consulta pré- natal de 
rotina. 
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Figura 4 – Representação gráfica da construção e validação da cartilha educativa 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Fonte: o autor, 2014 
 

Levantamento bibliográfico sobre alimentação na gestação; Recomendações 
nutricionais de órgãos oficiais nacionais e internacionais; Manual sobre os 
Alimentos Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde; Enquete sobre os 
alimentos regionais mais consumidos pelas gestantes; Pesquisa de campo sobre 
representação social da alimentação na gravidez. 

 

Fase 1) Adaptação do conteúdo 

Fase 2) Planejamento e desenvolvimentos das ilustrações. 
 

Impressão da cartilha educativa “Alimentação Saudável na 
Gravidez com os Alimentos Regionais”  

 

Fase 3) Avaliação e validação da cartilha educativa por juízes 
(profissionais de saúde) 

Fase 4) Avaliação da cartilha educativa pelas gestantes. 

Profissional de Web Design: Ilustrações e diagramação (1ª versão) 
 

Profissional de Web Design: Ilustrações e diagramação (2ª versão) 
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5.2   LOCAL DO ESTUDO 

 

Recife, a capital de Pernambuco, está limitada ao sul e a sudoeste com o município de 

Jaboatão dos Guararapes. Nesta situação encontramos os bairros do Jordão (Recife), Jardim 

Jordão (Jaboatão), Ibura e COHAB (Recife). A ocupação da região do Ibura aconteceu por 

volta da década de 1960 e tem um histórico de organização social dentre as comunidades mais 

pobres do Recife (CARVALHO; SANTOS, 2010). 

Recife está dividida em 94 bairros distribuídos em seis Regiões Político 

Administrativas (RPA) ou Distritos Sanitários (Figura 5) os quais apresentam diferenças 

geográficas, demográficas e socioeconômicas. O Distrito Sanitário VI é o mais populoso com 

24,86% das população de Recife  e tem como área de abrangência os oito bairros: Boa 

Viagem, Brasília Teimosa, COHAB, Ibura, Imbiribeira, Ipsep, Jordão e Pina (RECIFE. 

Secretaria de Saúde, 2010).   

O Distrito Sanitário VI subdivide-se em três RPAs (6.1, 6.2 e 6.3). A RPA 6.1 

compreende os bairros de Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, IPSEP e Pina. A RPA 

6.2 os bairros do Jordão e Ibura e a RPA 6.3 o bairro COAHB. As RPAs 6.2 e 6.3 fizeram 

parte do estudo. As Unidades Saúde da Família (USF) pertencente à RPA 6.2 são no total de 

nove USFs e 18 Equipes de Saúde da Família (ESF) e a RPA 6.3 perfaz 14 USFs e 35 ESFs, 

totalizando 23 USFs e 53 ESFs nas RPAs 6.2 e 6.3 (RECIFE. Secretaria de Saúde, 2010).  

Os bairros periféricos como Ibura, Cohab (quase 20 mil novos habitantes), 

apresentaram as maiores taxas de crescimento demográfico. Na análise das condições 

precárias de habitabilidade, os bairros Ibura, Jordão e COHAB apresentaram índices 

altíssimos e altos. Para a análise considerou-se: a concentração de moradores nos domicílios 

(domicílios com mais de cinco moradores); a deficiência de saneamento e os baixos 

rendimentos dos responsáveis (sem rendimentos e com renda até dois salários mínimos) 

(RECIFE. Secretaria de Saúde, 2010).  

As comunidades pertencentes ao Ibura, ao Jordão e o COHAB, têm a economia 

assegurada pelo comércio local e vendedores autônomos. A maioria das residências é de 

alvenaria com localização em áreas de risco (barreiras) e vila populacional. A população tem 

acesso a saúde por meio das USF, das Unidades de Saúde tradicional, da Policlinica, da 

Unidade de Pronto Atendimento e da Maternidade Municipal. Quanto aos serviços de 

educação têm-se escolas estaduais e municipais. Os bairros possuem uma rede de proteção 

social composta por dezenas de associações de bairro, os quais disponibilizam alguns 

serviços, entre eles:  a destribuição de leite e o  pró-jovem.   
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No atendimento as consultas de pré-natal, as enfermeiras das USFs prestam os 

cuidados as gestantes segundo Estratégias da Rede de Atenção Básica proposta pelo 

Ministério da Saúde. Tem-se como eixo norteador da assistência o Caderno de Atenção 

Básica ao Pré-Natal de Baixo Risco (BRASIL. Ministério da Saúde, 2012a). 

 

Figura 5 – Mapa das regiões Político Administrativa do Recife-PE 

 

 
Fonte: Recife (2010, p. 9)  

 

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A população do estudo foi constituída de gestantes acompanhadas em 23 USFs e que 

realizavam a consulta pré-natal com enfermeiras, no período de dezembro de 2012 a agosto de 

2013. As USFs fazem parte do Distrito Sanitário VI e estão localizadas nos bairros do Ibura e 

Jordão (RPA 6.2) e COHAB (RPA 6.3).  O critério utilizado para a escolha das RPAs do 

Distrito Sanitário VI se deu pela experiência da pesquisadora nas atividades de assistência, 

extensão e pesquisa realizadas na localidade, como também, atividades desenvolvidas pelo 

Programa de Educação pelo Trabalhador para a Saúde (PET- Saúde). 

Segundo dados coletados, pela pesquisadora, nos relatórios de produtividade das USFs 

do Distrito Sanitário VI, entre os meses de janeiro a maio de 2012, a média de registro das 

gestantes que pertencem a RPA 6.2 foi de 300 grávidas, sendo 83,05% com início do pré-
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natal no 1º trimestre. A RPA 6.3 cadastrou no mesmo período 501 gestantes e 79,05% 

iniciaram a consulta no 1º trimestre.  

Para cálculo do tamanho da amostra empregou-se a fórmula a seguir. Considerou-se 

como variável de desfecho o conhecimento, a atitude e a prática sobre os alimentos regionais 

por gestantes.  

 

 

 

 

Onde: N= tamanho da amostra; Zα = 1,96 (confiança desejada de 95%); Zβ = Poder 

desejado = 0,84; P1 = Proporção de o evento acontecer no grupo controle; P2 = Proporção do 

evento acontecer no grupo de intervenção; q1 = 1- P1; q2 = 1-P2. Para o cálculo amostral 

considerou-se um valor P = 50%. 

Empregando-se a fórmula estabeleceu-se um número amostral de 185 gestantes. Sendo 

91 para o GI e 91 para o GC.  Foram acrescidos 10% do tamanho amostral para o grupo 

controle (GC= 94). 

Sendo um estudo experimental do tipo ensaio clínico controlado, optou-se pela 

randomização por conglomerados ou cluster. Neste tipo de seleção os sujeitos são 

randomizados em grupos e não individualmente. Desta forma os grupos podem ser alocados a 

partir de hospitais, escolas, bairros, salas de aula, cidades, etc (CAMPBELL et al., 2012; 

LIMA, 2008). 

Esse tipo de randomização exige que o pesquisador aloque aleatoriamente grupos ou 

conglomerados que ocorrem naturalmente em vez de alocar indivíduos para as intervenções. 

A randomização por cluster ou conglomerados adapta melhor as questões de pesquisas sobre 

programas de saúde e seus efeitos na população. Além de minimizar o risco de contágios 

entre indivíduos (HULLEY et al., 2008).  

Nesta pesquisa as  RPAs  6.2 e 6.3 do Distrito Sanitário VI de Recife-PE formaram os 

conglomerados ou cluster as quais foram alocadas aleatoriamente nos grupos de pesquisa.  

Contudo, um dos critérios estabelecidos pelo Consolidated Standards of Reporting 

Trials 2010 (CONSORT) para ensaios clínicos com amostragem por cluster, não foi 

contemplado. A afirmação do CONSORT determina que devam existir mais de um grupo em 

cada braço (CAMPBELL et al., 2012), ou seja, seria necessário que dentro de cada território 

escolhido (cluster), algumas USFs fossem alocadas como experimental e outras como 

controle. Neste estudo, não houve a randomização das subunidades. Houve randomização 

N = (Zα + Z 1-β)² . [P 1. q 1 + P 2 . q 2]  /  (P 2 – P1)
2 
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apenas do braço do experimento. Ou seja, as USFs do conglomerado A, após alocação 

aleatória, fizeram parte do GI, e consequentemente, as do conglomerado B foram alocadas 

para o GC.  

A opção de sortear as USFs para compor o GC e GI dentro do mesmo conglomerado, 

conforme recomendações do CONSORT 2010 implicariam no alto risco de contaminação 

entre as gestantes das USFs de cada braço (CAMPBELL et al., 2012). Assim, as gestantes do 

GC poderiam ser afetadas pela intervenção e com isso a contaminação do experimento. Tal 

fato poderia ocorrer devido à aproximidade geográfica das USFs. Vale destacar, que a 

equivalência social, cultural e econômica observada nos conglomerados, poderá minimizar o 

chamado efeito do cluster. No entanto, o equilíbrio da linha de base entre as gestantes do GI e 

GC, irá demonstrar a equiparação entre os sujeitos em cada braço do experimento, diminuindo 

assim, o risco de viés.  

O critério para compor os conglomerados foi à identificação das RPAs de acordo com 

o que é estabelecido pela gerencia distrital do Distrito Sanitário VI de Recife-PE. A partir da 

identificação das RPAs, foi realizado o sorteio de alocação para os grupos de estudo (Quadro 

3).  
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Quadro 3 – Distribuição das Unidades de Saúde da Família por Região Político-Administrativa, 
segundo os conglomerados para randomização do estudo 

 
RPAs Bairro USFs /  ESFs Conglomerado 

 

 

 

 

6.3 

 

 

 

 

COHAB 

Três Carneiro/ 4 equipes 
Lagoa Encantada/ 3 equipes 
UR2/ 2 equipes 
27 de Novembro/ 4 equipes 
Três Carneiros de Baixo/ 2 equipes 
UR5/ 4 equipes 
UR10/ 2 equipes 
UR12/ 2 equipes 
Monte Verde/ 2 equipes 
UR3/ 2 equipes 
Vila das Aeromoças/2 equipes 
Pantanal/2 equipes 
Parque dos Milagres/2 equipes 
Vila dos Milagres/ 2 equipes 

 

 

 

 

A 

 

           

 

6.2 

 

 

Ibura e 

Jordão 

 
Vila do Sesi/ 3 equipes 
Rio da Prata/ 3 equipes 
Paz e Amor/ 2 equipes 
Água Viva/ 1 equipe 
Alto da Jaqueira/ 2 equipes 
Alto da Bela Vista/ 1 equipe 
Jordão Alto/ 3 equipes 
Jordão Baixo/ 3 equipes 
 

 

        B 

 
Fonte: o autor, 2014 

 

Vale salientar, que o conglomerado que fez parte do GC e do GI foi definido pelo 

processo de alocação aleatória simples. Na ocasião, foi utilizado um sorteio entre os 

conglomerados e depois foi realizada uma alocação aleatória para escolha da UFS. Na Figura 

7 estão representadas as etapas da randomização por conglomerados e alocação randômica do 

GC e GI. Assim, após a randomização e alocação aleatória simples o conglomerado A fez 

parte do grupo de intervenção e o conglomerado B do grupo controle.  

O conglomerado A foi composto pela RPA 6.3 (COAHB) e o conglomerado B pela 

RPA 6.2 (Ibura e Jordão). O bairro COHAB se separa do Ibura e do Jordão por meio da BR 

101 (Figura 6) e para transitar entre os bairros da COHAB, Ibura e Jordão é necessário utilizar 

meios de transporte, como ônibus, carro ou motocicleta. Desta maneira, a pesquisadora 

garantiu o sigilo da alocação entre as gestantes dos GC e o GI.   

Das 14 USF que compõe o conglomerado A, cinco unidades de saúde foram alocadas 

aleatoriamente para coleta de dados, são elas: Lagoa Encantada, UR2, UR12, UR10 e Vila das 
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Aeromoças. No conglomerado B, das nove USF, três unidades de saúde foram alocadas 

aleatoriamente para coleta de dados: Vila do SESI, Cidade Operária e Rio da Prata (Figura 7). 

O critério para compor os números de USF que fariam parte do estudo foi de acordo com o 

quantitativo aproximado de gestantes necessárias para compor o GC e o GI.  

 

Figura 6 – Representação dos bairros, segundo os conglomerados A e B  
 

 

 
Fonte: Recife (2010, p. 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conglomerado A 

Conglomerado B 
COHAB Ibura 

Jordão BR 101 
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Figura 7 – Representação das etapas de randomização por conglomerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2014 

 

Fizeram parte da amostra as gestantes que atenderam aos seguintes critérios:  

a) elegibilidade ou inclusão: maiores de 18 anos, estar realizando a consulta pré - 

natal na referida USF e possuir telefone celular ou fixo.  

b) critérios de exclusão: menores de 18 anos de idade, idade gestacional acima de 36 

semanas, diabetes mellitus gestacional ou diabetes pré-existente, hipertensão gestacional ou 

crônica, mulheres que apresentassem dificuldade para compreender as perguntas do 

Definição dos conglomerados  
Critério: identificação das RPAs  

Conglomerado A – RPA 6.3 
14 Unidades Saúde da Família 

 

Conglomerado B – RPA 6.2 
09 Unidades Saúde da Família 

 

Alocação aleatória simples dos 
conglomerados A e B 

Grupo Controle 
Conglomerado B 

Grupo Intervenção 
Conglomerado A 

Alocação aleatória simples das USFs 
dos conglomerados A e B 

Conglomerado A (GI) 
USF: Lagoa Encantada; 

UR2; UR12; UR10 e Vila 
das Aeromoças. 

Totalizando: 5 USFs e 
11 ESFs. 

 

Conglomerado B (GC) 
USF: Vila do Sesi; 
Cidade Operária e  

Rio da Prata.  
Totalizando: 3 USFs e  

9 ESFs. 
 

Participaram da pesquisa, gestantes que 
foram atendidas na consulta de pré-natal 
de 08 USFs e 20 ESFs. 
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questionário e ou a intervenção educativa. As gestantes que apresentavam diabetes mellitus 

gestacional ou pré-existente, Hipertensão gestacional ou crônica teriam a consulta pré-natal 

realizada em unidades de saúde de referência para o atendimento à gestação de alto risco, 

além de uma assistência clínica e nutricional específica para o agravo. As gestantes acima de 

36 semanas de gravidez estariam próximas da data provável do parto, assim comprometeria o 

seguimento do estudo. 

c) critérios de desistência ou perda: interrupção da gravidez ou quando não era 

possível o contato telefônico após dez tentativas em horários diferentes e dias consecutivos. 

A Figura 8 apresenta um fluxograma de recrutamento e mapeamento das gestantes que 

participaram do estudo no grupo controle e grupo de intervenção. Observa-se que 294 

gestantes foram elegíveis. Como critério de exclusão prevaleceu as gestantes com menos de 

18 anos de idade (n=32) e gestações acima de 36 semanas (n=27). Depois de aplicados os 

critérios de exclusão, 185 gestantes participaram do estudo. Destas, 91 fizeram parte do GI e 

94 do GC. Contudo, durante o seguimento 15 gestantes se tornaram inelegíveis ou desistiram 

do estudo. Ressalta-se a perda do seguimento devido a problemas no contato telefônico, no GI 

(n=11) e no GC (n=13). Diante disso, 76 gestantes concluíram o estudo no GI e 79 no GC. 

 

Figura 8 – Fluxograma de recrutamento e mapeamento das gestantes, segundo o  grupo 
controle e o grupo de intervenção 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestantes elegíveis (n= 294) 

- Recusou participar do estudo (n= 16) e 
não tinha tempo para a intervenção (n= 13) 
- Apresentava dificuldade de compreender a 
intervenção educativa (n= 03) 
- Apresentava dificuldade de compreender as 
perguntas do questionário (n= 03) 
- Gestação acima de 36 semanas (n= 27) 
- Não compareceu a consulta pré-natal (n=15 ) 
- Gestante com menos de 18 anos de idade 
(n=32) 
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Fonte: o autor, 2014 

 

5.4 INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) (ANEXO A) foi o instrumento 

utilizado neste estudo para caracterizar a homogeneidade da amostra e a linha de base das 

gestantes do grupo de intervenção e controle, além de medir os desfechos secundários, os 

escores de segurança alimentar das gestantes e os tipos de alimentos consumidos diariamente 

pelas gestantes segundo os grupos da Pirâmide Alimentar. Cada variável foi medida por meio 

das respostas das gestantes. 

A EBIA foi elaborada e validada por pesquisadores da Universidade de Campinas 

(UNICAMP) com apoio do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e a 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, a partir da necessidade de ter à 

disposição da política brasileira de combate à fome uma metodologia e um questionário de 

avaliação familiar de segurança alimentar adequados às características nacionais. O estudo de 

validação da EBIA foi realizado em 2003 e 2004 em cinco regiões do país. A escala possui  

15 itens que permitem a categorização da segurança alimentar na família (SEGALL-

Gestantes que participaram do estudo (n= 185) 

Grupo de Intervenção (n= 91)   Grupo Controle (n=94) 

Desistiu do estudo ou tornou-se 
inelegível (n= 15). 
- Interrupção da gravidez (n= 2) 
- Não atende a ligação (n=10) 
-Número incorreto do telefone (n=3) 
Das 15 gestantes: 
-Não participou do pré-teste no 7º dia 
(n=1) 
-Não participou do pré-teste no 30º 
dia (n= 8) 
- Não participou dos pré-testes no 7º e 
30º dia (n= 6) 

Desistiu do estudo ou tornou-se 
inelegível (n= 15). 
- Interrupção da gravidez (n=4 ) 
- Não atende a ligação (n=7) 
- Número incorreto do telefone (n=4) 
Das 15 gestantes: 
-Não participou do pré-teste no 7º dia  
(n=1) 
-Não participou do pré-teste no 30º dia  
(n= 4) 
- Não participou dos pré-testes no 7º e 
30º dia (n=10) 

Completou o estudo (n= 79) Completou o estudo (n=76) 
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CORRÊA et al., 2003). O Quadro 4 apresenta a síntese da Escala Brasileira de Medida de 

Insegurança Alimentar.  

Segundo Segall-Corrêa et al. (2003) a categorização se dá a partir de escores de 

respostas positivas as 15 perguntas do questionário. A partir disso, os autores estabeleceram 

os gradientes de insegurança alimentar com respectivos pontos de corte (Quadro 5).  

 

Quadro 4 - Síntese da Escala Brasileira de Medida de Insegurança Alimentar 
 
1. Preocupação que a comida acabasse antes que tivesse condição de comprar mais. 
2. A comida acabou antes que tivesse dinheiro para comprar mais. 
3. Ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada. 
4. Dispõe de apenas alguns tipos de alimentos para alimentar os moradores com menos de 

18 anos porque o dinheiro acabou. 
5. Adulto diminuiu a quantidade de alimentos ou pulou refeições porque não havia 

dinheiro para comprar a comida.  
6. Comeu menos do que achou que devia porque não havia dinheiro suficiente para 

comprar comida. 
7. Entrevistada sentiu fome, mas não comeu porque não podia comprar comida. 
8. Entrevistada perdeu seu peso porque não tinha dinheiro suficiente para comprar 

comida. 
9. Adulto ficou um dia inteiro sem comer ou teve apenas uma refeição ao dia, porque não 

havia dinheiro para comprar comida.  
10. Não pôde oferecer a algum morador com menos de 18 anos, alimentação saudável e 

variada, porque não tinha dinheiro. 
11. Algum morador com menos de 18 anos não comeu em quantidade suficiente, porque 

não havia dinheiro para comprar comida. 
12. Diminuiu a quantidade de alimentos das refeições de algum morador com menos de 18 

anos porque não havia dinheiro suficiente para comprar comida. 
13. Algum morador com menos de 18 anos deixou de fazer alguma refeição, porque não 

havia dinheiro para comprar comida. 
14. Algum morador com menos de 18 anos teve fome, mas você simplesmente não podia 

comprar mais comida. 
15. Algum morador com menos de 18 anos ficou sem comer por um dia inteiro, porque 

não havia dinheiro para comprar comida. 
 

Fonte: baseado em Segall-Corrêa et al. (2003)   
 

Quadro 5 – Pontuação para classificação dos domicílios nas categorias de segurança alimentar 
 

                                      NÚMERO DE PONTOS 
                                                           ____________________________________ 
                                                 Família com menores       Famílias sem menores de 
CATEGORIA                             de 18 anos                             de 18 anos 

Segurança alimentar                                    0                                         0 
Insegurança Alimentar Leve                       1 a 5                                    1 a 3 
Insegurança Alimentar Moderada              6 a 10                                   4 a 6 
Insegurança Alimentar Grave                    11 a 15                                 7 a 8 

 
Fonte: baseado em Segall-Corrêa et al. (2003)   
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A partir da percepção da vivência do domicílio nos três últimos meses, a EBIA 

assinala um dos seguintes graus da segurança alimentar experimentada pelas famílias, 

segundo a descrição: 

Segurança alimentar: Os moradores dos domicílios têm acesso regular e permanente 

a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais. Insegurança alimentar leve: Preocupação ou incerteza quanto ao 

acesso aos alimentos no futuro; qualidade inadequada dos alimentos, resultante de estratégias 

que visam não comprometer a quantidade de alimentos. Insegurança alimentar moderada: 

Redução quantitativa de alimentos entre os adultos e/ou ruptura nos padrões de alimentação, 

resultante da falta de alimentos entre os adultos. Insegurança alimentar grave: Redução 

quantitativa de alimentos entre as crianças e/ou ruptura nos padrões de alimentação, resultante 

da falta de alimentos entre as crianças; fome (quando alguém fica o dia inteiro sem comer por 

falta de dinheiro para comprar alimentos). 

Além da EBIA, foi utilizado o inquérito CAP, o mesmo permitiu medir o desfecho 

primário deste estudo: análise do nível adequado e inadequado do conhecimento, atitude e 

prática sobre os alimentos regionais das gestantes que participaram do grupo de intervenção 

com relação ao grupo controle. O inquérito CAP utilizado foi construído, considerando o 

estudo de Martins (2010) e, posteriormente, validado por gestantes e profissionais com 

experiência no inquérito CAP. 

O estudo CAP consiste de um conjunto de questões que visam medir o que a 

população sabe, pensa e atua frente a um determinado problema, como ainda identificar 

possíveis caminhos para um desenho de intervenção. Tal instrumento foi construído seguindo 

os pré-requisitos propostos pelo Manual do Aplicador do Estudo CAP desenvolvido pelo 

Ministério da Educação (BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional do 

Desenvolvimento da Educação, 2002).  

Contudo, se faz necessário estabelecer conceitos de conhecimento, atitude e prática. 

Tais conceitos foram descritos com base no estudo de Marinho et al. (2003):  

- conhecimento – significa recordar fatos específicos ou a habilidade para aplicar 

fatos específicos para a resolução de problemas ou, ainda, emitir conceitos com a 

compreensão adquirida sobre determinado evento;  

- atitude – é essencialmente, ter opiniões, sentimentos, predisposições e crenças, 

relativamente constantes, dirigidos a um objetivo, pessoa ou situação. Relaciona-se ao 

domínio afetivo – dimensão emocional;  

- prática – é a tomada de decisão para executar a ação. Relaciona-se aos domínios 



67 
 

psicomotor, afetivo e cognitivo – dimensão social.  

Kaliyaperumal (2004) corrobora trazendo o conceito de CAP da seguinte maneira: O 

conhecimento possuído por uma comunidade refere-se a sua compreensão de qualquer dado 

sobre o tema proposto. Atitude refere-se a seus sentimentos em relação a este assunto, bem 

como todas as idéias preconcebidas que podem ter para com ele. Prática refere-se às maneiras 

em que demonstram seus conhecimentos e atitude através de suas ações.  

Santos, Cabral e Augusto (2011) apontam que a metodologia CAP também pode ser 

utilizada para o diagnóstico da comunidade, após ações educativas, verificando-se as 

mudanças incorporadas de compreensão dos níveis de conhecimento, atitude e prática. 

Segundo, Kaliyaperumal (2004) tais níveis permitirá um processo mais eficiente de 

sensibilização e um programa mais adequadamente adaptado às necessidades da comunidade. 

Assim, o inquérito CAP passou pelo processo de validação das perguntas. Segundo, 

Kaliyaperumal (2004) a validação deve ser destinada a avaliar a facilidade de compreensão, 

relevância dos temas pretendidos, eficácia no fornecimento de informações úteis e o grau em 

que as perguntas são interpretadas e compreendidas por diferentes pessoas. 

A validação deve ser conduzida por um pré-teste em um pequeno grupo de 

representantes da população que será realizada a pesquisa. Esta análise deve validar o grau as 

quais as perguntas foram corretamente entendidas ou incompreendidas; o grau em que 

indivíduos dentro de um grupo interpretam as perguntas e a eficácia das perguntas em 

solicitar as informações adequadas. Uma vez terminada a análise das questões, essas devem 

ser modificadas. Isso resultará na versão final do questionário CAP (KALIYAPERUMAL, 

2004). 

Para validação do inquérito CAP desta pesquisa foi realizado um pré-teste com 55 

gestantes que não pertenceram à randomização do estudo. As gestantes eram convidadas para 

participar do pré-teste enquanto esperavam a consulta de pré-natal em uma instituição de 

saúde de Recife-PE. Posteriormente, foi feita uma análise dos comentários das gestantes 

quanto à compreensão das perguntas e as sugestões para melhor entendimento das questões.  

Além do pré-teste com gestantes, foi realizada uma avaliação do inquérito CAP por 

três juízes com experiência na metodologia CAP. Para avaliação dos juízes foi entregue: 

Convite formal (APÊNDICE A); Termo de concordância (APÊNDICE B) e questionário de 

julgamento para avaliação de aparência e conteúdo do Inquérito CAP (APÊNDICE C). 

Os mesmos tinham experiência em pesquisa e docência. Dois juízes tinham 

experiência na área saúde da mulher. Após o parecer dos juízes e das gestantes o inquérito 

CAP foi modificado e apresentado a sua versão final (APENDICE D). 
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5.4.1 Definição das variáveis 

 

As variáveis analisadas e suas respectivas classificações foram assim distribuídas: 

 

5.4.1.1 Variáveis de desfecho ou dependentes 

 

a) conhecimento sobre os alimentos regionais: definida por cinco itens avaliados e 

mensurados segundo o conceito de adequado e inadequado. Os conceitos abaixo definidos 

para esta pesquisa foram: 

- adequado – quando a gestante referir: ter ouvido falar sobre o alimento regional; o alimento 

regional é utilizado para preparar refeições variadas e ou sucos; citar três tipos ou mais de 

alimentos, dentre esses, as hortaliças, legumes e frutas; mencionar no mínimo dois tipos de 

alimentação preparada com os alimentos regionais.  

- inadequado – quando a gestante referir: não ter ouvido falar sobre alimento regional; não  

informar que o alimento regional pode ser utilizado para preparar refeições variadas e ou 

sucos; ter ouvido falar, mas não informar que o alimento regional pode ser utilizado para 

preparar refeições variadas e ou sucos; não citar tipos de alimentos regionais, dentre esses: 

hortaliças, tubérculos, frutas, etc ou cita dois ou apenas um alimento regional; ou quando não  

mencionar ou menciona apenas um  tipo de alimentação preparada com os alimentos 

regionais. 

b) atitudes sobre os alimentos regionais: definida por dois itens avaliados e mensurados 

segundo conceito de adequado e inadequado. Os conceitos abaixo definidos para esta pesquisa 

foram: 

- adequada - quando a gestante referir: ser necessário utilizar os alimentos regionais na 

refeição, por que: É importante para a saúde do bebê; ou alimento saudável; ou alimento 

nutritivo; ou importante para a saúde da mãe; ou alimento natural; ou alimento alternativo; ou 

outra justificativa citada corretamente. 

- inadequada- quando a gestante referir: não ser necessário; e/ou não  responder sobre a 

importância de utilizar o alimento regional nas refeições ou justifica de maneira incorreta.  

c) prática em relação aos alimentos regionais: definida por três itens avaliados e 

mensurados segundo conceito de adequado e inadequado. Os conceitos abaixo definidos para 

esta pesquisa foram: 

- adequada – quando a gestante referir: ter utilizado alimentos regionais nas refeições; e que 

utiliza o alimento regional entre duas a três vezes ou mais ao dia.  
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- inadequada – quando a gestante referir: não ter utilizado alimentos regionais nas refeições; e 

que usava uma vez ou nenhuma vez ao dia. 

 

5.4.1.2 Variáveis explanatórias ou independentes 

 

a) fatores sociais e econômicos 

- situação conjugal: com companheiro; sem companheiro; 

- condição de trabalho: trabalha; não trabalha;     

- renda familiar3: menos de 1 salário mínimo (sm); 1 a 2 sm; 3 a 4 sm; 5 ou mais SM;  

- escolaridade: ensino fundamental completo (9 anos); Ensino médio completo (12 anos);  

ensino superior completo; 

- abastecimento de água: rede pública; poço ou cisterna; 

- esgotamento sanitário: rede pública, fossa séptica; céu aberto; 

- bolsa família: sim; não; 

- moradores com menos de 18 anos: sim; não; 

- gradiente de Insegurança Alimentar: segurança alimentar; insegurança alimentar leve; 

insegurança alimentar moderada; insegurança alimentar grave. 

 

b) variáveis maternas 

- idade: em anos;    

- cor ou raça: branca, parda, negra, oriental, indígena, outros; 

- idade gestacional: em semanas de gestação. 

 

c) variáveis sobre alimentação 

- alimentação na família nos últimos três meses: Alimentação variada e comida de 

preferência em quantidade suficiente; comida suficiente, mas nem sempre tinha 

variedades; algumas vezes não tinha o suficiente para comer; Frequentemente não tinha o 

suficiente para comer. 

- alimentos consumidos por grupo da Pirâmide Alimentar: Cereais e derivados; tubérculos 

e raízes; leite; derivados do leite; ovos; frutas e sucos naturais; verduras e legumes; feijão; 

carnes; salsicha ou mortadela ou presunto ou linguiça; doces; refrigerantes e sucos 

industrializados; margarina, manteiga, óleo. 

                                                           
3 O valor do salário mínimo vigente no ano de 2013 foi de R$ 678,00. 
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5.5   OPERACIONALIZAÇÃO PARA COLETA DOS DADOS 

 

Inicialmente, foi realizado um encontro com as enfermeiras da USF do território 6.2 

(Jordão e Ibura) e 6.3 (COHAB) pertencentes ao Distrito Sanitário VI- Recife-PE. Com o 

intuito de solicitar a cooperação no levantamento do número das gestantes que realizavam a 

consulta pré-natal.  

Três auxiliares de pesquisa foram treinadas para aplicação da EBIA e inquérito CAP. 

Destas, duas eram graduadas em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco e 

uma realizava atividades de docência como professora substituta do Departamento de 

Enfermagem da mesma Universidade. Por motivos operacionais, apenas uma auxiliar de 

pesquisa (professora substituta) participou da coleta de dados nos pós-testes, tanto no GC 

como no GI. A mesma não tinha conhecimento das hipóteses do estudo e das gestantes 

alocadas para o GI e GC. Para garantir a uniformidade nas entrevistas, a pesquisadora 

responsável manteve contato telefônico semanal com a auxiliar de pesquisa, a fim de discutir 

problemas na coleta e na aplicação dos instrumentos. 

A própria pesquisadora conduziu as entrevistas com as gestantes do GC e GI, antes da 

consulta pré-natal e antes da intervenção educativa, bem como a realização da intervenção 

educativa com o GI. Os instrumentos utilizados foram a EBIA e o inquérito CAP. O 

seguimento com os pós-testes, foram conduzidos pela auxiliar de pesquisa que reaplicou o 

inquérito CAP no GC e GI.  

A coleta de dados foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco de acordo o com a 

Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde (2012) e aprovada de acordo com número 

de ofício 123.140/2012 (ANEXO B). A coleta de dados transcorreu em três etapas:  

 

a) primeira etapa – Após o recrutamento das gestantes a partir dos critérios de 

elegibilidade, as mulheres foram convidadas para participar do estudo. Aplicaram-se os 

critérios de exclusão e logo após eram fornecidas orientações quanto à finalidade da pesquisa, 

mediante a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE E). Após 

concordância das gestantes em participar do estudo foram aplicados os questionários EBIA e 

CAP. O recrutamento se deu no período de 16 de dezembro de 2012 a 12 de agosto de 2013. 

As entrevistas com aplicação da EBIA e do pré-teste, utilizando o inquérito CAP, 

foram realizadas nos dias destinados a consulta pré-natal de rotina, individualmente, em salas 
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reservadas com duração em média de 20 minutos. A aplicação da EBIA se deu em único 

momento da coleta, ou seja, antes da consulta pré-natal. O inquérito CAP também foi aplicado 

antes da consulta pré-natal, logo após a entrevista da EBIA. Tanto o pré-teste com inquérito 

CAP quanto o EBIA foram administrados pela pesquisadora com as gestantes que 

participavam do GC e no GI.   

Ao término do encontro, a pesquisadora enfatizava para cada gestante sobre a 

importância da participação no estudo e da continuidade na pesquisa. Foi esclarecido que as 

outras entrevistas seriam feitas por contatos telefônicos e pela auxiliar de pesquisa. Para tanto, 

as mulheres foram questionadas sobre o melhor horário para realização dos telefonemas. 

Desta maneira, foi agendado o horário, indicado pela gestante, para realizar o contato 

telefônico e dar seguimento à coleta de dados.  

A preocupação em permitir que a gestante indicasse o melhor horário para o contato 

telefônico e dar seguimento com os pós-testes, objetivou evitar à influência de fatores internos 

que impossibilitassem a gestante não responder o questionário. Segundo Sampieri, Callado e 

Lucio (2013) os processos internos dos participantes como cansaço, aborrecimento ou outras 

questões similares podem afetar as respostas. 

Alguns estudos utilizaram o telefone para realizar coleta de dados, além das 

entrevistas para o seguimento. Dennis e Kingston (2008) realizaram uma revisão sistemática 

sobre estudos que utilizaram o suporte de telefone em intervenções para mulheres durante a 

gravidez e no período pós-parto. As autoras concluíram que os achados são encorajadores e 

sugeriram o suporte por telefone para melhorar resultados entre mulheres grávidas e após o 

parto (DENNIS; KINGSTON 2008). 

 

b) segunda etapa - As gestantes do GC e GI foram atendidas nas consultas de pré-

natal de rotina pelas enfermeiras da USF. O Ministério da Saúde preconiza que na consulta 

pré-natal a orientação nutricional e adoção de práticas alimentares saudáveis deve ser uma 

ação constante do profissional da saúde na atenção básica.  Assim, o enfermeiro deve incluir 

na assistência pré-natal de baixo-risco a orientação alimentar para gestante e sua família 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2012a).  

As gestantes do GI participaram da intervenção educativa que ocorreu após a consulta 

pré-natal de rotina, em um único momento e duração em média de 20 minutos.  Utilizou-se de 

uma sala privativa na USF com o objetivo de proporcionar um melhor acolhimento para as 

gestantes e garantir a privacidade da estratégia educativa. Após a entrevista com os 
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instrumentos (EBIA e CAP) a pesquisadora iniciou a intervenção educativa com as gestantes 

do GI.  

As gestantes do grupo intervenção, além da consulta pré-natal de rotina, participaram 

da intervenção com a cartilha educativa. No momento da entrevista a pesquisadora utilizou-se 

do aconselhamento baseado na EM. Os elementos que serviram de base para o 

aconselhamento, foram: Aconselhamento centrado na gestante e não na pesquisadora; 

Empatia no aconselhamento e Aprimoramento (Enchancement) para autoeficácia (MILLER, 

1996; ROLLNICK; MILLER, 1995). Durante o aconselhamento a pesquisadora expressava 

reflexões de preocupação se a gestante estava entendendo, além de aconselhar sem 

julgamentos. 

A cartilha educativa foi construída baseada em dois pressupostos da EM: promover a 

autoeficácia e ajudar a resolver a ambivalência (ROLLNICK; MILLER, 1995). Nesta 

perspectiva, o conteúdo, a linguagem e as ilustrações da cartilha educativa se traduziram em 

motivar a gestante para alimentação saudável com os alimentos regionais e ajudar no 

sentimento de ambivalência para adesão de hábitos alimentares saudáveis, indicando que a 

alimentação saudável e os alimentos regionais são importantes para a gestante, seu filho e sua 

família. O Quadro 6 apresenta um guia prático para construção da cartilha educativa. 

A cartilha, intitulada: “Alimentação Saudável na Gravidez com os Alimentos 

Regionais” foi apresentada a gestante no momento da entrevista. A leitura da mesma foi 

procedida pela pesquisadora. Posteriormente, ocorreu o comentário da cartilha  pela gestante e 

pela pesquisadora com objetivo de remover possíveis barreiras que a gestante considerasse 

para ter uma alimentação saudável com os alimentos regionais. Assim, o controle do conteúdo 

da intervenção foi realizado a partir da cartilha educativa.  

As entrevistas utilizando a EBIA e o inquérito CAP, antes da intervenção, auxiliaram a 

pesquisadora a identificar problemas e barreiras que impossibilitassem a gestante para uma 

alimentação saudável na gravidez, além disso, desenvolver a empatia no momento das 

entrevistas (escuta crítica). 

Todas as gestantes do GI levaram um exemplar da cartilha para casa. As mesmas eram 

orientadas para rever as informações contidas na cartilha no ambiente de sua residência.  
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Quadro 6 – Guia prático para construção da cartilha educativa, segundo pressupostos da  
Entrevista Motivacional 

 
 

Pressupostos 
 da  Entrevista 
Motivacional 

 
Aconselhamento 

centrado na 
gestante. 

 
Ajudar a resolver 
o sentimento de 
ambivalência. 

 
Promover a  
autoeficácia. 

1- Textos e imagens para encorajar a gestante para alimentação 
saudável, explorando a ambivalência: importância da alimentação 
saudável na gravidez; alimentos que fazem bem e alimentos que 
devem ser evitados na refeição da gestante. 
 
2-Textos e imagens que poderiam ajudar na motivação interna para 
mudança de comportamento (ex. alimentação saudável é importante 
para a saúde da mãe e do filho). 
 
3-Oferecer a gestante opção de alimentação saudável com os 
alimentos regionais (ex. receitas e opção de refeições para o dia a dia 
da gestante e sua família - Menu). 
 
4-Promover a autoeficácia a partir do conhecimento sobre a 
importância dos alimentos regionais para uma alimentação saudável 
na gravidez e os benefícios para a saúde da gestante e seu filho. 

 
Fonte: o autor, 2014 

 

c) terceira etapa – Os pós-testes foram realizados por meio de telefonemas e pela 

auxiliar de pesquisa, no 7º e 30º dia, após a consulta de pré-natal, com aplicação do inquérito 

CAP no GC e no GI.  

 A pesquisadora não tinha conhecimento dos resultados dos pós-testes. Desta maneira, 

evitou-se a influência da mesma na coleta de dados e no resultados da pesquisa durante a 

intervenção (SAMPIERI; CALLADO; LUCIO, 2013).  Considera-se o intervalo de sete dias e 

trinta dias como adequado para evitar o viés de história (BROUSSELLE et al, 2011). 

Brousselle et al. (2011) afirmam que este é um tipo de evento que pode ocorrer entre 

duas observações, quanto maior o tempo entre as observações maior o risco de viés histórico. 

Entretanto, quando os efeitos das intervenções são feitas em um intervalo próximo pode 

ocorrer o viés de familiarização com o instrumento, uma vez que o sujeito tende a lembrar das 

repostas dadas na primeira observação.  

Vale salientar, que durante a entrevista com o inquérito CAP, não foi dada a opção de 

respostas para as gestantes, com o objetivo de evitar o risco de viés de indução das respostas 

(KALIYAPERUMAL, 2004). Apenas as perguntas foram lidas no momento da coleta de 

dados. 

A definição do intervalo máximo de 30 dias para medir o efeito da intervenção desta 

pesquisa, foi baseada no estudo de revisão sistemática realizada pela autora desta pesquisa. 

Pode-se constar que não há consenso do intervalo de tempo entre os autores e pesquisadores 
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que realizaram estudos do tipo ensaio clínico sobre intervenção educativa para promoção de 

uma alimentação saudável na gravidez. O tempo para avaliar a intervenção variou de uma a 

três sessões em diferentes semanas gestacionais ou até 60 dias.  

Da mesma maneira, estudos que utilizaram o inquérito CAP sobre alimentação na 

gravidez, também obtiveram a análise da intervenção com tempo variado. Zobairi, Freitas e 

Wasti (1998) analisaram o CAP das gestantes em um único momento e Maydata et al. (2006) 

avaliou antes, depois e seis meses após a intervenção.  

Tem-se como componente “cego” os participantes do estudo. Ou seja, as gestantes não 

sabiam se participavam do GC ou do GI e as enfermeiras não tiveram conhecimento do 

material educativo, evitando assim co-intervenções que pudessem alterar o resultado do 

experimento. Deste modo, a pesquisa teve um cegamento simples.  

Para melhor visualização da sequência da operacionalização da coleta dos dados, a 

mesma se encontra representada graficamente na Figura 9. 

 

Figura 9 – Operacionalização da coleta de dados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 Operacionalização da coleta de dados. Recife-PE, 2013 

 

Fonte: o autor, 2014 

 

 

 

 

 

Operacionalização da coleta de dados 

1ª ETAPA: Recrutamento das gestantes na USF no mesmo dia que foi 
agendada a consulta pré-natal. Aplicação da EBIA e do pré-teste utilizando 
o inquérito CAP no GC e GI, antes da consulta pré-natal. 

2ª ETAPA: Aplicação da intervenção para as gestantes do GI. A 
intervenção com a cartilha educativa foi individual, antes da consulta pré-
natal, com duração em média de 20 minutos. A cartilha educativa foi 
apresentada a gestante, lida e comentada no momento da entrevista. Cada 
gestante do GI recebeu um exemplar da cartilha.  

3ª ETAPA: Os pós-testes com inquérito CAP foram administrados no 7º e 
30º dia após a consulta pré-natal de rotina para as gestantes do GC. E no7º 
e 30º dia para as gestantes do GI. O seguimento foi realizado no GC e GI 
por meio do contato telefônico. 
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5.6 FASES PARA ELABORAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO IMPRESSO 

 

O material educativo impresso tem sido utilizado para melhorar o conhecimento, a 

satisfação, na aderência ao tratamento e no autocuidado de pacientes. Recomenda-se o uso do 

material educativo escrito pelos profissionais da saúde, como uma ferramenta de reforço das 

orientações verbalizadas. O material de ensino pode ter impacto positivo na educação de 

pacientes e ser capaz de ajudá-los a responder as perguntas que possam ocorrer quando este 

não estiver interagindo com o profissional da saúde (HOFFMANN; WORRALL, 2004). 

O enfermeiro pode atuar nas intervenções educativas, comunicando conteúdos e 

avaliando recursos educativos produzidos para educação em saúde. O uso crescente de 

materiais educativos abre novas possibilidades no processo de ensino aprendizagem por meios 

de interações mediadas pelo locutor (enfermeiro), paciente e família (leitor) e o material 

educativo escrito (objeto do discurso). Com isso, trás desafios e exige definições claras dos 

objetivos educacionais a serem atingidos pelo público-alvo (FREITAS; CABRAL, 2008). 

A contribuição dos materiais educativos para promoção da saúde depende dos 

princípios e das formas de comunicação envolvidos no processo de elaboração (REBERTE; 

HOGA; GOMES, 2012). Segundo Szwajcer (2009), a comunicação verbal e escrita sobre 

nutrição na gravidez deve adicionar uma dimensão extra no processo de educação em saúde. 

Contudo, a comunicação verbal e a comunicação escrita possuem objetivos diferentes. Porém, 

deve existir sinergia entre eles e ambos podem alcançar caminhos importantes no processo de 

aprendizagem da gestante.  

Como exemplo de comunicação escrita, os profissionais da saúde podem fornecer à 

brochura enquanto falam de nutrição e proporcionar um breve resumo do conteúdo para as 

mulheres que não lêem ou que tem dificuldades para ler. Neste sentido, tem-se a comunicação 

nutricional verbal reforçada pelo uso da brochura (SZWAJCER, 2009).  

Estudiosos apontam vantagens do material educativo impresso, como: folhetos, 

panfletos, folder e livreto. Tais materiais contribuem no contexto da promoção e educação em 

saúde, auxiliam na autonomia do paciente, orientam e dá suporte aos profissionais da saúde e 

as gestantes, favorecem a comunicação em saúde e facilitam o processo de autocuidado 

(MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003; REBERTE; HOGA; GOMES, 2012).  

Para construção de novos materiais escritos de educação em saúde e elaborados por 

profissionais da saúde, os mesmos precisam ser examinados para maximizar sua efetividade 

(HOFFMANN; WORRALL, 2004). Compreender os procedimentos de abordagens para 

validação de conteúdo é importante para pesquisadores e profissionais de saúde, preocupados 
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em utilizar cada vez mais instrumentos confiáveis e apropriados para determinada população 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

Reberte, Hoga e Gomes (2012) construíram e validaram uma cartilha educativa para 

promoção da saúde na gestação, considerando a opinião de gestantes e peritos. Outros autores 

utilizaram processo semelhante na avaliação de um material educativo para pacientes 

submetidos à cirurgia ortognática (SOUSA; TURRINI, 2012a).  

Um estudo examinou 59 exemplares de material educativo escrito usado para 

educação de pacientes. Destes, 25 foram brochura, 16 eram páginas de papel simples (papel 

A4) e oito livretos e os autores concluíram que a adequação dos materiais educativos recebeu 

baixa pontuação para conteúdo, ilustração, índice, gráfico e contraste da escrita e alta 

pontuação para grau de instrução, aprendizagem, motivação e adequação com a cultura. Os 

mesmos reforçam que os materiais educativos escritos deveriam ser preparados por 

profissionais da saúde, considerando as diretrizes para preparar material de educação em 

saúde e a população alvo (DEMIR; OZSAKER; ILCE, 2008). 

Segundo os autores, Hoffmann e Warrall (2004) existe consenso entre estudiosos, nas 

recomendações para profissionais da saúde sobre a efetividade na elaboração de materiais 

escritos para educação em saúde.  Além disso, o paciente / população alvo deve ser incluído 

no processo de validação para averiguar a adequação do material educativo. Pontos chaves na 

elaboração do material educativo serão apresentados abaixo, segundo o estudo de Hoffmann e 

Warrall (2004):  

Conteúdo: mostrar o objetivo do material; informações com foco no comportamento; 

conteúdo baseado em evidências e referências apropriadas; incluir o nome dos autores e dados 

de publicação.  

Linguagem: evitar julgamentos ou linguagem paternalista; nível de escolaridade da 

cinco a seis anos de estudo para população alvo; uso de sentenças curtas e expressar apenas 

uma ideia por sentença; escrita na voz ativa e um estilo convencional; escrita na segunda 

pessoa; evitar o uso de jargões e abreviações. 

Organização: sequência de informações de acordo com o que a maioria dos pacientes 

gostaria de saber logo no início; usar subtítulos; manter parágrafos curtos e expressar apenas 

uma ideia por parágrafo; resumir os pontos principais no final de uma seção ou do material.  

Layout e tipografia: usar no mínimo 12 pontos para o tamanho da fonte; evitar o uso 

de itálicos; usar o negrito apenas para enfatizar palavras chaves; garantir um bom contraste 

entre a cor da fonte e o papel (fundo). 
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Ilustrações: utilizar apenas ilustrações que vão facilitar a compreensão do leitor; 

desenhos simples e familiares para o leitor; usar uma legenda explicativa para cada ilustração.  

Aprendizagem e motivação: incorporar recursos para encorajar a leitura (ex. espaço 

em branco para escrever questões). 

 

5.6.1 Construção da cartilha educativa: alimentação saudável na gravidez com os alimentos 

regionais 

 

5.6.1.1 Conteúdo da cartilha educativa 

 

Foi realizado levantamento bibliográfico sobre alimentação na gestação; 

recomendações nutricionais de órgãos oficiais nacionais e internacionais (European 

Micronutrient Recommendations Aligned, Institute of Medicine, Organização Mundial da 

Saúde e Pan American Health Organization); Manual Os Alimentos Regionais Brasileiros do 

Ministério da Saúde; enquete sobre os alimentos regionais mais consumidos pelas gestantes; e 

pesquisa de campo sobre o Significado da Alimentação na Gravidez (OLIVEIRA et al., 

2009). 

A enquete com gestantes foi realizada para embasar as ilustrações da cartilha com 

relação aos alimentos regionais. A coleta de informações ocorreu em comunidades de Recife 

– PE- Brasil, por meio de visitas domiciliares com agentes comunitários de saúde. O resultado 

da enquete indicou maior consumo de banana, acerola, macaxeira (aipim), inhame, jerimum 

(abóbora), batata doce e feijão. Os alimentos eram consumidos duas a três vezes por semana. 

O conteúdo foi ilustrado e escrito de maneira clara e objetiva, por meio de textos 

breves. Segundo Doack, C.; Doack L.; Root (1996) textos intensos reduzem a velocidade de 

leitura e dificultam a compreensão das informações por parte do leitor. Hoffmann e Warrall 

(2004) indicam que o material escrito de educação em saúde deve ser escrito de forma 

simples, com menor nível de leitura, que possibilite transmitir informações com precisão. 

 

5.6.1.2 Composição da cartilha educativa 

 

As imagens que ajudaram a ilustrar o conteúdo da cartilha educativa foram recolhidas 

da internet e depois trabalhadas no Adobe Illustrator. O trabalho foi realizado por um 

estudante do curso de graduação em Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de 

Pernambuco, com experiência em design e diagramação de imagens. 
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A versão final da cartilha educativa ficou com dimensão 148 x 210 mm, o que 

corresponde a um papel A5. A cartilha possui oito páginas frente e verso, contendo: capa, 

contra capa, sumário e uma página para anotações. A partir da página cinco tem-se a 

organização do conteúdo que traduz o conceito de alimentação saudável; os alimentos 

permitidos e evitados na gravidez; os benefícios de uma alimentação saudável para gestante e 

seu filho; higiene dos alimentos; e receitas utilizando os alimentos regionais.    

Seguem os subtítulos apresentados na cartilha: O que é uma alimentação saudável?; 

Alimentação saudável na gravidez; Alimentação saudável: Mãe e filho com saúde; 

Alimentação saudável com os alimentos regionais; Higiene dos alimentos; Receitas 

saborosas com os alimentos regionais: Purê de macaxeira; Receitas saborosas com os 

alimentos regionais: Sopa de jerimum; Alimentos regionais no dia a dia e na refeição da 

gestante e sua família. 

Para melhor entendimento do processo de construção das ilustrações, a Figura 10 

apresenta a operacionalização do tratamento das imagens. 

 

Figura 10 – Processo de construção das ilustrações e operacionalização do tratamento  
das imagens 
 

 

 

1º Vetor 
original  

 

2º Vetor 
recortado 

 

3º Vetor 
Editado 

 

 
 
4º Imagem 
final 

 
Fonte: o autor, 2014 

 

5.6.1.3 Processo de validação da cartilha educativa 

 

A validação da cartilha educativa foi realizada em duas etapas: validação do material 

educativo por juízes e por gestantes. Para avaliação da cartilha usou-se o conceito de validade 

de conteúdo e aparência, ou seja, um instrumento baseado em julgamento que busca medir a 



79 
 

adequação dos itens de avaliação com relação ao conteúdo, além da concordância entre os 

juízes. Porém, deve-se também confiar nos julgamentos subjetivos (POLIT; BECK, 2011). 

O protocolo de julgamento foi elaborado para avaliação do conteúdo e aparência da 

cartilha pelos juízes e constituiu-se de seis itens. Os juízes procederam à análise 

correspondente a concordância e relevância de cada item (irrelevante, pouco irrelevante, 

realmente relevante, muito relevante). Além disso, no instrumento constavam de questões 

abertas para comentários e sugestões. 

As questões abertas do instrumento para esta pesquisa foram elaboradas segundo 

estudo de Sousa e Turrini (2012b). Assim, o protocolo apresentava duas questões 

dissertativas: a) erros ou ideias prejudiciais no material educativo. b) falta de informação ou 

ilustrações. Tais questões poderiam ser relatadas pelos juízes.  

No final da avaliação as recomendações dos juízes foram aceitas e incorporadas. 

Posteriormente, a nova versão da cartilha foi submetida a outro processo de revisão, edição e 

diagramação das imagens. 

Para o processo de validação participaram 22 juízes. O tamanho da amostra foi 

calculado a partir da fórmula: n= Zα². P (1-P)/d2. Onde: Zα² = 1,96; P = 0,85; d= 0,15. 

Destaca-se, que na seleção dos juízes, foram considerados enfermeiros com   

experiência assistencial e ou docência e ou pesquisa, nas áreas: saúde da mulher (gestação – 

pré-natal), saúde coletiva e educação em saúde. A busca destes juízes se deu por conveniência 

via indicação de especialistas na área da saúde da mulher. Assim, foi possível identificar 25 

juízes, sendo 22 juízes convidados para participar do estudo. Como sujeitos da pesquisa, os 

mesmos foram orientados quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE). 

A coleta de dados foi realizada nos meses de fevereiro a abril de 2013. Para consulta e 

opinião dos juízes foi entregue: Convite formal (APÊNDICE F); TCLE (APÊNDICE G); 

Folder da cartilha educativa; Protocolo de julgamento do material educativo (APÊNDICE H) 

e Instrumento para caracterizar o perfil profissional dos juízes (APÊNDICE I).  

Com relação à avaliação de conteúdo e aparência por gestantes, as mesmas foram 

convidadas a participar do estudo, enquanto esperavam a consulta pré-natal de um 

ambulatório do Hospital Escola de Recife-PE. A 1ª versão do material educativo foi entregue 

em forma de cartilha (papel A5). Numa população de 35 gestantes, 20 mulheres grávidas 

aceitaram participar do estudo.  O processo de validação foi conduzido até a ausência de 

novas recomendações para mudanças (REBERTE; HOGA; GOMES, 2012). 

Para opinião das gestantes, foi entregue a primeira versão da cartilha educativa no 

formato de papel A5 e orientações quanto assinatura do TCLE (APÊNDICE J). Às gestantes 
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eram solicitadas a manusear a cartilha e analisar as figuras e textos. Para as gestantes que por 

ventura não compreendessem o texto escrito, a auxiliar de pesquisa foi orientada a realizar a 

leitura. Um instrumento foi elaborado para caracterizar o perfil social das gestantes (idade, 

nível de escolaridade, ocupação e renda familiar) (APÊNDICE K). 

Para avaliação da cartilha educativa por gestantes, foi elaborado um instrumento com 

12 questões (APÊNDICE L) baseado na Suitability Assessmente of Materials (DOAK, C.; 

DOAK, L., ROOT, 1996). As questões versaram sobre a opinião das gestantes quanto à capa, 

título, subtítulo, conteúdo, escrita, ilustrações, motivação para aprendizagem e aspectos 

culturais. As gestantes analisaram a concordância e relevância de cada item (irrelevante, 

pouco irrelevante, realmente relevante, muito relevante). Durante as entrevistas eram feitas as 

anotações dos comentários, opiniões e sugestões das gestantes em relação à cartilha.  

Diante da posse dos instrumentos os dados obtidos foram compilados no programa 

Statístical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0.  A análise estatística de 

concordância segundo cada item do instrumento foi feita por meio da adequação do 

ajustamento das proporções dos juízes que concordaram com a pertinência da cartilha 

educativa. Para tanto, empregou-se o teste Binominal. Sendo pertinente o valor P igual ou 

superior a 0,85. Para esta análise, o nível de significância (α) adotado foi de 5%. De modo que 

valores p superiores a 0,05 indicavam a proporção de juízes que concordaram com a 

adequação e pertinência da cartilha. 

O Índice de Validade de Conteúdo (CVI) seguiu três abordagens: a) I-CVI ( item-level 

content validity index): para cada item, o I- CVI foi computado pelo número de juízes que 

avaliaram o item como relevante e muito relevante. b) S- CVI/ AVE ( scale-level content 

validity index, average calculation method): a proporção dos itens da escala avaliado como 

relevante e muito relevante por cada juiz. c) S-CVI (scale-level content validity índex): média 

da proporção dos itens avaliado como relevante e muito relevante por todos os juízes. 

Considerou-se o índice igual ou superior a 0,80 como sendo desejável na validação do 

conteúdo (POLIT; BECK, 2006). 

 

5.7 ESTUDO PILOTO 

 

Foi realizado o teste piloto com 20 gestantes para aplicação dos instrumentos (EBIA e 

Inquérito CAP) pelas auxiliares de pesquisas. O objetivo foi de assegurar a compreensão das 

perguntas pelas gestantes e esclarecer dúvidas que poderiam surgir durante o preenchimento 

dos instrumentos.  
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Para o inquérito CAP foi feito um pré-teste com 55 gestantes que não pertenceram à 

randomização desta pesquisa. Posteriormente as perguntas e respostas do instrumento CAP 

foram ajustadas, segundo as sugestões das gestantes. O mesmo instrumento também passou 

pelo procedimento de avaliação de conteúdo e aparência por três juízes especialistas em 

metodologia CAP. 

Com relação à intervenção educativa, a autora da pesquisa realizou um piloto com oito 

gestantes que não participaram do estudo. Neste processo foi analisado o tempo da 

intervenção e a estratégia de abordagem para melhor efetivação da intervenção. 

 

5.8  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados dos instrumentos utilizados nesta pesquisa foram compilados em um banco 

de dados com auxílio de uma planilha eletrônica, utilizando-se o Programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20,0. Foi realizada análise estatística 

descritiva e inferencial. Para comparação das variáveis qualitativas entre os grupos de 

intervenção e controle foi aplicado o teste Qui-Quadrado de Pearson. Quando as frequências 

esperadas eram menores que cinco, aplicava-se o teste de Fisher ou de Fisher-Freeman-Halton 

(na comparação entre variáveis com mais de 2 categorias). Para verificação da magnitude do 

efeito foi calculada a Odds Ratio e seu intervalo de confiança. Na comparação entre medidas 

quantitativas e os grupos de intervenção e controle foi aplicado o teste de Mann- Whitney. 

Para todas as análises utilizou-se o nível de significância de 5%.  

 

5.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LEGAIS 

 

Para uma pesquisa é importante o cumprimento da Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde do Brasil (2012). Para se 

definir os direitos e deveres do pesquisador e dos participantes de um estudo, a Resolução nº 

466/2012 leva em consideração os aspectos da autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça (BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, 2012).  

Dessa maneira, no primeiro contato com as gestantes, foi feito o convite para 

participar da pesquisa e esclarecimentos sobre o direito de participar livremente do estudo e 

abandoná-lo se assim achassem oportuno (autonomia), sem sofrer qualquer dano ou prejuízo. 
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Durante a leitura do TCLE, a pesquisadora pôs-se à disposição para responder aos 

questionamentos das participantes, bem como garantir o anonimato das informações 

concedidas a partir da codificação das identidades de cada participante (não maleficência).  

Este estudo pode ter causado riscos ou prejuízos mínimos, tais como o 

constrangimento no momento de responder o questionário de In (segurança alimentar) e o 

Inquérito CAP. A pesquisa ofereceu benefícios diretos a todos os participantes, seja do GC ou 

no GI. Para o GI, o uso de uma cartilha educativa sobre alimentação saudável com o uso dos 

alimentos regionais, dando-lhes, assim, uma opção de alimentação saudável para este grupo 

vulnerável nutricionalmente.  

Após a coleta de dados e uma vez comprovada à eficácia da intervenção educativa, as 

gestantes do GC, tiveram o beneficio da educação em saúde, por meio de orientação 

nutricional utilizando a cartilha educativa. Assim, o enfermeiro tem uma ferramenta de 

educação em saúde que pode ser utilizada durante as consultas de pré-natal individuais ou em 

grupo nas unidades de saúde da família ou instituições de saúde (beneficiência).   

O termo de consentimento pós-esclarecido foi emitido em duas vias (uma para 

pesquisadora e outra para as participantes do estudo), constando assinaturas da pesquisadora e 

das gestantes do estudo, servindo de documento-base para qualquer questionamento relativo 

aos aspectos ético-legais (justiça). 

A pesquisa foi submetida à apreciação e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. De acordo o que se 

preconiza a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, protocolo nº 

123.140/2012 (ANEXO B).  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA PARA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA GRAVIDEZ 

 

Na amostra de 22 juízes, composta de enfermeiras, todas concordaram em participar 

do julgamento e devolveram o material respondido.  O perfil profissional indicou: 13 

doutoras, sendo, três Doutoras em Nutrição e Saúde Pública; cinco Mestres; três Especialistas 

e uma Pós - Doutora. Com relação à ocupação atual, 20 profissionais eram docentes e 

pesquisadoras; quatro exerciam atividades assistenciais na consulta pré-natal, destas, duas 

tinham atividades de docência. Quanto à experiência na elaboração de material educativo 16 

juízes apresentavam tal experiência.  

A Tabela 1 mostra a distribuição dos juízes segundo o perfil profissional com relação 

ao tempo de experiência na educação em saúde, na saúde da mulher e na saúde coletiva. 

Observa-se uma distribuição normal do grupo de juízes com relação ao tempo de experiência 

(p-value =0,2). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos juízes segundo o tempo de experiência em educação saúde,  
saúde da mulher e saúde coletiva 
 

Variáveis N Média Desvio 
padrão     

Mínimo  Mediana      Máximo      p* 

Educação  
em saúde. 

22 15,05  7,943    2 
 

15,00             30          0,2 

Saúde da 
mulher. 

 

22 12,86   9,041   1 12,00             30          0,2 

Saúde 
Coletiva. 

20 11,25 7,933   1 10,50             30          0,2 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2014 

* Teste de Kolmogorov-Smirnov = Distribuição normal da população, valor de significância 
maior que 0,05. 

 

A respeito do perfil social das gestantes que participaram do estudo, a idade variou de 

19 anos a 37 anos, com média de 26 anos. O nível de escolaridade, variou de quatro a 12 anos 

com média  de 8,5 anos de estudos (DP= 3,4). No que se refere à ocupação, 60% das gestantes 
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não trabalhavam, 25% tinham trabalho formal e 15% trabalho informal. Destas, 70% 

possuíam renda familiar entre um e dois salários mínimos (SM vigente em 2013 - R$678,00). 

Todas as gestantes fizeram avaliação positiva da cartilha e indicaram relevância do 

material educativo, com relação às ilustrações como forma complementar dos textos, 

motivação para leitura e respeito aos aspectos culturais, além da clareza da escrita As 

sugestões das gestantes foram incluídas e a cartilha educativa foi revisada até a versão final. 

Alguns comentários das gestantes durante o processo de avaliação estão descritos a seguir: 

“Chama atenção, principalmente pela imagem das frutas” (G4). “A cartilha está bem 

colorida” (G17). “Chama a atenção de quem não tem certo conhecimento” (G6). “Tem 

pessoas que não conseguem ver direito, então a capa e os subtítulos coloridos chamam a 

atenção” (G18). “Não é uma leitura cansativa, como os textos são poucos, está simples e 

direto e numa linguagem popular” (G16). “Muitas gestantes comem de tudo, só tem 

orientação quando vai à nutricionista, a cartilha é bom por isso” (G2). “Ler a cartilha ajuda 

a continuar comendo os alimentos regionais na gravidez” (G14). “A cartilha é importante 

porque a maioria das gestantes não seguem as recomendações na consulta pré-natal” (G17).  

“Alguns não sabem ler e as figuras ajudam” (G10). “Quem não sabe ler, vendo a figura já 

entende” (G17). “É interessante. Gostei do esquema das receitas, demonstrando como fazer” 

(G18). “Tem tudo dentro da nossa na região, como jerimum e macaxeira” (G18).    

A concordância entre os juízes quanto à adequação e pertinência da cartilha com 

relação aos textos obteve valor P = 0,818. A pertinência das ilustrações atingiu nível de 

significância com valor P > 0,85 e p-value > 0,05 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Avaliação de concordância entre os juízes quanto à adequação da cartilha educativa 
 

Itens de avaliação p* P** 

1 O conteúdo abordado apresenta informações relevantes para uma 
alimentação saudável na gravidez. 

0,972 0,954 

2 Os textos parecem claros e compreensivos. 0,424 0,818 

3 As ilustrações utilizadas apresentam traços apropriados para adultos / 
gestantes. 

0,661 
 

0,863 

4 As ilustrações apresentadas são necessárias para compreensão do 
conteúdo. 

 
0,863 

 
0,909 

5 As ilustrações e os textos motivam a gestante / leitor para 
compreensão do tema proposto. 

0,863 0,909 

6 Aplicabilidade da cartilha educativa no cotidiano da prática  
clínica do enfermeiro. 

0,972 0,954 

   
Fonte: dados da pesquisa, 2014 
* p-value        **Teste Binominal 
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A proporção de relevância (S-CVI/AVE) dos seis itens do instrumento foi de 100% 

entre os 18 juízes. Apenas um juiz assinalou parcialmente relevante para cinco itens da 

avaliação. Tem-se o S-CVI de 0,93 e a média do I-CVI de 0,91 para a cartilha educativa. O I-

CVI de cada item avaliado separadamente foi maior que 0,80 (Tabela 2). 

A primeira versão do material educativo apresentava-se até a 12ª página. As gestantes 

relataram que a ilustração da capa despertava interesse em conhecer a cartilha. Contudo, os 

alguns juízes solicitaram melhorias na ilustração do pai e da avó. As modificações foram 

acatadas com objetivo de melhorar a qualidade da capa. A página cinco apresenta textos e 

ilustrações sobre o conceito de alimentação saudável. Na página seis, as ilustrações indicam 

os alimentos permitidos e evitados na gravidez. A página sete elucida sobre as consequências 

positivas de uma alimentação saudável. 

A partir da oitava página até a décima segunda, as ilustrações e os textos enfatizam o 

uso dos alimentos regionais no dia a dia da gestante e sua família (banana, jerimum/abobora, 

macaxeira/aipim, inhame, batata doce, coco, etc) e propõem receitas como a sopa de jerimum 

(abobara) e purê de macaxeira (aipim). A página nove versa sobre a higiene dos alimentos. 

Entretanto, após a avaliação das gestantes e dos juízes, a versão final da cartilha ganhou a 13ª 

página com opções de refeições utilizando os alimentos regionais (café da manhã, almoço, 

jantar e lanches). Após finalizar a versão final da cartilha, concretizou-se o registro dos 

direitos autorais na Fundação da Biblioteca Nacional (ANEXO C). 

A figura 11 apresenta a síntese da análise qualitativa das recomendações realizadas 

pelos juízes. A partir do folder da cartilha educativa, os juízes apresentaram sugestões de 

textos e ilustrações. As mesmas foram acatadas até a versão final da cartilha educativa. 
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Tabela 3 – Avaliação da cartilha educativa dos seis itens do instrumento, segundo relevância 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
            JUIZES 

ITENS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 *aval. I-CVI 
1 O conteúdo abordado 
apresenta   informações 
relevantes para uma 
alimentação saudável na 
gravidez 

x x x x x x x x x x x -- x x x x x x x -- x x 20 0,90 

2 Os textos parecem claros e           
compreensivos. 

x x x x x x x x x x x -- -- x x x x x x -- x x 19 0,86 

3 As ilustrações utilizadas  
apresentam traços 
apropriados para   adultos / 
gestantes. 

x x x x x x x x x x x -- x x x x x x x -- x x 20 0,90 

4 As ilustrações 
apresentadas são  
necessárias para 
compreensão do 
conteúdo. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -- x x 21 0,95 

5 As ilustrações e os textos 
motivam a  gestante / leitor 
para compreensão do tema 
proposto. 

x -- x x x x x x x x x x x x x x x x x -- x x 20 0,90 

6 Aplicabilidade  da cartilha 
educativa no cotidiano da  
prática clínica do 
enfermeiro. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 1 

Proporção de relevância 
S-CVI/AVE 

1 .90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .70 .90 1 1 1 1 1 1 .10 1 1 ----- -------- 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2014 
*Número de avaliações realmente relevante ou muito relevante considerada pelos juízes.                                                Média I-CVI = 0,91      

S-CVI  = 0.93 
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A Figura 11 mostra a 1ª versão da cartilha e a síntese da análise qualitativa das 

recomendações realizadas pelos juízes até a versão final. 

 

Figura 11 – 1ª versão da cartilha, síntese da análise qualitativa das alterações sugeridas  
 pelos juízes e versão final da cartilha educativa 

 

1ª Versão Sugestões dos juízes Versão Final 

capa 

- Imagem do pai mais confiante. 
- Ilustrar melhor a imagem da avó.  
- Padronizar a cor dos personagens.  

capa 

página 5 

- Acrescentar uma cesta com os 
alimentos regionais. 
- Substituir a embalagem da farinha 
integral por “aveia”. 
- Acrescentar ao texto: Comer 
diariamente: frutas, vegetais, legumes e 
grãos. 

página 5 

página 6 

- Acrescentar a imagem uma cesta com 
“alimentos regionais” e a “carne”, no 
item: Prefira comer alimentos... 
- Acrescentar a imagem “coxinhas”, no 
item: Evite comer alimentos... 
- Deixar o texto na voz ativa:“Comer 
alimentos saudáveis faz bem para a 
saúde da gestante e do bebê” 
 
 

página 6 

página 7 

 - Alterar subtítulo. Versão final: 
“Alimentação saudável: mãe e filho 
com saúde” 
- Deixar o texto na voz ativa: “comer 
alimentos saudáveis na gravidez ajuda: 
no controle do peso, nos resultados 
normais dos exames laboratoriais da 
consulta pré-natal, na amamentação e 
na saúde do recém-nascido.” 

página 7 
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página 8 

- Alterar subtítulo. Versão final: 
Alimentação saudável com os alimentos 
regionais. 
- Enfatizar as imagens dos alimentos 
regionais. Foi sugerido ao design uma 
“banca de frutas e verduras” por se 
aproximar da realidade das gestantes. 
Foi acrescida a imagem uma placa com 
o nome de cada alimento regional: 
coco, inhame, macaxeira, jerimum, 
batata doce, maxixe, banana, quiabo e 
feijão. 

 
 

página 8 

       página 9 

- Modificar a ordem: “utilizar água 
clorada” deve estar antes do relógio.  

 

página 9 

página 10 

Retirar a imagem do “mestre cuca” e 
acrescentar imagem da gestante. 

página 10 

página 11 

- Retirar a imagem do “mestre cuca” e 
acrescentar imagem da gestante. 
- Retirar a imagem do tablete de caldo 
de carne. 
- Aumentar a fonte do texto. 
 

página 11 
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página 12 

- Deixar o subtítulo dividido em duas 
partes. Incluir a gestante junto à família. 
- Retirar o termo “porção”, pois pode 
não ser compreendido pela gestante ou 
sua família. 
- Acrescentar ilustrações com os 
alimentos regionais. 
- O texto alterado: “Consumir os 
alimentos regionais todos os dias. Você 
pode preparar refeições variadas no café 
da manhã, almoço, jantar e nos lanches 
entre as refeições” 

página 12 

  
Os juízes sugeriram acrescentar 
ilustrações com os alimentos regionais 
nas refeições fracionadas pela gestante. 
Por isso, a cartilha recebeu mais uma 
página. A página 13 apresenta 
ilustrações de refeições/comida e sucos 
que podem ser preparados com os 
alimentos regionais no café da manhã, 
almoço, jantar e lanches. página 13 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2014 

 

6.2 EFEITOS DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

COM O USO DOS ALIMENTOS REGIONAIS NA GRAVIDEZ 

 

No total de 155 gestantes (76 grupo de intervenção e 79 grupo controle) que 

completaram o estudo, não foi detectada diferença estatística significativa na linha de base, 

segundo informações das variáveis sociais e econômicas das participantes de ambos os grupos 

(p = 0,372 – 0,922) (Tabela 4). 

Os maiores percentuais, com relação às variáveis sociais e econômicas foram para as 

gestantes de cor parda (GI= 68,4% e GC= 72,2%). Mais da metade das gestantes não 

trabalhava e tinha renda familiar de até dois salários mínimos, respectivamente: GI = 68,4% e 

73,7% e GC= 64,6% e 79,8%. Todavia, 65,8% das gestantes do GI e 59,5% no GC não 

recebiam o auxílio Bolsa Família. As gestantes do GI (54%) e as do GC (52%) tinham 

moradores com menos de 18 anos de idade em suas residências. Das gestantes do GI, 80,3%, 

e do GC, 84,8%, relataram ter companheiro e o maior percentual de gestantes possuíam o 

ensino fundamental completo e superior (GI= 85,5%) e GC (86,1%). Mais da metade das 

gestantes do GI e GC tinha acesso à água pela rede pública e esgotamento sanitário, tipo fossa 

séptica (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Informações da linha de base segundo as variáveis sociais e econômicas das gestantes do 
grupo de intervenção e controle 

 

 
 

Variáveis  

   Grupo                   Grupo  
Valor– p* Intervenção 

  (n= 76) 
 Controle 
  (n=79) 

Cor ou Raça 
 
 

Parda 52 (68,4%) 57(72,2%) 0,611 
Não parda 24 (31,6%) 22(27,8%)  

Ocupação Trabalha 24 (31,6%) 28(35,4%) 0,611 
 
 

Não trabalha 52 (68,4%) 51(64,6%)  

Renda Familiar Até 2 SM 56 (73,7%) 63 (79,8%) 0,372 
 
 

Mais de 2 SM 20 (26,3%) 16 (20,2%)  

Água  Rede Pública 55 (72,4%) 59 (74,7%) 0,744 
 
 

Outros 21 (27,6%) 20 (25,3%)  

 Rede pública 18 (23,7%) 22 (27,8%)  
Esgoto Fossa Séptica 46 (60,5%) 50 (63,3%) 0,402 

 
Cont. tabela 5 
 

Céu Aberto 12 (15,8%) 07 (08,9%)  

Bolsa Família Sim 26 (34,2%) 32 (40,5%) 0,418 
 
 

Não 50 (65,8%) 47 (59,5%)  

Moradores com 
menos de 18 
anos 

Sim 41 (54,0%) 41 (52,0%) 0,798 

 Não 35 (46,0%) 38 (48,0%)  
 
Estado Civil 

Com 
companheiro 

61(80,3%) 67 (84,8%) 0,456 

 Sem 
companheiro 
 

15(19,7%) 12 (15,2%)  

 
Escolaridade 

Até o ensino 
fundamental 

11 (14,5%) 11 (13,9%) 0,922 

 Fundamental 
completo ou 
superior 

65 (85,5%) 68 (86,1%)  

    
     Fonte: dados da pesquisa, 2014 

* Valor– p foi analisado utilizando o Teste Qui-Quadrado de Pearson 

A mediana da idade foi de 24 anos para o GI (IC = 23,90 – 26,31) e 25 anos para o GC 

(IC= 24,27 – 26,75). Com relação à idade gestacional em semanas o GI apresentou 23 
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semanas e 5 dias (IC= 19,95 – 23,57) e o GC  20 semanas (IC= 18,04 – 21,74). Portanto, não 

houve diferença entre as variáveis em ambos os grupos. 

Na Tabela 5, os resultados da linha de base, segundo análise comparativa do gradiente 

de insegurança alimentar, idade (anos completo) e idade gestacional em semanas entre as 

gestantes do grupo de intervenção e controle não apresentaram diferença estatisticamente 

significante (p= 0,130 – 0,710).  

 

Tabela 5 – Informações da linha de base segundo os resultados do gradiente de insegurança 
alimentar, idade em anos e idade gestacional em semanas das gestantes do grupo de 
intervenção e controle 

 Intervenção                Controle  
 

Valor– p* 
(n= 76) 

Posto Médio* 
(n=79) 

Posto Médio* 
Gradiente de Insegurança 
Alimentar** 
 

  
73,02 

 
82,79 

 
0,135 

 
Idade em anos 
 

  
76,64 

 
79,31 

 
0,710 

 
Idade Gestacional 
em semanas 

 

  
 83,56 

 
72,65 

 
0,130 

    
 

Fonte: dados da pesquisa, 2014 
* Posto Médio e o Valor– p foram analisados utilizando o Teste de Mann – Whitney 
** Classificação dos domicílios nas categorias de segurança alimentar, segundo a Escala Brasileira 
de Mediada da Insegurança Alimentar: 1- Segurança Alimentar. 2- Insegurança Alimentar Leve. 3- 
Insegurança Alimentar Moderada. 4- Insegurança Alimentar Grave. 
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Os resultados, segundo as informações das gestantes do grupo de intervenção e 

controle sobre a alimentação na família nos últimos três meses que antecederam a coleta de 

dados, não mostraram diferença estatística significante (p=0,926). A resposta “comida 

suficiente, mas nem sempre tinha variedades” obteve maior percentual entre os grupos com 

51,3% para o grupo de intervenção e 49,4% para o controle (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Alimentação na família nos últimos três meses, segundo informações das gestantes  
  do grupo de intervenção e controle 
 

 
EBIA** 

                                         Intervenção         Controle  
Valor– p*                                        (n= 76)   (n=79) 

 
 Alimentação variada e 

comida de preferência 
em quantidade 
suficiente. 

 
33 (43,4%) 

 
37 (46,8%) 

 
0,926 

Alimentação na 
Família nos 
últimos três 
meses. 

Comida suficiente, mas 
nem sempre tinha 
variedades. 

 
39 (51,3%) 

 
39 (49,4%) 

 
 

 
 

Algumas vezes não 
tinha o suficiente para 
comer  

 
2 (2,6%) 

 
2 (2,5%) 

 
 

 Frequentemente não 
tinha o suficiente para 
comer. 

 
2 ( 2,6%) 

 
1 (1,3%) 

 
 

    
 
Fonte: dados da pesquisa, 2014 
*Valor– p foi analisado utilizando o Teste de Fisher-Freeman-Halton 
**Escala Brasileira de Medida da Insegurança Alimentar 
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Os alimentos regionais consumidos, pelo menos uma vez ao dia, e que pertencem ao 

grupo de tubérculos e raízes; frutas e sucos naturais; verduras e legumes; e leguminosas 

(feijão) apresentaram uma variação de consumo entre 67,1% a 92,1% para o grupo de 

intervenção e 72,2% a 93,7% para o controle. Todavia, o consumo de algum tipo de alimento 

regional ficou acima de 69% para as gestantes que participaram do estudo (Tabela 7).  

Os alimentos que devem ser evitados na gravidez (salsicha, mortadela, presunto, 

linguiça, doces, refrigerantes e sucos industrializados) apresentaram um consumo elevado 

entre os grupos com um percentual que variou de 51,3% a 77,2%. Os alimentos ricos em 

carboidratos (pão, arroz, macarrão e bolacha) obtiveram um consumo de 100% entre as 

gestantes de ambos os grupos e 98,1% faziam uso de manteiga, margarina ou óleo. O 

consumo de leite, derivados do leite (iogurte, queijos) e ovos obteve um percentual menor 

(77,6%) entre as gestantes do grupo de intervenção quando comparadas ao grupo controle 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 – Alimentos consumidos por grupo da pirâmide alimentar, segundo as informações  
  das gestantes do grupo de intervenção e controle 
 

 
 

Alimentos* 

Grupo                   Grupo  
Total Intervenção 

(n= 76) 
Controle 
(n=79) 

Cereais e derivados 
(pão, arroz, macarrão, 
bolacha) 
 

Sim 76 (100%) 79 (100%) 155 (100%) 
Não 00 00 00 

Tubérculos e raízes Sim 51 (67,1%) 57 (72,2%) 108 (69,7%) 
(macaxeira, farinha de 
mandioca, batata) 
 

Não 25 (32,9%) 22 (27,8%) 47 (30,3%) 

Leite Sim 59 (77,6%) 64 (81,0%) 132 (79,4%) 
 Não 17 (22,4%) 15 (19,0%) 32 (20,6%) 
Derivados do leite Sim 59 (77,6%) 65 (82,3%) 124 (80,0%) 
(queijos, iogurte) 
 

Não 17 (22,4%) 14 (17,7%) 31 (20,0%) 

Ovos Sim 59 (77,6%) 60 (75,9%) 119 (76,8%) 

 Não 17 (22,4%) 19 (24,1%) 36 (23,2%) 

Frutas e sucos naturais Sim 54 (71,1%) 68 (86,1%) 122 (78,7%) 
 Não 22 (28,9%) 11 (13,9%) 33 (21,3%) 
Verduras e legumes Sim 53 (69,7%) 58 (73,4%) 111 (71,6%) 
 Não 23 (30,3%) 21 (26,6%) 44 (28,4%) 

Feijão Sim 70 (92,1%) 74 (93,7%) 144 (92,9%) 
 Não 06 (7,9%) 05 (6,3%) 11 (7,1%) 
Carnes (vermelha, 
frango ou peixe)  

Sim 74 (97,4%) 77 (97,5%) 151 (97,4%) 

 Não 02 (2,6%) 02 (2,5%) 04 (2,6%) 
Salsicha ou mortadela 
ou presunto ou linguiça 

Sim 48 (63,2%) 61 (77,2%) 109 (70,3%) 

 Não 28 (36,8%) 18 (22,8%) 46 (29,7%) 
Doces Sim 42 (55,3%) 51 (64,6%) 93 (60,0%) 

 
 

Não 34 (44,7%) 28 (35,4%) 62 (40,0%) 

Refrigerantes e sucos 
industrializados 

Sim 39 (51,3%) 51 (64,6%) 90 (58,1%) 

 Não 37 (48,7%) 28 (35,4%) 65 (41,9%) 
Margarina, manteiga, 
óleo 

Sim 75 (98,7%) 77 (97,5%) 152 (98,1) 

 Não 01 (1,3%) 2 (2,5%) 03 (1,9%) 
    

 
Fonte: dados da pesquisa, 2014 
*Alimentos consumidos pelas gestantes, diariamente, pelo menos uma vez ao dia. 
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De acordo com a Tabela 8, a maioria das gestantes que completou o estudo (76 do 

grupo de intervenção e 79 do grupo controle) apresentou Segurança Alimentar (52,3%). A 

análise dos dados, segundo os grupos, aponta um maior percentual para as gestantes do grupo 

de intervenção com Segurança Alimentar (61,8%) quando comparadas as gestantes do 

controle (43%). Com relação à Insegurança Alimentar leve, tem-se um resultado de 32,9% 

para as gestantes que participaram do estudo. A Insegurança Alimentar Moderada e Grave foi 

de 9,7% e 5,2%, respectivamente. 

 

Tabela 8 – Distribuição do gradiente de insegurança alimentar das gestantes do grupo de intervenção 
e controle  

 Grupo 
intervenção 

Grupo 
controle 

 
Total 

 

 

 

 

 

Gradiente de 

Insegurança 

Alimentar* 

 
Segurança 
Alimentar 

n 47 34 81 
%  58,0% 42,0% 100,0% 

Tratamento do 
grupo (%) 
 

 
61,8% 

 
43,0% 

 
52,3% 

 
Insegurança 
Alimentar 
Leve 

n 15 36 51 
%  29,4% 70,6% 100,0% 

Tratamento do 
grupo (%) 
 

 
19,7% 

 
45,6% 

 
32,9% 

 
Insegurança 
Alimentar 
Moderada 

n 9 6 15 
%  60,0% 40,0% 100,0% 

Tratamento do 
grupo (%) 
 

 
11,8% 

 
7,6% 

 
9,7% 

 
Insegurança 
Alimentar 
Grave 

n 5 3 8 
%  62,5% 37,5% 100,0% 

Tratamento do 
grupo (%) 
 

 
6,6% 

 
3,8% 

 
5,2% 

                                
Total 

n 76 79 155 

%  49,0% 51,0% 100,0% 

Tratamento do 

grupo (%) 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 
 
Fonte: dados da pesquisa, 2014 
*Os Escores do Gradiente de Insegurança Alimentar foram determinados segundo a Escala 
Brasileira de Medida da Insegurança Alimentar (EBIA).  
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A Tabela 9 mostra que os resultados da linha de base, segundo o conhecimento, a 

atitude e a prática sobre os alimentos regionais não apresentou diferença estatística (p>0,05). 

Portanto, os resultados apontam que os grupos eram iguais entre si. Em termos percentuais, o 

nível inadequado na pré-consulta foi maior, no GI e no GC, com relação ao conhecimento, a 

atitude e a prática sobre os alimentos regionais. 

 

Tabela 9 – Resultados da linha de base do conhecimento, atitude e prática das gestantes do grupo 
de intervenção e controle sobre os alimentos regionais 

 
 
 

Inquérito CAP** 

Grupo                     Grupo  

Valor– p* Intervenção 

(n= 76) 

Controle 

(n=79) 
  
Conhecimento 

Adequado 5 (06,6%) 5 (06,3%) 0,950 

Pré-consulta 
 

Inadequado 71(93,4%) 74 (93,4%)  

Atitude 
Pré-consulta 

Adequado 23(30,3%) 34 (43,0%) 0,099 

 
 

Inadequado 53(69,7%) 45 (57,0%)  

Prática 
Pré-consulta 

Adequado 

 

Inadequado 

 

09(11,8%) 

 

67(88,2%) 

07(08,86%) 

 

72(91,13%) 

0,542 

    
 

Fonte: dados da pesquisa, 2014 
* Valor– p foi analisado utilizando o Teste Qui-Quadrado de Pearson 
** Conhecimento, Atitude e Prática 

 

Os resultados da Tabela 10 apontam que os níveis de avaliação adequada do 

conhecimento, da atitude e da prática sobre os alimentos regionais das gestantes do grupo de 

intervenção apresentaram significância estatística com maior chance e valor–p (p<0,001) no 

sétimo e trigésimo dia após a intervenção educativa quando comparados com o grupo 

controle.  

Os resultados indicam um aumento em termos percentuais do conhecimento, da 

atitude e da prática sobre os alimentos regionais do sétimo para o trigésimo dia após a 

intervenção educativa. As gestantes do GI apresentaram: conhecimento adequado sobre os 

alimentos regionais no sétimo dia, com 90,8% e trigésimo dia, com 94,7%. A atitude 

adequada quanto à importância do alimento regional foi de 93,4% (sétimo dia) e 97,4% no 
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trigésimo dia. A prática adequada sobre o uso dos alimentos regionais aponta foi de 56,6% no 

sétimo dia e 69,7% no trigésimo dia. 

 

Tabela 10 – Efeito da intervenção educativa em gestante segundo a avaliação do conhecimento,  
                   da atitude e da prática sobre os alimentos regionais 
 

 
 

Inquérito CAP** 

Grupo               Grupo  
    

*Estatísticas 
 

Intervenção 
(n= 76) 

Controle 
(n=79) 

Conhecimento 
Sétimo dia 

Adequado 69 (90,8%) 10 (12,7%) p<0,001 
OR = 68,01 

 
 

Inadequado 07 (9,2%) 69 (87,3%) IC [24,48–188,97] 
 

Conhecimento 
Trigésimo dia 

Adequado 72 (94,7%) 14 (17,7%) p<0,001 
OR= 83,57 

 Inadequado 
 

04 (5,3%) 65 (82,3%) IC [26,18 –266,72] 

Atitude 
Sétimo dia 

Adequado 71 (93,4%) 41 (51,9%) p<0,001 
OR= 13,16 

 
 

Inadequado 05 (6,6%) 38 (48,1%) IC [4,8 – 36,08] 
 

Atitude 
Trigésimo dia 

Adequado 74 (97,4%) 40 (50,6%) p<0,001 
OR= 36,07 

 Inadequado 
 

02 (2,6%) 39 (49,4%) IC [8,27 – 157,23] 

Prática 
Sétimo dia 

Adequada 43 (56,6%) 13 (16,5%) p< 0,001 
OR= 6,61 

 Inadequada 
 

33 (43,4%) 66 (83,5%) IC [3,13–13,98] 

Prática 
Trigésimo dia 

Adequada 
 
Inadequada 
 

53 (69,7%) 
 

23 (30,3%) 

19 (24,1%) 
 

60 (75,9%) 

p< 0,001 
OR= 7,28 

IC [3,57–14,81] 

    
 
Fonte: dados da pesquisa, 2014 
*Valor– p analisado utilizando o Teste Qui-Quadrado de Pearson e significância estatística 
 p< 0,05. OR, Odds Ratio. IC, Intervalo de Confiança 95%. 
** O inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática) foi aplicado no grupo de intervenção no 
sétimo e trigésimo dia após a intervenção educativa e no controle após a consulta de pré – natal. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA PARA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA GRAVIDEZ 

 

A escolha do tema para cartilha educativa surgiu a partir de reflexões sobre o Direito 

Humano à Alimentação Adequada, retratado pela Organização das Nações Unidas, na Lei nº 

8.080 de 1990 e na Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 

O resultado da enquete que serviu de base para as ilustrações dos alimentos regionais 

mais consumidos mostrou-se preocupante, pois as gestantes apresentavam baixo consumo de 

frutas, verduras, legumes, raízes e tubérculos. A diminuição do consumo desses alimentos faz 

parte de uma realidade da população brasileira. Faz-se necessário um aumento do consumo 

em torno de 20% para os cereais, tubérculos, raízes e 30% para as frutas, legumes e verduras 

(BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde, 2006). Estudos internacionais 

apontam que a alimentação na gravidez é uma dieta pobre em nutrientes, com excesso de 

ingestão de calorias, baixo consumo de frutas e vegetais e ganho de peso inadequado 

(FOWLES et al., 2011; WEN et al., 2010). 

A Organização Mundial de Saúde inclui como conceito de alimentação saudável o 

aumento no consumo de frutas, hortaliças, legumes, cereal integral e frutas secas, além de 

limitar a ingestão energética procedente das gorduras e limitar a ingestão de açúcares e de sal 

(sódio) (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2006). Não obstante, as gestantes 

devem ser incentivadas a consumirem alimentos naturais, considerando a disponibilidade dos 

alimentos regionais, pois são fontes de carboidratos, vitaminas, fibras e minerais. Tais 

alimentos compõem o grupo de raízes, tubérculos, hortaliças e frutas, essenciais para 

adequação nutricional na gravidez (BRASIL. Ministério da Saúde, 2012a). Diante disso, os 

alimentos regionais que fizeram parte das ilustrações da cartilha foram: macaxeira/aipim, 

inhame, batata doce, jerimum/abobora, milho, feijão, coco, banana e outros.  

A pesquisa para a base teórica habilitou a autora a coordenar as ideias e elaborou a 

primeira versão da cartilha educativa. Um estudo sobre representação social a respeito da 

alimentação na gravidez (OLIVEIRA et al., 2009) contribuiu para aclarar pontos chaves (ex. 

os alimentos que devem ser evitados na gravidez e os benefícios da alimentação saudável). 

Com isso, atingir o objetivo da cartilha e o publico alvo.  
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No processo de análise de conteúdo e aparência do material educativo, foram incluídas 

as contribuições das gestantes e dos juízes expertises na área da saúde da mulher, saúde 

coletiva e educação em saúde. Os juízes forneceram informações relevantes para modificação 

da escrita e ilustrações. 100% dos juízes concordaram na aplicabilidade do material educativo 

para prática clínica do enfermeiro. As gestantes julgaram a cartilha relevante para ajudar nas 

orientações durante a consulta pré-natal.  

Um material educativo produzido eficazmente pode modificar a realidade de uma 

população, portanto deve-se considerar o que se pretende informar e suas expectativas 

(DEMIR; OZSAKER; ILCE, 2008; ZOMBINI; PELICIONI, 2011). Neste sentido, um estudo 

expôs que as gestantes sugeriram incluir recomendações sobre hábitos alimentares adequados 

durante a construção de um material educativo (REBERTE; HOGA; GOMES, 2012). Outro 

estudo tinha como ponto forte a importância do aconselhamento nutricional onde, 94,6% das 

enfermeiras concordaram que as orientações sobre nutrição materna durante a gravidez é uma 

tarefa amplamente necessária nos serviços de saúde (ILMONEN; ISOLAURI; LAITINEN, 

2012). 

A concordância dos juízes sobre adequação da cartilha em relação ao conteúdo obteve 

um valor p= 0,972 e P= 0,954 e I-CVI =0,90, mostrando-se adequadas as informações sobre 

alimentação saudável na gravidez. Com relação às ilustrações, do ponto de vista de apresentar 

traços apropriados para adultos, sendo estes necessárias para entendimento do conteúdo e 

motivação da gestante para compreensão do tema proposto, obtiveram valor P e p 

significativo estatisticamente e I-CVI >0,80. 

As gestantes deste estudo analisaram os textos como sendo muito relevante (55%) e 

relevante (45%), quanto à simplicidade e clareza. As ilustrações como forma complementar 

dos textos, além de motivar para leitura, atingiu o mesmo percentual. As mulheres relataram 

que a cartilha prende a atenção e as ilustrações ajudam no entendimento do assunto. Existe 

consenso que o material de educação em saúde deve ser escrito de maneira simples, com 

menor nível de leitura e que possibilite transmitir informações precisas. As ilustrações devem 

ser atraentes com comunicação clara do objetivo do material educativo (HOFFMANN; 

WARRALL, 2004). Além disso, as imagens devem alcançar um alto nível de atenção e 

interesse pela leitura do material com aceitação da população em diversos níveis de 

escolaridade (JONES et al., 2011). Tais aspectos foram identificados por gestantes e juízes 

durante avaliação desta cartilha. 

A análise do nível de escolaridade das gestantes que participaram da avaliação da 

cartilha obteve uma média de 8,5 anos de estudos. No processo de habilidade da leitura, não 
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se pode pré-determinar o nível de escolaridade do grupo alvo, recomenda-se como adequado, 

seis a oito anos de estudo (DOAK, C.; DOAK, L.; ROOT, 1996). Autores evidenciaram o 

nível de escolaridade de seis anos entre a população que participou da avaliação de um 

material educativo (JONES et al., 2011). Um estudo reconheceu como limitação o acesso à 

informação da população alvo e elucidou que provavelmente pacientes com baixo nível de 

escolaridade classificariam o material educativo com uma pontuação menor para a linguagem 

(SOUSA; TURRINI, 2012a). Observou-se que ponto considerável da validação de uma 

cartilha para mulheres mastectomizadas foi à divisão das pacientes em grupos segundo o nível 

de escolaridade, ou seja, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior (OLIVEIRA; 

FERNANDES; SAWADA, 2008).  

No processo de construção desta cartilha, foram considerados aspectos para motivar a 

leitura e o aprendizado das gestantes. Os juízes avaliaram o conteúdo e as ilustrações como 

pertinentes para motivação e aprendizado da população alvo (valor P =0,909 e I-CVI=0,90). 

Estudos apontaram que 100% dos juízes concordaram que o conteúdo e as ilustrações 

motivavam os pacientes e atendiam às suas dúvidas destes (OLIVEIRA; FERNANDES; 

SAWADA, 2008; SOUSA; TURRINI, 2012a).  

Profissionais de saúde e educação se sentem motivados para utilizar o material 

educativo como apoio pedagógico no aprendizado de pacientes/alunos (ZOMBINI; 

PELICIONI, 2011). Portanto, é consenso entre estudiosos a importância da motivação para 

estimular o aprendizado. Além disso, deve-se considerar interação de textos e ilustrações no 

processo de elaboração do material escrito para educação em saúde (DOAK, C.; DOAK, L.; 

ROOT, 1996; HOFMANN; WARRALL, 2004).  

Neste sentido, a cartilha educativa mostra nas páginas 09, 10 e 11 ilustrações e textos 

sobre a higiene dos alimentos e receitas com alimentos regionais (sopa de jerimum/abobora e 

purê de macaxeira/aipim). Na página 13, sugestões de comidas regionais que poderão ser 

utilizadas no café da manhã, almoço, jantar e lanches. Tais textos e ilustrações têm como 

objetivo motivar as gestantes na higiene dos alimentos e no preparo de comidas utilizando os 

alimentos acessíveis da região ou comunidade.  As gestantes afirmaram que as receitas se 

destacaram e ajudaram no aprendizado de outras refeições. Corroborando a cartilha, em 

estudo, autores utilizaram um álbum seriado para população de pré-escolares, incentivando o 

preparo de receitas com alimentos regionais, entre as receitas: carne de hambúrguer de caju, 

farofa com banana, purê de jerimum e suco da folha da seriguela (MARTINS et al., 2012).  

A inclusão da culinária como experiência criativa constitui espaço eficaz para 

intervenções educativas que visem mudanças alimentares para promoção da alimentação 
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saudável (DIEZ-GARCIA; CASTRO, 2011). As receitas desta cartilha foram extraídas do 

livro “Alimente-se bem, 100 receitas econômicas e nutritivas”. Este livro faz parte do 

programa SESI Cozinha Brasil. O livro de receitas é um apoio para quem deseja uma 

alimentação mais saudável utilizando alimentos acessíveis (SESI. Departamento Nacional, 

2007). 

O uso da Entrevista Motivacional (EM) como subsídio para construção da cartilha 

educativa deste estudo foi baseado em dois princípios da teoria: autoeficácia e ambivalência. 

Assim, o foco para construção dos textos e das ilustrações tinha como ponto central ajudar a 

gestante na motivação interna para uma alimentação saudável e encorajá-la para mudança, 

explorando o sentimento de ambivalência quanto à importância de hábitos alimentares 

adequados. Um estudo que uso da EM para elaborar um vídeo educativo com objetivo de 

aumentar o consumo de alimentos saudáveis na gestação (JACKSON et al., 2011). É 

importante ressaltar que a EM é um método importante para prática da promoção da saúde, 

sendo uma ferramenta valiosa nos cuidados primários e na conscientização e orientação entre 

enfermeiras-pacientes (BROBECK, 2011). 

Com relação aos tipos de instrumentos utilizados para avaliação da cartilha observa-se 

que não existe padrão especifico. Estudos utilizaram diferentes instrumentos com adaptações 

sugeridas pelos autores (SOUSA; TURRINI, 2012a; ZOMBINI; PELICIONI, 2011). Para 

avaliação da adequação do material educativo, estudos aplicaram o Suitability Assessmente of 

Materials (DEMIR; OZSAKER; ILCE, 2008; DOAK, C.; DOAK, L.; JONES et al., 2011; 

OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008; ROOT, 1996). No julgamento do processo de 

validação alguns estudos empregaram a abordagem qualitativa com a técnica do grupo focal 

(REBERTE; HOGA; GOMES, 2012; ZOMBINI; PELICIONI, 2011) e análise de conteúdo 

segundo Bardin (FREITAS, CABRAL, 2008). Outros estudos utilizaram o método 

quantitativo (JONES et al., 2011; OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008; SOUSA; 

TURRINI, 2012a).  

A análise quantitativa da avaliação de conteúdo e aparência desta cartilha atingiu S-

CVI de 0,93 e a média do I-CVI de 0,91, ou seja, maior que 0,80. Portanto, considera-se 

validado o material educativo: Alimentação Saudável com Alimentos Regionais. Outro estudo 

mostrou resultados semelhantes com relação ao índice de validade de conteúdo das figuras e 

fichas roteiros de um álbum seriado (MARTINS et al., 2012). 

A importância da cartilha, segundo aplicabilidade no cotidiano da prática clínica do 

enfermeiro, obteve 100% de repostas consideradas relevantes pelos juízes e I-CVI=1. A 
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concordância entre os juízes sobre a pertinência do material educativo para aplicação na 

prática clínica foi estatisticamente significante (P=0,954). 

A orientação nutricional para adoção de práticas alimentares saudáveis devem ser 

ações constantes do profissional de saúde da atenção básica. O enfermeiro deve incluir na 

assistência pré-natal de baixo-risco a orientação alimentar para gestante e sua família, com 

vistas a um pré-natal de qualidade e resultados satisfatório para saúde materna e neonatal 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2012a).  

 

7.2 EFEITOS DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

COM O USO DOS ALIMENTOS REGIONAIS NA GRAVIDEZ 

 

A homogeneidade da amostra não apresentou diferença estatística significativa na 

linha de base. Portanto, sinaliza para equivalência entre os grupos. A maioria das gestantes 

que completou o estudo apresentou Segurança Alimentar (52,3%), ou seja, segundo a 

descrição da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, os moradores dos domicílios têm 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. A análise dos dados, conforme os 

grupos, aponta um maior percentual para as gestantes do grupo de intervenção com Segurança 

Alimentar (61,8%), quando comparadas às gestantes do grupo controle (43%). Contudo, a 

Insegurança Alimentar Moderada e Grave foi maior no GI, o que pode minimizar o viés de 

distribuição do gradiente de Insegurança Alimentar entre os grupos da pesquisa. 

Verificou-se a partir de um mapeamento da situação de Insegurança Alimentar e 

Nutricional (InSan), concluído em 2011, realizado por meio da pesquisa intitulada: 

“Diagnóstico da Situação de (In)segurança Alimentar e Nutricional nas Regiões de 

Desenvolvimento de Pernambuco” que 38,2% da população pernambucana apresentou 

Segurança Alimentar; 24,7% Insegurança Alimentar Leve; 27,5% Insegurança Alimentar 

Moderada; e 9,6% Insegurança Alimentar Grave (PERNAMBUCO. Governo. Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Superintendência das Ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional, 2011). 

Dois inquéritos municipais, realizados em 2004 na cidade de Campinas e Brasília, 

investigou a Segurança Alimentar em famílias com crianças menores de seis anos. Cerca de 

60% dos domicílios apresentavam SA e 6,6 e 7,6% a proporção de Campinas e Brasília, 

respectivamente de Insegurança Alimentar Grave (SEGALL-CORREA; MARIN-LEON, 

2009). 
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Confrontando os dados desta tese com outros estudos realizados, pôde-se perceber que 

os resultados da distribuição do gradiente de Insegurança Alimentar das gestantes que 

participaram dos grupos desta pesquisa, apresentaram-se equivalentes proporcionalmente. 

Desta maneira, apontam para similitude com a realidade do estado de Pernambuco e outras 

capitais do Brasil. 

Contudo, estudo realizado com 200 famílias residentes na zona rural de um município 

da região metropolitana de Fortaleza-CE mostra que a proporção de Segurança Alimentar 

entre essas famílias foi menor (12%) em relação as que conviviam com Insegurança 

Alimentar Leve (35%) (AIRES et al., 2012). Entre as 27 unidades da federação, Pernambuco 

é a 14ª no ranking de insegurança alimentar grave, com 6,3%, enquanto Santa Catarina é a 

última, com 1,9%, e a pior situação é a do Maranhão, com 14,9%. Em 2009, Pernambuco 

tornou-se o Estado com o menor índice de insegurança alimentar grave (PERNAMBUCO. 

Governo. Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012). 

A maioria das gestantes que participaram do estudo apresentou Segurança Alimentar e 

durante a análise individual das variáveis sociais e econômicas, prevaleceu o maior percentual 

para as gestantes que não trabalhavam (GI 68,4% e GC 64,6%), tinham renda familiar de até 

dois salários (GI 73,7% e GC 79,8%), não recebiam o auxílio Bolsa Família (GI 65,8% e GC 

59,5%) e possuíam na residência moradores com menos de 18 anos de idade (GI 54% e GC 

52%). 

  Panelli-Martins, Santos e Assis (2008) consideram que variáveis, como menor renda, 

menos anos de estudo, famílias chefiadas por mulheres, falta de acesso à água tratada e 

esgotamento sanitário tem poder de determinar a insegurança alimentar. Os autores concluem 

que famílias com menos anos de estudo e chefiadas por mulheres, influencia na chance de 

obter melhor remuneração no trabalho, assim como na seleção e no preparo dos alimentos. 

Aires et al. (2012) mostraram associação estatisticamente significante com as variáveis 

escolaridade, renda mensal e número de moradores no domicílio com a presença de 

insegurança alimentar.  

Estudo buscou avaliar as percepções e práticas de mães sobre segurança alimentar, 

utilizando conhecimento, atitude, crença e prática, e encontrou associação significativa (p< 

0,05) entre o nível de vida, escolaridade e certas práticas de segurança alimentar 

(SUDERSHAN et al., 2008). 

Outro ponto a ser destacado, como resultado desta tese, é o percentual elevado das 

gestantes que possuíam ensino fundamental completo e superior (GI 85,5% e GC 86,1%). 

Segundo o último relatório da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
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Mulher (PNDS), em 2006, verifica-se aumento expressivo da escolaridade das mulheres 

brasileiras em idade reprodutiva. Comparando-se os dados da PNDS de 1996, 30% das 

mulheres declararam ter oito anos de estudo, enquanto 50% superaram oito anos de estudo, 

em 2006. Contudo, 16% das mulheres residentes na região Sul e Sudeste possuíam 12 anos ou 

mais de estudos, superando a média nacional de 12,5% (BRASIL. Ministério da Saúde. 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, 2009).  

Todavia, não se pode pensar em situação de SAN sem considerar a educação, visto 

que problemas de InSan estão ligados à produção, distribuição, aquisição e manipulação de 

alimentos, como também ao nível educacional da população e à informação que a mesma 

detém sobre o tema. A educação tem correlação com os fatores determinantes da SAN e da 

InSan (PERNAMBUCO. Governo. Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e 

Nutricional, 2012). 

 As gestantes deste estudo relataram que a alimentação na família nos últimos três 

meses foi que a “comida era suficiente, mas nem sempre tinha variedades”, com 51,3% para o 

GI e 49,4% para o GC. A linha de base para essa variável obteve o valor– p não 

estatisticamente significante, sendo homogênea a sua distribuição entre os grupos. 

Ressalta-se o consumo dos alimentos regionais, pelo menos uma vez ao dia, pelas 

gestantes participantes do estudo, dentre estes, tubérculos e raízes; frutas e sucos naturais; 

verduras e legumes e feijão. O percentual desse consumo foi de 67,1%; 71,1%; 69,7% e 

92,1% para as gestantes do GI e para o GC foi de 72,2%; 86,1%; 73,4% e 93,7%, 

respectivamente. Todavia, o consumo de algum tipo de alimento regional permaneceu acima 

de 67,1%. Os alimentos que devem ser evitados na gravidez (salsicha, mortadela, presunto, 

linguiça, doces, refrigerantes e sucos industrializados) apresentaram consumo de 42 a 61% 

entre as gestantes de ambos os grupos.  

Para uma alimentação saudável na gravidez, recomenda-se o consumo de seis porções 

dia para os cereais, raízes e tubérculos; três porções dia de frutas, legumes e verduras; uma 

porção dia de feijão e sementes; e uma porção dia de açucares e doces (BRASIL. Ministério 

da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde, 2006; DEMETRIO, 2010).  

Diante dos hábitos alimentares inadequados das gestantes do estudo, reforça-se a 

importância da orientação nutricional para uma alimentação saudável na gravidez. O uso da 

cartilha educativa construída e validada para esta tese configura-se como uma importante 

tecnologia em saúde, que pode ser utilizada por enfermeiros, no cuidado primário e nas 

consultas de pré-natal de baixo risco. 
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Os alimentos regionais são exemplos de alimentação saudável (BRASIL. Ministério 

da Saúde. Secretaria de Políticas Públicas, 2002). O Ministério da Saúde recomenda que os 

profissionais da atenção básica realizem orientação nutricional com foco na disponibilidade 

dos alimentos regionais e alimentos in natura. (BRASIL. Ministério da Saúde, 2012a). 

A importância da educação em saúde para uma alimentação saudável no período 

gestacional é reforçada por Brantsaeter et al. (2009) que indicam que durante a gravidez a 

maioria das mulheres está motivada para conselhos sobre uma dieta saudável, e acrescenta 

que mudanças na dieta têm baixo custo e menor risco, em comparação com intervenções 

médicas, além disso a alimentação saudável é um assunto de importância para saúde pública 

(BRANTSAETER et al., 2009). 

Um alimento que apresentou consumo expressivo foi o feijão, entre as mulheres que 

participaram do estudo (92,1% GI e 93,7% GC). Corroborando os resultados, Araújo (2009) 

aponta que a maior prevalência de consumo alimentar entre as mulheres foi de arroz (82,5%) 

e feijão (68,8%). Baio e Deslandes (2010) referem que o arroz e feijão é um alimento habitual 

entre as gestantes e as mesmas consideravam uma “comida saudável”.  

Existe concenso entre autores que na gravidez há consumo inadequado de vegetais e 

frutas e alta ingestão de doces e frituras (SULIGA, 2011; TORJUSEN et al., 2010; WEN et 

al., 2010). Tal consumo também foi identificado pelas gestantes desta pesquisa. Importante 

ressaltar, segundo dados de estudo realizado na Espanha, que as mulheres grávidas buscavam 

modificar a dieta, acrecentando ou incorporando alguns alimentos, entre eles: frutas (52,63%); 

verduras (31,58%) e legumes (10,53%). Por outro lado, 87% da população de grávidas não 

cumpriram com as recomendações nutricionais oficiais (PÉREZ; SANCHES-SICILIA, 2012). 

A importância da temática desta tese se traduz na sua relevância para a sáude e o bem-

estar fetal e materno. A respeito disso, estudo de coorte com 23.423 gestantes da Noruega 

investigou a relação entre o comportamento alimentar durante o primeiro trimestre de 

gestação e o risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Os autores apontaram que a aderência das 

gestantes a um padrão alimentar caracterizado por alto consumo de vegetais, frutas, arroz, 

óleos a base de vegetais, está associada à redução de risco da pré-eclâmpsia, enquanto que o 

alto consumo de alimentos processados, salgadinhos, bebidas adoçadas com açúcar e doces 

aumentam o risco de desenvolver pré-eclâmpsia (p=0,001) (BRANTSAETER et al., 2009). 

 As intervenções de promoção da saúde durante a gestação poderá evitar problemas de 

saúde associados com fatores de risco modificáveis, como a alimentação inadequada, o 

sedentarismo, o excesso de peso, o tabagismo e o alcoolismo. Para tanto, tais intervenções 

devem envolver mudanças de comportamento e estilo de vida (BROBECK et al., 2011; 
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McBRIDE; EMMONS; LIPKUS, 2003; TOUGH et al., 2006). Neste sentido, a proposta da 

tese incorpora recomendações de órgãos oficiais nacionais e internacionais, a respeito da 

alimentação saudável na gravidez.  

Estudos conduzidos nos Estados Unidos da América, Canadá e Europa Oriental para 

examinar o efeito de intervenções educativas para hábitos alimentares saudáveis na gravidez 

evidenciaram a ocorrência da mudança no hábito alimentar no grupo de intervenção quando 

comparados ao grupo controle. Jackson et al. (2011) reportaram como estratégia para 

intervenção educativa o uso de um vídeo interativo “Vídeo Doctor” e aconselhamento 

médico, com mensagens para mudança de comportamento relatada a partir da dieta e do 

exercício físico. Hui et al. (2011) descreveram intervenção com aconselhamento por 

nutricionista e vídeo sobre atividade física, com vistas a melhorar hábitos alimentares, 

aumento da atividade física e redução do ganho de peso gestacional. Uma atividade 

educacional com a utilização de uma brochura e aconselhamento por meio de nutricionistas 

foi descrito por Guelinckx et al. (2010). Os autores buscaram melhorar o comportamento 

alimentar, o aumento da atividade física e a redução da obesidade na gravidez.  

O aconselhamento intensivo através de um programa de orientação dietética e estilo de 

vida foi descrito por Asbee et al. (2009), com objetivo de prevenir o ganho de peso em 

excesso. O aconselhamento individual dietético, de acordo com as recomendações oficiais 

dinamarquesas, foi relatado por Wolff et al. (2008) que buscaram a redução do ganho de peso 

com aconselhamento sobre a dieta. A orientação intensiva a partir de visitas domiciliares 

realizadas por enfermeiras de saúde pública foi descrita por Kinnunen et al. (2007), tal 

intervenção tinha por objetivo instruir sobre a dieta e a atividade física para prevenção do 

excesso de peso gestacional. 

A intervenção utilizada nesta tese foi a cartilha educativa.  Para sua construção, 

buscaram-se os pressupostos da Entrevista Motivacional. Os resultados demonstraram que a 

intervenção obteve impacto positivo com relação ao aumento do nível de avaliação adequada 

para o conhecimento, a atitude e a prática sobre os alimentos regionais entre as gestantes do 

GI. Assim, com poder de efeito na mudança de comportamento das gestantes que 

participaram do grupo de intervenção. 

Os resultados mostram que na linha de base do pré-teste para o conhecimento, a 

atitude e a prática não apresentou diferença estatística (p>0,05) entre as gestantes do GI 

quando comparados com GC. A avaliação do nível adequado para o CAP, no pré-teste, 

apresentou menor proporção entre os grupos. Sinaliza-se o percentual do nível inadequado, no 



107 
 

pré-teste, para as gestantes do GI e GC, cujos valores, respectivamente foram: conhecimento 

(93,4% e 93,4%); atitude (69,7% e 57,0%) e prática (88,2% e 91,13%). 

Após intervenção, o nível adequado do CAP sobre os alimentos regionais no sétimo e 

trigésimo dia apresentou maior razão de chance e valor–p (p<0,001) nas gestantes do GI 

quando comparadas com o GC. Enfatiza-se o aumento em termos percentuais do 

conhecimento, da atitude e da prática sobre os alimentos regionais do sétimo para o trigésimo 

dia após a intervenção educativa quando comparados com o grupo controle.  

As gestantes do GI obtiveram percentual de 90,8% e 94,7% de conhecimento 

adequado no 7º e 30º dia, respectivamente. Atitude adequada foi de 93,4%, no 7º dia, e 

97,4%, no 30º dia. No tocante à prática adequada, os valores foram 56,6% e 69,7%, no 7º e 

30º dia, respectivamente. Entretanto, observa-se percentual menor do valor para a prática com 

relação aos alimentos regionais quando comparados com o conhecimento e a atitude. 

Contudo, aumento expressivo do nível adequado com relação ao antes e depois da 

intervenção. 

Assim, pode-se considerar que o aconselhamento centrado na gestante para resolver a 

sua ambivalência sobre a importância da alimentação saudável, norteado pela cartilha 

educativa, contribuiu para o efeito positivo na mudança de comportamento das gestantes com 

relação aos alimentos regionais. 

Whitehead e Russel (2004) clarificaram constructos teóricos e práticos capazes de 

sustentar mudanças de comportamento na prática de educação em saúde, realizadas por 

enfermeiras, entre elas: não censurar informações no ponto de vista do cliente (persuasão, 

coerção e manipulação); ter conhecimento profundo do objeto de 

comportamento/atitude/conduta para o desenho de uma intervenção efetiva para 

comportamento saudável; considerar crenças de saúde do cliente; avaliar a capacidade 

emocional para mudanças (emoções negativas associadas à resistência para mudança de 

comportamento); relacionamento eficaz entre enfermeira e cliente; e perceber de modo 

realista o sucesso para mudança de comportamento. 

Nessa perspectiva, Boyd e Windsor (2003) concluem que um programa de intervenção 

nutricional para mulheres grávidas se mostra estatisticamente significante para melhorar 

conhecimento e comportamento dietético. Cabrera-Pivarol et al. (2002) mostram em estudo 

maior presença do gênero feminino nos grupos de intervenções educativas de educação 

nutricional. Ademais, consideram que tal intervenção é uma estratégia eficaz para mudança de 

atitude e de conhecimento (p <0,05). 
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Gray-Donald et al. (2000), Boyd e Windsor (2003) e Jackson et al. (2011) salientam o 

tempo das discussões em grupos e o tipo de abordagem no aconselhamento da dieta como 

estratégias para aumentar a eficácia da intervenção ou do programa nutricional com gestantes. 

Symon e Wrieden (2002) sugerem atenção no recrutamento dos sujeitos e viabilidade das 

estratégias de educação em saúde. 

Corroborando os resultados desta tese, Martins (2010) avaliou o efeito de uma 

intervenção educativa utilizando um álbum seriado sobre os alimentos regionais com famílias 

de pré-escolares e constatou resultado estatisticamente significante (p=< 0,0001) do 

conhecimento, da atitude e da prática (CAP) das famílias após a intervenção. 

O estudo de Maydata et al. (2006) realizou um programa educacional com o uso da 

televisão para aumentar o consumo de vitaminas antioxidantes entre grávidas, utilizando o 

inquérito CAP. Os autores apontam para um resultado estatisticamente significante (p<0,01) 

com relação ao conhecimento, à preferência e à habilidade para o preparo de alimentos e 

aporte diário das vitaminas antioxidantes (Vitamina A, E e C). 

Jackson et al. (2011), em estudo, buscaram avaliar o nível de conhecimento de 

gestantes sobre dieta. Os resultados demonstraram que o conhecimento sobre grãos e gordura 

não apresentou diferença estatística entre o GC e GI antes da intervenção (p= 0,52; p= 0,81; 

p=0,15, respectivamente). Porém, após a intervenção, as gestantes apresentaram aumento do 

conhecimento sobre dieta p= 0,009, gordura alimentar p= 0,0001 e ganho de peso p= 0,001. 

Synon e Wrieden (2003), Derbyshire (2007) demonstraram que o programa de 

educação nutricional é uma ferramenta para efetividade das intervenções direcionadas a uma 

nutrição saudável durante a gravidez. Além disso, os autores defendem a importância de as 

gestantes terem acesso ao conhecimento dos profissionais de saúde por meio da educação em 

saúde.  

Szwajcer et al. (2009) reforçam a discussão ao concluir que o uso da brochura é um 

meio para ações de promoção nutricional nos consultórios, bem como parte que integra a 

comunicação verbal com seus clientes. Rodríguez et al. (2009) assinalam o uso da fotografias 

como ferramenta de expressão no projeto de educação alimentar.  

Neste estudo, o profissional responsável para realizar a intervenção educativa foi a 

própria pesquisadora, enfermeira obstetra e docente, com experiência na prática clínica do 

cuidado pré-natal. Kinnunen et al. (2007) expressaram a participação do enfermeiro na 

intervenção educativa sobre orientação nutricional e no aconselhamento nutricional das 

gestantes.  Kafatos, Vlachonikolis e Codrington (1989), Symon e Wrieden (2003), Derbyshire 

(2007) e Szwajcer et al. (2009) destacam em seus estudos o trabalho das Midwifery. No 
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Brasil, associa-se o trabalho das Midwifery à parteira domiciliar, a obstetriz ou enfermeira 

obstetra.  

Reforçando a importância da atuação do enfermeiro na educação em saúde, Tough et 

al. (2006), Serçekus e Mete (2009) citam a relevância do apoio desses profissionais nas 

consultas de pré-natal para responder às necessidades das mulheres grávidas e melhorar os 

cuidados de saúde. Em conformidade com Brobeck et al. (2011), os enfermeiros têm muito 

experiências com estratégias para a prática da promoção da saúde e são parte importante da 

equipe nos cuidados primários. 

Com relação ao uso da Entrevista Motivacional para a construção da cartilha educativa 

desta tese, a pesquisadora utilizou dois princípios: autoeficácia e ambivalência. Assim, a 

construção dos textos e as ilustrações objetivavam motivar a gestante para uma alimentação 

saudável com os alimentos regionais. Estudo fez uso da EM para construção de um vídeo 

educativo, com abordagem dirigida às gestantes para mudança do conhecimento sobre dieta e 

aumento do consumo de alimentos saudáveis (JACKSON et al., 2011). 

 Gray-Donald et al. (2000) utilizaram a teoria da Aprendizagem Social para compor 

estratégias de intervenções para reduzir o ganho de peso em gestantes diabéticas. Sob esse 

ponto de vista, Rodríguez et al. (2009) fortalecem a importância de um processo educacional 

alimentar participativo e dinâmico.  Walker et al. (2010) citam o uso do Multisource Method 

para o desenvolvimento de intervenções de promoção da saúde como relevantes para mudar 

comportamento em uma população vulnerável. Os autores, no estudo, descreveram o método 

para intervenções com mulheres no pós-parto em relação ao baixo peso. 

O desenho da intervenção educativa, utilizada neste estudo, viabilizou o acesso das 

gestantes às orientações sobre hábitos alimentares saudáveis. O aconselhamento centrado na 

gestante para promover a autoeficácia e resolver ambivalência sobre alimentação saudável na 

gravidez, mediado pelo uso da cartilha educativa, obteve impacto positivo no efeito do 

aumento dos níveis adequado do conhecimento, da atitude e da prática sobre os alimentos 

regionais das gestantes do GI quando comparadas ao GC. Vale salientar que o efeito foi 

crescente no sétimo e trigésimo dia após a intervenção educativa. 
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8 CONCLUSÃO 

  

Os resultados indicam que o uso de uma intervenção educativa a partir de material 

educativo impresso, tipo cartilha, utilizando os pressupostos da Entrevista Motivacional foi o 

ponto determinante para aumentar o nível adequado do conhecimento, da atitude e da prática 

sobre os alimentos regionais na gravidez entre as participantes do estudo. 

Após análise dos dados, comparando as gestantes do GI e GC, observa-se equivalência 

entre os grupos com relação aos dados sociais, econômico, idade em anos, idade gestacional e 

gradiente de segurança alimentar. Além disso, existiu uma homogeneidade na linha de base 

com relação ao inquérito CAP na pré-consulta. Os resultados do pré-teste apontam para um 

maior percentual do nível de avaliação inadequada nas gestantes do GC e do GI. 

As gestantes do grupo de intervenção quando comparados ao grupo controle, 

apresentaram níveis de avaliação adequada do conhecimento, da atitude e da prática sobre os 

alimentos regionais com maior razão de chance e valor p estatisticamente significante, no 

sétimo e trigésimo dia após a intervenção. Observa-se um aumento em termos percentuais do 

nível adequado do CAP do sétimo para o trigésimo dia. 

Por fim, comprova-se a tese de que o uso de uma tecnologia em saúde do tipo cartilha 

educativa utilizando os pressupostos da Entrevista Motivacional foi importante na motivação 

das gestantes para uma alimentação saudável com os alimentos regionais. Assim, os 

resultados apontam para uma mudança do conhecimento, da atitude e da prática com relação 

ao uso do alimento regional. 

Reforça-se, portanto, a importância da orientação nutricional nos cuidados primários 

de saúde na atenção pré-natal, como um processo dinâmico e participativo entre profissionais 

e gestante/família. O enfermeiro deve atuar, junto à mulher grávida, a fim de alcançar 

mudança de comportamento para hábitos alimentares saudáveis e adequados durante esse 

ciclo da vida. Tem-se a utilização de teorias e referências teóricos para subsidiar essa 

assistência, a exemplo, a Entrevista Motivacional e o uso de materiais educativo de ensino, 

aqui aplicados. 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

9 LIMITAÇÃO DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES 

 

Este estudo apresenta como limitação, no que diz respeito à construção da cartilha 

educativa, a relação dos alimentos regionais ilustrados. Assim, encontram-se os alimentos 

mais consumidos entre a Região Nordeste do Brasil e no estado de Pernambuco, o que pode 

limitar o uso da cartilha educativa em outras regiões do país. 

No processo de validação clínica da intervenção educativa, tem-se a quebra do duplo 

cegamento no GC e no GI e pode ter acontecido na presença de uma pergunta do inquérito 

CAP, onde a gestante poderia dar a informação que já tinha ouvido falar sobre os alimentos 

regionais por meio de uma cartilha educativa. Assim, no momento da aplicação do pós-teste a 

auxiliar de pesquisa poderia perceber que existiam diferenças entre as respostas das gestantes 

do GC e do GI.  

Outro aspecto considerado limitação foi à dependência da memória das gestantes 

inquiridas durante a coleta de dados e da intervenção educativa. Pelo fato de poderem referir o 

que elas julgam que o entrevistador quer ouvir e não o que a realidade representa, como 

exemplo: as perguntas sobre o consumo de alimentos. Com relação à intervenção educativa, 

diz respeito ao reforço da leitura da cartilha no ambiente doméstico. A ausência da leitura, 

pelas gestantes, poderia interferir no processo de aprendizagem.  

No tocante à randomização, mesmo diante de todos os cuidados com o rigor 

metodológico de um Ensaio Clinico, o tipo de randomização utilizada pode ter afetado os 

resultados. Porém, devido às peculiaridades das comunidades que participaram do estudo, esta 

foi à estratégia encontrada para minimizar um alto risco de contaminação entre as gestantes 

do GI e do GC. 

Com relação às recomendações deste estudo, tendo comprovado a eficácia do efeito da 

intervenção educativa sobre alimentação saudável na gravidez com os alimentos regionais, 

recomenda-se a divulgação do material educativo de saúde do tipo cartilha, no ensino da 

graduação e da pós-graduação, pesquisa, extensão e assistência. No processo de formação, os 

alunos poderão utilizar uma tecnologia de ensino frente os cuidados primários de saúde 

durante o pré-natal. Na assistência, a cartilha é um meio de comunicação entre os 

profissionais de saúde e usuários.  

No que diz respeito à pesquisa, recomendam-se outros estudos a fim de medir o efeito 

da intervenção educativa segundo o aumento do consumo, em porções, dos alimentos da 

Pirâmide Alimentar de acordo com recomendações dietéticas do país (médio prazo). Em curto 
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prazo, treinamento com os profissionais de saúde da atenção básica quanto à utilização da 

cartilha educativa e a importância da alimentação saudável com os alimentos regionais.  

No que se refere à abordagem centrada na gestante, utilizando os pressupostos da 

Entrevista Motivacional, este estudo recomenda novas pesquisas que busquem medir o efeito 

da intervenção de maneira isolada (médio prazo). Tal teoria, poderá ser utilizada como 

metodologia ativa no processo educacional de profissionais de saúde, gestantes e outros 

usuários dos serviços de saúde. 

Ademais, esforços têm sido desenvolvidos para que a cartilha seja disponibilizada na 

versão impressa para as instituições públicas de saúde. 
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APÊNDICE A – Convite para juízes 
 

 
Prezada Profª Drª 
 
 Estamos desenvolvendo uma pesquisa de doutorado pela Pós Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, intitulada: EFEITO DE UMA 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA GRAVIDEZ PARA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL COM OS ALIMENTOS REGIONAIS. Tem-se como objetivo geral: avaliar 

os efeitos de uma intervenção educativa sobre alimentação saudável na gravidez  com o uso 

doa alimentos regionais. E um dos objetivos específicos: analisar o conhecimento, a atitude e 

a prática das gestantes que participaram do grupo de intervenção e do grupo controle. 

Para esta pesquisa, foram feitas adaptações no instrumento, considerando o estudo de 

Martins (2010) que aplicou o inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática) junto às 

famílias de uma comunidade na zona rural do Ceará-Fortaleza. Para este estudo, a população 

alva é gestante de uma comunidade da zona urbana de Recife-PE.  

Solicitamos a vossa preciosa colaboração no sentido de avaliar o inquérito CAP. Desta 

maneira, fica ao seu critério a inclusão, a exclusão ou alteração de quaisquer itens do 

instrumento, bem como, comentários, críticas e sugestões. Para avaliação, será feita a validade 

de face e conteúdo: clareza dos itens, forma de apresentação do instrumento, abrangência das 

variáveis utilizadas em relação ao CAP das gestantes na utilização dos alimentos regionais. 

Para tanto, solicitamos a leitura e assinatura do TCLE. 

Agradecemos antecipadamente a vossa disponibilidade em compartilhar a experiência 

e conhecimento na avaliação do inquérito CAP. Entretanto, solicitamos por gentileza, a 

entrega do material no prazo máximo de dez dias, com objetivo de cumprirmos o cronograma 

de execução da pesquisa. 

 Todavia, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessária. 

Sheyla Costa de Oliveira                                                               Ana Fátima C. Fernandes 
Doutoranda                                                                                          Orientadora/ UFC 
Fone: 081. 91924068 (celular)/ 081. 3476.6497 (resid)                 e-mail: afcana@ufc.br 
e-mail: costa.shy@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 



125 
 

APENDICE B – Termo de Concordância de Avaliação do Inquérito CAP 
 
 

Prezada Profª Drª 
 

Sou aluna do Curso de Doutorado da Pós Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Estou realizando um estudo sob orientação da Profª Drª Ana Fátima 

Carvalho Fernandes, cujo título: EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA 

GRAVIDEZ PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM OS ALIMENTOS 

REGIONAIS. Tem-se como objetivo geral: avaliar os efeitos de uma intervenção educativa 

sobre alimentação saudável na gravidez com o uso doa alimentos regionais. E um dos 

objetivos específicos: analisar o conhecimento, a atitude e a prática das gestantes que 

participaram do grupo de intervenção e do grupo controle. 

A etapa para coleta de dados se dará após a seleção das gestantes, a partir dos critérios 

de elegibilidade. As mulheres serão convidadas a participarem do estudo, com orientações 

quanto à finalidade do mesmo, mediante a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Após concordância das mesmas será aplicado o inquérito CAP antes da 

consulta de pré-natal, para as gestantes do GC e o GI, e  no 7º e 30º dia da consulta pré-natal 

para o GC e no 7º e 30º da intervenção educativa, para o GI. 

Auxiliares de pesquisa serão treinadas pela autora deste estudo, para aplicação do 

inquérito CAP. No treinamento será explicada a finalidade da pesquisa, bem como as técnicas 

para realização de uma boa entrevista. A coleta de dados será iniciada após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco. Salienta-se que durante a entrevista não será dada a opção de respostas para as 

gestantes, com o objetivo de evitar o risco de viés de indução das mesmas, no momento de 

responder ao inquérito CAP. 

Para tanto, o inquérito CAP precisa passar por um processo de avaliação que consta da 

validade de conteúdo e de aparência com o objetivo de conferir credibilidade ao instrumento. 

Sendo assim, convidamos a vossa senhoria para participar da avaliação do instrumento na 

qualidade de juiz. Desta maneira, receberá: Convite para juiz; Cópia do instrumento Inquérito 

CAP e o Instrumento para avaliação do inquérito CAP. 

A participação no processo de avaliação do instrumento CAP é livre. Precisará além 

da disponibilidade de tempo, se julgar necessário, um encontro (presencial ou não presencial) 

com a pesquisadora, a fim de discutir a síntese segundo a vossa avaliação. 
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Sinta-se livre para leitura e qualquer pergunta sobre o TCLE ou fase de elaboração da 

pesquisa, por meio de contato com a pesquisadora: telefone (081-91924068 / 081- 34766497) 

e ou e-mail: costa.shy@gmail.com. 

Dou-lhe a garantia de que as informações/respostas que estou obtendo por meio do 

processo de avaliação do instrumento, serão usadas apenas para a realização da pesquisa 

Eu, _______________________________, RG ___________. Após ter sido 

devidamente esclarecida sobre os termos para o processo de avaliação do instrumento CAP, 

concordo em colaborar com a pesquisa. 

__________(local), _____ de _________ de 2012 

 
____________________                         __________________________ 
   Assinatura do juiz                                             Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE C – Questionário de julgamento para avaliação de aparência e conteúdo do 
Inquérito CAP 

 
 

1. O Conteúdo das perguntas reflete os itens necessários para avaliação do conhecimento, atitude e 

prática sobre os alimentos regionais? 

(    )   SIM        (    ) NÃO 

Comentários:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Sugestões:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Nas perguntas existem termos e/ou expressões que não estão de acordo com a avaliação do 

conhecimento, atitude e prática sobre os alimentos regionais. 

(    )   SIM        (    ) NÃO 

Comentários:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Sugestões:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. A maneira de abordagem e ou conteúdo das perguntas estão com vocabulário adequado para 

compreensão das gestantes?  

(    )   SIM        (    ) NÃO 

Comentários:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Sugestões:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. O conteúdo das respostas atende a avaliação do conhecimento, atitude e prática sobre o alimento 

regional na gestação?  (OBS: Não serão dadas opções de respostas para as gestantes no momento da 

entrevista, com o objetivo de evitar risco de viés na indução das mesmas ao responder ao inquérito 

CAP). 

(    )   SIM        (    ) NÃO 

Comentários:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APENDICE D – Inquérito CAP 
 

PARTE I: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 Formulário ____/____/_____ OBS: (  ) Pré-consulta    (  )7º dia    (   )30º dia                                                                                       

1.  Nome (Iniciais) ________                                                                                                                         

2.  Situação Conjugal: 1 - Solteira   2 - Casada   3 - Divorciada   4 - Viúva   5 - União estável.   

3.  Idade:______     4. Escolaridade: _______ anos de estudo completos                                                                   

Analfabeto = 0 anos / Ensino Fundamental Completo = 09 anos / Ensino Médio Completo= 12 anos / 

Ensino Superior Completo = adicionar número de anos do curso. 

5. Semanas de gravidez em idade gestacional:__________                                         

PARTE II:  CONHECIMENTO SOBRE OS ALIMENTOS REGIONAIS  

6. Você já ouviu falar sobre os alimentos regionais?   1- Sim   2- Não    

7. Se SIM, quem lhe deu essa informação?      1- TV    2- rádio      3-internet       4-   jornal      

 5-  escola   6-  família   7  -profissionais de saúde    8- Não lembra   9 – outro _________                

8. Se SIM, qual o alimento regional?   1-  Acerola    2-  Banana    3- Cajá      4- Fruta Pão    5- Coco     

6-Jerimum      7-Batata Doce     8- Macaxeira    9 - Inhame    10- Milho   11- Feijão de corda    13- Não lembra  

14- Outros ____________ 

9. Como pode ser utilizado o alimento regional?  1- Preparar refeição variada    2 – Fazer suco      

  3- Não sabe          4– Outra finalidade.  Qual? ________________  

10. Você poderia citar dois tipos de refeição/comida preparada com alimentos regionais.  1- Farofa com banana    

2 – sopa ou creme de Jerimum    3- sopa ou creme de batata doce   4- sopa ou creme de macaxeira  5- sopa ou 

creme de inhame  6 – macaxeira cozida    7- inhame cozido  8- batata doce cozida  9-  jerimum cozido    10–Purê 

de macaxeira /inhame     13 – Cuscuz      14- tapioca      15-  Não sabe              16  – Outro _______________ 

11. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO:   1 – ADEQUADO     2 - INADEQUADO                       

PARTE III:  ATITUDE SOBRE OS ALIMENTOS REGIONAIS  

12. Você acha que utilizar o alimento regional na refeição/comida da gestante é necessário?  

1 – Sim 2 – Não   

13. Se sim, por que é necessário?  1 – Alimento saudável   2- Alimento nutritivo     3– Importante para a saúde 

do bebê    4 – Importante para a saúde da mãe    5 – Alimento natural   6- Alimento alternativo   

7- Alimento Forte  8 – Não sabe   9- Outra finalidade. Qual? _____________      

14. AVALIAÇÃO DA ATITUDE: 1 – ADEQUADA   2 – INADEQUADA                                                                                           

PARTE IV:  PRÁTICA EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS REGIONAIS  

15. Você já utilizou alimentos regionais na sua refeição/comida?  1 – Sim 2- Não 3- Não lembra                                               

16. Se SIM, preparou o que? ____________________________   1 – Não lembra                                      

17.  Se SIM, quantas vezes você utiliza o alimento regional por dia?  1 – Três vezes ou mais ao dia     2-  Duas 

vezes ao dia   3- Uma vez ao dia           4 – nenhuma vez ao dia     5-  Não lembra/ não sabe 

18. AVALIAÇÃO DA PRÁTICA:  1 – ADEQUADA   2 – INADEQUADA                                             
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Enfermagem 

 

Convido a Srª para participar, como voluntária da pesquisa: Intervenção educativa na 

gravidez para uma alimentação saudável com os alimentos regionais. Após ser esclarecido (a) 

sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador  responsável. 

Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida você 

pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 

endereço: (Avenida da  Engenharia s/n – 1º Andar, Sla 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, 

CEP: 50740- 600, Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br 

Pesquisa: Intervenção educativa para utilização de alimentos regionais por gestantes. 

Pesquisador responsável: Profª Sheyla Costa de Oliveira 

Endereço/telefone para contato/ e-mail (inclusive ligações a cobrar): Av profº Moraes Rego, 

Bloco A. Cidade Universitária. Recife-PE. Fone: 81 – 91924068. E-mail: 

costa.shy@gmail.com. 

Senhora, sou aluna do Curso de Doutorado do Programa de Pós Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou realizando esta pesquisa sob 

orientação da Profª Drª Ana Fátima Carvalho Fernandes. O objetivo deste estudo é avaliar os 

efeitos de uma intervenção educativa sobre a utilização dos alimentos regionais por gestantes. 

Será realizada uma intervenção que se caracterizará pela aplicação de uma estratégia 

educativa para utilização dos alimentos regionais, caracterizadas como grupo de intervenção 

(GI). Os efeitos desta intervenção serão comparados com os resultados obtidos pelas gestantes 

que receberem orientações de rotina nas consultas de pré-natal, grupo controle (GC). 

A sua colaboração, caso aceite participar da pesquisa, será em responder perguntas 

contidas em dois questionários. O primeiro terá questões sobre Segurança Alimentar e o 

segundo sobre conhecimento, atitude e prática quanto à utilização dos alimentos regionais. A 

pesquisa será desenvolvida na própria unidade de saúde que a senhora realizará a consulta 

pré-natal. A intervenção educativa será realizada pela própria pesquisadora. Caso participe da 

intervenção educativa, o encontro será na própria unidade de saúde, antes da consulta pré-

natal com duração em média de 20 minutos, no qual receberá orientações sobre a utilização 
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dos alimentos regionais. Posteriormente, a intervenção educativa e a consulta pré-natal, serão 

feitos contatos telefônicos pela auxiliar de pesquisa, com objetivo de responder o inquérito 

CAP (7º e 30º dia). 

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo por meio das respostas 

dos instrumentos e da sua participação na intervenção educativa serão usadas apenas para a 

realização da pesquisa. Asseguro- lhe o benefício da dúvida e a qualquer momento terá acesso 

às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo. A senhora terá a 

liberdade de retirar sua assinatura (consentimento) a qualquer momento e não participar do 

estudo, sem que isto lhe traga nenhuma penalidade ou prejuízo. Informo-lhes que o seu 

anonimato será garantido. Os dados obtidos serão arquivados numa sala do departamento de 

enfermagem / UFPE sob a responsabilidade da responsável pela pesquisa. 

Este estudo poderá constituir riscos ou prejuízos mínimos, tais como o 

constrangimento no momento de responder o questionário de In(segurança alimentar) e 

Inquérito CAP. Contudo, a pesquisa oferecerá benefícios diretos a todos os participantes, seja 

do GC ou no GI. Para o GI, o uso de uma cartilha educativa para as gestantes sobre alimentos 

regionais, assim favorecendo a alimentação saudável para esta população vulnerável 

nutricionalmente.  

Contudo, após a coleta de dados e uma vez comprovada à eficácia da intervenção 

educativa, utilizando a cartilha educativa, as gestantes do GC também terão o beneficio da 

educação em saúde, por meio das palestras educativas ou individual. Todavia, o enfermeiro 

terá uma ferramenta de educação em saúde que poderá ser utilizada e implantada durante as 

consultas de pré-natal individual ou em grupo nas unidades de saúde da família ou instituições 

de saúde (beneficiência).   

Vale ressaltar, que este consentimento poderá ser revogado a partir do momento em 

que você não desejar participar da realização da pesquisa. Informamos que os dados obtidos 

poderão ser apresentados em eventos científicos de âmbito nacional e internacional e 

divulgados em revistas científicas. 

 

Agradecemos a sua participação e me coloco à disposição para qualquer 

esclarecimento.  

 

Recife, _______________                                  _______________________________ 

                                                                              Pesquisadora: Sheyla Costa de Oliveira 
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Eu, _____________________________________, RG/ CPF/_________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo, como sujeito. Fui devidamente informada e 

esclarecida pela pesquisadora Sheyla Costa de Oliveira sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha  

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento.  

Recife, __________________             

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: __________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ____________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________ 
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APÊNDICE F- Convite para juízes (cartilha educativa)  

 

Prezado (a) Juiz (a) 

 

Sou aluna do Curso de Doutorado da Pós Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. Estou realizando um estudo soborientação da Profª Drª Ana Fátima 

Carvalho Fernandes, cujo título: EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA 

GRAVIDEZ PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM OS ALIMENTOS 

REGIONAIS. Para alcançar um dos objetivos do estudo, será necessário construir e validar 

uma cartilha educativa sobre alimentação saudável na gravidez e o uso dos alimentos 

regionais. 

Portanto, reconhecendo sua experiência profissional, convido para emitir seu 

julgamento sobre a 1ª versão da cartilha educativa. Assim, foi elaborado um protocolo de 

julgamento com perguntas fechadas e abertas: conteúdo abordado, ilustrações utilizadas, 

apresentação didática e aplicabilidade no cotidiano da prática clínica do enfermeiro. 

O material educativo foi elaborado com o objetivo de instrumentalizar a gestante e o 

profissional de saúde na consulta pré-natal (grupo ou individual) quando a importância da 

alimentação saudável na gravidez. O conteúdo e as ilustrações foram construídos baseados 

nos pressupostos da Entrevista Motivacional (EM) (Rollnick & Miller, 1995).  

Na perspectiva da EM, o objetivo da cartilha educativa é motivar a gestante para 

escolhas alimentares mais saudáveis e resolver a sua ambivalência na adesão de uma 

alimentação saudável, dando-lhes como opção uso dos alimentos regionais na alimentação do 

dia-a-dia.  

Além disso, para construção do conteúdo, a autora realizou pesquisa de campo com as 

gestantes, enquete sobre os tipos de alimentos regionais mais consumidos e revisão 

bibliográfica sobre necessidades nutricionais na gravidez. 

As imagens que ajudaram a ilustrar o conteúdo da cartilha educativa foram recolhidas 

da internet e depois trabalhadas no Adobe Illustrator.  O trabalho foi realizado por um 

profissional com experiência em design e diagramação de imagens.  

Para o julgamento das informações contidas na cartilha, solicito a vossa contribuição 

referente: 

1- Leitura e assinatura do Termo de Concordância; 

2 - Leitura e manuseio do material que representa a composição da cartilha;  
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3- Preencher o protocolo de julgamento do processo de avaliação e validação do 

material educativo.  

Após a avaliação do grupo de juízes, a cartilha educativa será entregue a um grupo 

de gestante de uma Unidade de Saúde da Família da Região Metropolitana de Recife-PE. Para 

avaliação conforme o instrumento Suitability Assessmente of Materials (SAM). O instrumento 

consiste na avaliação da dificuldade e da conveniência de matérias educativos. 

Após o processo de avaliação e validação do material educativo, será realizada a 

versão final da cartilha, com o objetivo de incorporar a prática clínica do enfermeiro na 

consulta pré-natal. 

Agradecemos antecipadamente a vossa disponibilidade em compartilhar a experiência 

e conhecimento na avaliação do material educativo. Entretanto, solicitamos por gentileza, da 

avaliação no prazo máximo de dez dias, com objetivo de cumprirmos o cronograma de 

execução da pesquisa. 

 Todavia, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Sheyla Costa de Oliveira 
Doutoranda/ DINTER UFC/UFPE 

Fone: (081) 9192 4068 / 8830 4068 /  3476.6497 (resid) 
e-mail: costa.shy@gmail.com 

 

Ana Fátima Carvalho Fernandes 
Orientadora/UFC 

e-mail: afcana@ufc.br 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(cartilha educativa) 

 

Prezado (a) Juiz (a) 

 

Sou aluna do Curso de Doutorado da Pós Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. Estou realizando um estudo soborientação da Profª Drª Ana Fátima 

Carvalho Fernandes, cujo título: EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA 

GRAVIDEZ PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM OS ALIMENTOS 

REGIONAIS. Para alcançar um dos objetivos do estudo, será necessário construir e validar 

uma cartilha educativa sobre alimentação saudável na gravidez e o uso dos alimentos 

regionais. 

Para tanto, a cartilha educativa, intitulada: “Alimentação saudável na gravidez com os 

alimentos regionais” precisa passar por um processo de avaliação, com objetivo de conhecer a 

relevância do material educativo. Sendo assim, convidamos a vossa senhoria para participar 

da avaliação da cartilha na qualidade de juiz. Desta maneira, receberá: convite para juiz, cópia 

do julgamento para avaliação e o material que representa a composição da cartilha. 

A participação no processo de avaliação é livre. Precisará além da disponibilidade de 

tempo, se julgar necessário, um encontro (presencial ou não presencial) com a pesquisadora, a 

fim de discutir a síntese segundo a vossa avaliação. 

Sinta-se livre para leitura e qualquer pergunta sobre o termo de concordância ou fase 

de elaboração da pesquisa, por meio de contato com a doutoranda: telefone (081-91924068 / 

8830 4068/  3476 6497 resd) e ou e-mail: costa.shy@gmail.com. 

Dou-lhe a garantia de que as informações/respostas que estou obtendo por meio do 

processo de avaliação, serão usadas apenas para a realização da pesquisa. 

Eu, _______________________________, RG ___________. Após ter sido 

devidamente esclarecida sobre os termos para o processo de avaliação concordo em colaborar 

com a pesquisa. 

__________(local), _____ de _________ de 2013 

 
____________________                         __________________________ 
   Assinatura do (a)  juiz(a)                                Assinatura da doutoranda 
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APENDICE H – Protocolo de julgamento (cartilha educativa) 

 
 

ITENS DE 
AVALIAÇÃO 

CONCORDÂNCIA GRAU DE 
RELEVÂNCIA 

COMENTÁRIOS E OU 
SUGESTÕES 

1.O conteúdo abordado 
apresenta informações 
relevantes para uma  
alimentação saudável 
na gravidez. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

2.Os textos parecem 
claros e 
compreensivos. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

3.As ilustrações 
utilizadas apresentam 
traços apropriados para 
adultos / gestantes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

4.As ilustrações 
apresentadas são 
necessárias para 
compreensão do 
conteúdo. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(  )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

5.As ilustrações e os 
textos motivam a 
gestante / leitor para 
compreensão do tema 
proposto. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

6.Você recomendaria a 
aplicabilidade da 
cartilha educativa no 
cotidiano da prática 
clínica do enfermeiro. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 
Você observou algum erro ou ideia prejudicial no material educativo? Por favor, 
indique a página e exponha sua sugestão ou recomendação.  

 
Você sentiu falta de alguma informação ou ilustração? 
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APÊNDICE I - Instrumento de coleta de dados para caracterizar os juízes 

 

Instrumento nº _____ 

Maior Titulação  ________________________________ 

 Nome do curso / pós – graduação e universidade que pertence a sua titulação 

___________________________________________________________________________ 

Ocupação atual: (    ) Assistência     (     ) Docência     (     ) Pesquisa 

Experiência com Educação em Saúde? (    ) Sim    (    ) Não 

Tempo de Experiência : ____________________________ 

Experiência com a área da saúde da mulher (gestação)? (   ) Sim  (   ) Não 

Tempo de Experiência: _____________________________ 

Experiência com Saúde Coletiva? (   ) Sim   (   ) Não 

Tempo de Experiência: _____________________________ 

Experiência anterior com elaboração/avaliação de material educativo: 

 (   ) Sim   (   ) NÃO 
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APENDICE J - Termo de Concordância  

 

Prezada gestante 

 

Sou aluna do Curso de Doutorado da Pós Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. Estou realizando um estudo soborientação da Profª Drª Ana Fátima 

Carvalho Fernandes, cujo título: EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA 

GRAVIDEZ PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM OS ALIMENTOS 

REGIONAIS. Para alcançar um dos objetivos do estudo, será necessário construir e validar 

uma cartilha educativa sobre alimentação saudável na gravidez e o uso dos alimentos 

regionais. 

Para tanto, a cartilha educativa, intitulada: “Alimentação saudável na gravidez com os 

alimentos regionais” precisa passar por um processo de avaliação, com objetivo de conhecer a 

relevância do material educativo. Sendo assim, convidamos a vossa senhoria para participar 

da avaliação da cartilha educativa.  

A participação no processo de avaliação é livre. Precisará além da disponibilidade de 

tempo, responder as perguntas sobre o material educativo. 

Sinta-se livre para leitura e qualquer pergunta sobre o termo de concordância ou fase 

de elaboração da pesquisa, por meio de contato com a doutoranda: telefone (081-2126-8543) 

Dou-lhe a garantia de que as informações/respostas que estou obtendo por meio do 

processo de avaliação, serão usadas apenas para a realização da pesquisa. 

Eu, _______________________________, RG ___________. Após ter sido 

devidamente esclarecida sobre os termos para o processo de avaliação concordo em colaborar 

com a pesquisa. 

__________(local), _____ de _________ de 2013 

 
____________________                         __________________________ 
   Assinatura da gestante                                Assinatura da doutoranda 
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APENDICE K- Instrumento para caracterizar o perfil das gestantes 

 

Instrumento nº _____ 

Idade   - >    1. (    )  19a – 29a     2. (   )  30a – 40a      3.  (    ) acima de 40 anos 

 

Escolaridade   ->   1. (   )  sem instrução e fundamental incompleto     2. (   ) fundamental 

completo e médio incompleto       3. (    ) médio completo e superior incompleto    4.  (    ) 

superior completo      

 

Condição de trabalho ->  1. (   ) trabalho formal    2. (   ) trabalho informal    3.  (   ) não 

trabalha    

 

Renda familiar ->  1. (   ) menos de 1 SM       2. (   ) de 1 a 2 SM         3.  De 3 a 4 SM     

4.  (  ) 5 SM ou mais. 
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APENDICE L – Instrumento de avaliação das gestantes (cartilha educativa)  
 
ITENS DE AVALIAÇÃO CONCORDÂNCIA GRAU DE 

RELEVÂNCIA 
COMENTÁRIOS 

A capa está atraente e indica o 
conteúdo da cartilha educativa 

             (   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

O tamanho do título da capa e 
dos subtítulos do material 
educativo está adequado. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2( )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

Os tópicos seguem uma ordem. (   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

O número de páginas está 
adequado. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

Os temas abordam aspectos 
importantes para uma 
alimentação saudável na 
gravidez com os alimentos 
regionais. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

A cartilha educativa mostra a 
gestante informação sobre 
alimentação saudável na 
gravidez. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

Os textos são simples, claros e 
interessantes. Traz informações 
importantes para uma 
alimentação saudável na 
gravidez utilizando os alimentos 
regionais. 

 
 
 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 
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As ilustrações expressam e 
mostram informações sobre 
alimentação saudável na 
gravidez. 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 
1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

As imagens e os textos da 
cartilha educativa motivam as 
gestantes para leitura. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

 

A cartilha educativa aborda 
assuntos necessários para que a 
gestante pense a respeito sobre a 
importância da alimentação 
saudável na gravidez com os 
alimentos regionais. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 

 

As ilustrações respeitam 
aspectos culturais de maneira 
realista e positiva sobre 
alimentação na gravidez 
utilizando os alimentos 
regionais. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

1(   )Irrelevante 
2(   )Parcialmente 
Relevante 
3(   )Realmente 
Relevante 
4(   )Muito 
Relevante 
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ANEXO A – Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 
 
O(A) ENTREVISTADOR(A) DEVE CUMPRIMENTAR A PESSOA A SER ENTREVISTADA E INICIAR A 
PESQUISA DO SEGUINTE MODO: Bom dia (Boa Tarde), meu nome é _______________ sou auxiliar de 
pesquisa e gostaria de conversar com a senhora  sobre uma pesquisa que estamos fazendo pela UFPE. Esta 
pesquisa é sobre o modo como as famílias lidam com a questão dos alimentos. Ela não está ligada a nenhum 
programa de alimentação ou serviço de saúde. A senhora  não é obrigada a participar da pesquisa e se não 
participar isto não lhe trará prejuízos. Porém, se a senhora  aceitar ser entrevistada vai nos ajudar a entender 
melhor esta questão da alimentação nas famílias das gestantes. A senhora (sr) não será identificada(o) . Nós 
garantimos que apenas os pesquisadores vão ter conhecimento do que a senhora nos disser. 
 
SE A ENTREVISTADA CONSENTIR EM PARTICIPAR CONTINUE AS PERGUNTAS, CASO 
CONTRÁRIO, AGRADEÇA E ENCERRE A ENTREVISTA. 

PESQUISA SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR NA FAMÍLIA 
1.N° do questionário _________Data __/___/___ Hora de início da entrevista:______ 
2.Local: ______________ USF: ___________________________________ 
3. Entrevistada (o) (INICIAIS ): _________ 
Agora vou ler para a(o) senhora(sr) algumas perguntas sobre a alimentação em sua casa. Elas podem ser 
parecidas umas com as outras, mas é importante que a senhora responda todas elas. 
 
Fase 1: Questões 7-21 (ESTAS PERGUNTAS DEVERÃO SER FEITAS EM TODOS OS DOMICÍLIOS. O 
ENTREVISTADOR DEVE NOMEAR OS ÚLTIMOS 3 MESES PARA CONTEXTUALIZAR MELHOR O 
ENTREVISTADO). 
 
7. Nos últimos 3 meses a senhora  teve preocupação de que a comida na sua casa acabasse antes que a senhora 
tivesse condição de comprar ou receber mais comida? 
[ ] Sim            [ ] Não (pular para 8)            [ ] Não sabe ou recusa responder   (pular para 8) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
8. Nos últimos três meses a comida acabou antes que a(o) senhora(sr) tivesse dinheiro para comprar mais? 
[ ] Sim           [ ] Não (pular para 9)               [ ] Não sabe ou recusa responder        (pular para 9) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
9. Nos últimos 3 meses a senhora ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? 
[ ] Sim                [ ] Não (pular para 10)                   [ ] Não sabe ou recusa responder  (pular para 10) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
10. Nos últimos 3 meses a senhora teve que se arranjar com apenas alguns alimentos porque o dinheiro acabou? 
[ ] Sim                [ ] Não                    [  ] Não sabe ou recusa responder 
Obs No caso de resposta Não ou Não sabe ou recusa responder pular para 11, se na casa há menores de 18 
anos, caso contrário, pular para 13 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
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CASO HAJA MENORES DE 18 ANOS NA CASA, PERGUNTAR Q11, CASO CONTRÁRIO, PULAR PARA 
13 
 
11. Nos últimos 3 meses a senhora não pode oferecer a(s) suas criança/adolescente(s) uma alimentação saudável 
e variada porque não tinha dinheiro? 
[ ] Sim               [ ] Não (pular para 12)                    [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 12) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
 
 
 
12.Nos últimos 3 meses a(s ) criança/adolescente(s) não comeu (comeram) quantidade suficiente porque não 
havia dinheiro para comprar a comida? 
[ ] Sim           [ ] Não (pular para 13)              [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 13) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
13.Nos últimos 3 meses a senhora ou algum adulto em sua casa diminuiu, alguma vez, a quantidade de alimentos 
nas refeições ou pularam refeições, porque não havia dinheiro suficiente para comprar a comida? 
[ ] Sim       [ ] Não (pular para 14)              [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 14) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
14. Nos últimos 3 meses, a senhora alguma vez comeu menos do que achou que devia porque não havia dinheiro 
o suficiente para comprar comida? 
[ ] Sim             [ ] Não (pular para 15)             [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 15) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
15. Nos últimos 3 meses, a(o) senhora(sr) alguma vez sentiu fome mas não comeu porque não podia comprar 
comida suficiente? 
[ ] Sim [ ] Não (pular para 16) [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 16) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
16. Nos últimos 3 meses, a senhora perdeu peso porque não tinha dinheiro suficiente para comprar comida? 
[ ] Sim              [ ] Não (pular para 17)                 [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 17) 
SE SIM, PERGUNTAR: A QUANTIDADE DE PESO QUE PERDEU FOI: 
[ ] Pouca 
[ ] Média 
[ ] Muita 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
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17. Nos últimos 3 meses, a senhora ou qualquer outro adulto em sua casa ficou, alguma vez, um dia inteiro sem 
comer ou, teve apenas uma refeição ao dia, porque não havia dinheiro para a comida? 
[ ] Sim           [ ] Não              [ ] Não sabe ou recusa responder 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias mas não em todos. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
 [CASO HAJA MENORES DE 18 ANOS NA CASA, FAZER A PERGUNTA 18, CASO CONTRÁRIO, PULAR 
PARA O FINAL DESTE MÓDULO (PERGUNTA 22)] 
 
18. Nos últimos 3 meses a senhora alguma vez diminuiu a quantidade de alimentos das refeições de sua (s) 
criança/adolescente(s), porque não havia dinheiro o suficiente para comprar a comida? 
[ ] Sim                [ ] Não (pular para 19)                [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 19) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
19. Nos últimos 3 meses, alguma vez a(o) senhora (sr) teve de pular uma refeição da (s) criança/adolescente(s) 
porque não havia dinheiro para comprar a comida? 
[ ] Sim              [ ] Não (pular para 20)                   [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 20) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
20. Nos últimos 3 meses, sua(s) criança/adolescente(s) teve (tiveram) fome mas a(o) senhora simplesmente não 
podia comprar mais comida? 
[ ] Sim           [ ] Não (pular para 21)                [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 21) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
21. Nos últimos 3 meses, sua(s) criança/adolescente(s) ficou (ficaram) sem comer por um dia inteiro porque não 
havia dinheiro para comprar a comida? 
[ ] Sim [ ] Não (pular para 22) [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 22) 
SE SIM, PERGUNTAR: COM QUE FREQÜÊNCIA? 
[ ] Em quase todos os dias 
[ ] Em alguns dias. 
[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 
[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 
 
FINAL DO MÓDULO PRINCIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR / FOME AS PRÓXIMAS PERGUNTAS 
SÃO SOBRE OS ALIMENTOS CONSUMIDOS NA CASA NOS ÚLTIMOS 3 MESES E, TAMBÉM, SE A  
ENTREVISTADA  FOI CAPAZ DE OBTER OS ALIMENTOS NECESSÁRIOS. 
 
22. Eu vou ler para a senhora  algumas frases e gostaria que me dissesse qual delas é mais parecida com o que 
aconteceu na sua família nos últimos três meses. 
OBS: ASSINALAR APENAS UMA OPÇÃO 
[1] A alimentação foi variada e tinha as comidas da preferência da família em quantidade suficiente {pular p/ 
23} 
[2] A comida foi suficiente, mas nem sempre tinha variedade {pular para 22a} 
[3] Algumas vezes não tinha o suficiente para comer {pular para 22b} 
[4] Freqüentemente não tinha o suficiente para comer {pular para 22b} 
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[  ]Não Sabe ou recusa responder (MARQUE RESPOSTA ESPONTÂNEA) {pular para 23} 
 
22.a Vou dizer para a sra.  os motivos que algumas pessoas usam como explicação por não ter a variedade de 
alimentos desejada. Gostaria que me dissesse se algumas destas razões são os motivos pelos quais a senhora não 
tem a variedade de alimentos que gostaria de comer. 
sim  não  não sei 
[ ]    [ ]     [ ] Faltou dinheiro para a comida 
[ ]    [ ]     [ ] Faltou variedade de sua preferência no mercado/feira/armazém 
[ ]    [ ]     [ ] É muito difícil chegar até a feira, mercado ou armazém 
[ ]    [ ]     [ ] Faltou tempo para fazer compras ou cozinhar 
[ ]    [ ]     [ ] Faltou produção de alimentos suficientes para o sustento 
[ ]    [ ]     [ ] Estou/estamos em dieta especial 
PULAR PARA 23 
 
22.b Vou dizer para a sra.  os motivos que algumas pessoas usam como explicação por não ter a quantidade de 
alimentos desejada. Eu vou ler para a  senhora  algumas frases e gostaria que me dissesse se algo semelhante 
aconteceu na sua família nos últimos três meses. 
sim   não não sei 
[ ]     [ ]       [ ] Faltou dinheiro para comprar a comida 
[ ]     [ ]       [ ] Foi muito difícil chegar até o mercado/feira/armazém 
[ ]     [ ]       [ ] Faltou água para cozinhar 
[ ]     [ ]       [ ] Faltou gás, lenha ou álcool para cozinhar 
[ ]     [ ]       [ ] Problemas de saúde impediram que pudesse cozinhar ou comer 
[ ]     [ ]       [ ] Faltou tempo o suficiente para fazer a compra ou para cozinhar 
[ ]     [ ]       [ ] Estou/Estamos em dieta alimentar 
[ ]     [ ]       [ ] Faltou produção de alimentos suficientes para o sustento 
 
23. Local de compra dos alimentos: 
SOLICITAR AO ENTREVISTADO PARA CITAR O(S) LOCAL(IS) ONDE COMPRA A MAIOR PARTE DOS 
ALIMENTO 
PARA CONSUMO E N° DE VEZES AO MÊS. ASSINALAR NA LISTA ABAIXO (LEIA CADA OPÇÃO) 
Aonde a sra. (sr) compra os alimentos? 
Supermercado Sim_____ Não_____ N° de vezes por mês_____ 
Mercadinho Sim_____ Não_____ N° de vezes por mês_____ 
Quitanda Sim_____ Não_____ N° de vezes por mês_____ 
Feira/mercado livre Sim_____ Não_____ N° de vezes por mês_____ 
Taberna Sim_____ Não _____N° de vezes por mês_____              Se Outro, Especificar: ______________ 
24. Freqüência diária das principais refeições: 
PERGUNTAR: Quantos dias por semana a sra. faz o(a): 
Café da manhã/desjejum: N° de dias por semana_____ 
Almoço: N° de dias por semana_____ 
Jantar/lanche da noite: N° de dias por semana_____ 
 
25. Tipos de alimentos consumidos por grupos da Pirâmide Alimentar: PEÇA AO ENTREVISTADO PARA 
DIZER SE CONSOMEM OS SEGUINTES ALIMENTOS, DIARIAMENTE, PELO MENOS 1 VEZ AO DIA. 
(LEIA E MARQUE CADA OPÇÃO. O ENTREVISTADOR DEVE AJUDAR O ENTREVISTADO 
CITANDO ALIMENTOS E/OU PREPARAÇÕES REGIONAIS QUE SE CLASSIFICAM NA LISTA ABAIXO. 
MARCAR SIM, SEMPRE QUE O ENTREVISTADO CITAR PELO MENOS 1 DOS ALIMENTOS DE CADA 
GRUPO) 
A senhora come, diariamente, pelo menos 1 vez ao dia: 
a) Cereais e derivados (arroz, macarrão, pão, milho, bolachas) Sim_____ Não_____ 
b) Tubérculos e raízes (mandioca/macaxeira, farinha de mandioca, batata) Sim_____ Não_____ 
c) Leite Sim_____ Não_____ 
d) Derivados do leite (queijos, iogurte, coalhada) Sim_____ Não_____ 
e) Ovos Sim_____ Não_____ 
f) Frutas e sucos naturais Sim_____ Não_____ 
g) Verduras, legumes Sim_____ Não_____ 
h) Leguminosas (feijão, feijão de corda, feijão verde, ervilha, lentilha) Sim_____ Não_____ 
i) Carnes (vermelha ou frango ou porco ou miúdo ou cabrito)/peixe Sim_____ Não_____ 
j) Embutidos (salsicha ou mortadela ou lingüiça (calabresa) ou presunto Sim_____ Não_____ 
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k) Açúcar, mel, melado de cana (usado para adoçar) Sim_____ Não_____ 
l) Doces Sim_____ Não_____ 
m) Refrigerantes e sucos industrializados Sim_____ Não_____ 
n) Margarina, manteiga, óleos Sim_____ Não_____ 
o) outro 1 Especificar : inhame: Sim_____ Não_____   Jerimum:   Sim_____ Não_____  Batata doce : 
Sim_____ Não_____ 
p) outro 2 Especificar: Banana: Sim_____ Não_____  Acerola: Sim_____ Não_____ 
q) outro 3 Especificar___________________ 
 
26. Como a sra  se considera? (citar as opções abaixo) 
Negra ( ) Branca ( ) Parda/Mulata ( ) Caboclo ( ) Oriental ( ) Indígena ( ) Outra ( )Especificar:____ 
 
Estrutura familiar 
27-Agora vou fazer algumas perguntas à senhora  sobre as pessoas que moram nesta casa, Começando por você: 
 
Nome Sexo idade Relação de 

parentesco com a 
entrevistada 

escolaridade Sabe ler e escrever 
bilhete simples 

              
ocupação 

Renda 
mensal 

        
        
        
        
        
 
Nome: somente o primeiro nome 

• Sexo: M, ou F 

• Idade: Anos ou Meses 

• Relação de Parentesco:Marido/Esposa, Pai/Mãe,Filho/a,Tio/a, Avô/ó,o próprio,Outros Especificar 

• Escolaridade: sem escolaridade, primário incompleto, primário completo, secundário incompleto, 
secundário completo, curso técnico ou profissionalizante, curso superior, não Sabe 

• Sabe ler e escrever bilhete simples: sim, não, não sabe 

• Ocupação: principal atividade de cada morador. (Especificar; não confundir com profissão) 
Desempregado, Aposentado, Pensionista (ou outro benefício que não aposentadoria) 

• Renda Mensal: valor em reais 
 
28. Quem a sra considera ser o chefe da família?  Mãe (   ) Pai (   ) Outro (   ) Especificar_________ 
29. Somando a renda de todas as pessoas da casa, quanto dá por mês no total ________________(Reais) 
(SE A PESSOA NÃO SOUBER, OU NÃO QUISER RESPONDER PERGUNTE A FAIXA DE RENDA) 
1 SM= R$ 622,00 
Menos de 1 SM (    )       De 1 a 2 SM (    )           De 3 a 4 SM (    )            5 SM ou mais (    ) 
 
30. Quanto em dinheiro a senhora conta para as despesas da casa no mês?________________(Reais) 
 
31. Tipo de moradia: (OBSERVAR E ANOTAR) 
(   ) Alvenaria acabada (    ) Alvenaria inacabada (   ) Madeira    (    ) Construção precária de madeira   (   ) Taipa 
(   ) Palafita 
32. Quantos cômodos existem na casa?______________ 
33. Quantos cômodos são usados para dormir? ____________ 
34. A água que a senhora  usa é de: 
(   ) Rede Pública, encanamento interno na casa  (    ) Rede Pública com torneira externa 
(   ) Torneira Coletiva (Chafariz) 
(   ) Poço (cisterna) da própria casa ( ) Poço (cisterna) coletivo 
(   ) Água de mina ou rio A que distância da casa? _______ 
(   ) Caminhão pipa ( ) Semanal ou mais ( ) Esporádico 
(   ) Busca água fora A que distância da casa?________ 
(   ) outro especificar ____________________ 
 
A senhora  têm água disponível o tempo todo? (    ) sim (   ) não 
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35. Qual o tipo de esgoto sanitário que há na casa? (PODE TER MAIS DE UMA RESPOSTA) 
Rede Pública (     )            (1- não tem; 2- sim; 3- não funciona; 4- não sabe) 
Fossa Séptica (     )           (1- não tem; 2- sim; 3- não funciona; 4- não sabe) 
Fossa Negra (     )             (1- não tem; 2- sim; 3- não funciona; 4- não sabe) 
Esgoto a céu aberto (     )  (1- não tem; 2- sim; 3- não funciona; 4- não sabe) 
 
36. Como é feita a coleta de lixo aqui da sua casa? (PODE TER MAIS DE UMA RESPOSTA) 
Coleta pela prefeitura (    )              Queimado/ enterrado (   ) 
Jogado próximo à casa (   )               Jogado no rio (    )               Outro ( ) 
 
39. A sua família recebe ajuda de alguma instituição ou de alguma pessoa para sua alimentação? 
Sim (     )                Não (      )                   Não sabe ou recusa responder (      ) 
 
tipo quantidade frequencia De quem recebe 
    
    
 
SE SIM, QUAL O TIPO DE AJUDA? 

• Tipo: cesta básica, bolsa alimentação, leite em pó, leite de caixinha ou saquinho (fluido), leite e óleo, 
outros alimentos (anotar o nome), cartão alimentação, bolsa escola 

• Frequência: semanal, quinzenal, mensal,bimestral,trimestral,semestral, alguma vez ao ano(anotar) 

• De quem recebe: governo, familiares, amigos, igreja,outro (anotar o nome) 

 
40. Nos últimos 3 meses a senhora recebeu ajuda em dinheiro? 
[ ] Sim              [ ] Não (pular para 41)                 [ ] Não sabe ou recusa responder(pular para 41) 
 
SE SIM, QUANTO POR MÊS? 
 
Quanto por mês De quem? Para que? 
R$   
R$   
R$   
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ANEXO B– Comitê de Ética  
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ANEXO C – Registro Fundação Biblioteca  
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ANEXO D – Carta de Anuência 

 

 


