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RESUMO 

 

A alimentação infantil, em especial no período pré-escolar, deve ser uma preocupação 
constante, pois repercute ao longo da vida do indivíduo, sendo influenciada por diversos 
fatores, dentre eles a situação econômica e cultural. Comunidades da zona rural, possuem 
um ou dois alimentos básicos principais, caracterizado pelo baixo custo e fácil acesso, 
sendo importantes no preparo das primeiras refeições. Contudo, estes alimentos regionais 
são muitas vezes sub-utilizados pelas famílias devido à falta de informação adequada no 
uso dos mesmos no seu cotidiano. Objetivou-se avaliar os efeitos de uma intervenção 

educativa sobre a utilização dos alimentos regionais com familiares de crianças na faixa 

etária de três a seis anos. Pesquisa do tipo experimental, tendo como amostra 200 
familiares de crianças na faixa etária de três a seis anos (pré-escolar) atendidas em uma 
Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) localizada na zona rural do Município de 
Maranguape – Ceará. A coleta de dados ocorreu em três etapas. Na primeira, aplicou-se 
dois instrumentos a toda população da pesquisa: Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 
(EBIA) e o Inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática), que investigou o conhecimento, 
a atitude e práticas sobre alimentos regionais. A segunda etapa foi a divisão dos 
participantes, por meio de sorteio em grupo-controle (GC), localidade de Tabatinga (n=110) 
e grupo de intervenção (GI) localidade de Gereraú (n=90). O grupo de intervenção participou 
de uma intervenção educativa, baseada nos pressupostos de Paulo Freire, tendo como 
tecnologia educativa um álbum seriado sobre alimentos regionais. A terceira e última fase, 
foi a avaliação da intervenção educativa, no qual o CAP foi aplicado novamente para ambos 
os grupos. Os aspectos éticos foram preservados baseados na resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde, tendo sido aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFC. Os resultados evidenciaram que os grupos são similares relacionados ao sexo 
(p=1,00), estado civil (p=0,603), escolaridade (p=0,349), número de filhos pré-escolar 
(p=0,104) e se trabalha fora de casa (p=0,632). Os níveis de segurança/insegurança 
alimentar foram assim distribuídos: segurança alimentar (12%), insegurança alimentar leve 
(35%), insegurança alimentar moderada (28,5%) e insegurança alimentar grave (24,5%), 
sofrendo influência dos seguintes grupos de alimentos regionais, tubérculos e raízes 
(p=0,001), frutas e sucos naturais (p=<0,0001), verduras e legumes (p=<0,0001); bem como 
nos grupos das carnes (p=<0,0001), derivados do leite (p=<0,0001) e margarina (p=0,009). 
Em relação ao CAP, podendo-se inferir antes da intervenção que não houve diferença 
estatisticamente significativa, conhecimento (p=0,731), atitude (p=0,362) e prática (p=0,600), 
prevalecendo o nível inadequado em ambos os grupos. Entretanto, após a intervenção 
educativa, pode-se verificar a existência de uma associação estatisticamente significante em 
todos os eixos: conhecimento (p=0,001), atitude (p=0,001) e prática (p=0,001), prevalecendo 
o nível adequado em todos os eixos, no GI. Conclui-se que a implementação de uma 
intervenção educativa utilizando os conceitos teóricos - metodológicos freireano por meio de 
um álbum seriado sobre alimentos regionais teve efeito positivo na medida que contribuiu 
para melhorar o conhecimento, a atitude e a prática de familiares de pré-escolares.  
 
Palavras – chave: Hábitos Alimentares. Estudos de Intervenção. Conhecimentos, Atitudes e 
Prática em Saúde. Enfermagem. Promoção da saúde. 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 



 

ABSTRACT 
 
   

Infant feeding, especially in preschool, should be a constant concern because it influences 
throughout individual's life, being influenced by several factors, like the economical and 
cultural situation. Communities of the rural zone have one or two main basic food, 
characterized by low cost and easy access, being important in the preparation of the first 
meals. However, these regional foods are most of times sub-used by the families due the 
lack of proper information on their use in daily life. It was aimed to assess the effects of an 
educational intervention on the use of regional food with relatives of children in the age group 
from three to six years. Research of experimental type having as sample 200 relatives of 
children in the age group from three to six years (preschool) assisted in a Family Health 
Basic Unit (FHBU) in the rural zone of the Municipal district of Maranguape - Ceará. Data 
collection happened in three stages. In the first, two instruments were applied to all the 
population of research: Brazilian Food Insecurity Scale (BFIS) and KAP Inquiry that 
investigated the knowledge, attitude and practices on regional food. The second stage was 
the participants' division, through random selection, in control group (CG), in Tabatinga 
(n=110) and intervention group (IG) in Gereraú (n=90). The intervention group participated in 
an educational intervention based on Paulo Freire's assumptions, having as educational 
technology a serial album on regional food. The third and last phase was the assessment of 
the educational intervention, in which KAP was applied again for both groups. Ethical 
aspects were preserved based on the resolution 196/96 of the National Health Council, 
approved in the Research Ethics Committee of UFC. The results showed that the groups are 
similar concerning sex (p=1.00), marital status (p=0.603), education (p=0.349), number of 
preschooler children (p=0.104) and if they work outside (p=0.632). The levels of food 
security/insecurity were distributed this way: food security (12%), light food insecurity (35%), 
moderate food insecurity (28.5%) and serious food insecurity (24.5%), being influenced by 
the following groups of regional food, tubers and roots (p=0.001), fruits and natural juices 
(p=<0.0001), vegetables (p=<0.0001); as well as in the groups of meat (p=<0.0001), dairy 
products (p=<0.0001) and margarine (p=0.009). Concerning KAP, it could be inferred that 
there was no statistically significant difference before intervention, knowledge (p=0.731), 
attitude (p=0.362) and practice (p=0.600), prevailing the inadequate level in both groups. 
However, after the educational intervention, the existence of statistically significant 
association could be verified in all the axes: knowledge (p=0.001), attitude (p=0.001) and 
practice (p=0.001), prevailing the appropriate level in all the axes on the IG. It was concluded 
that the implementation of an educational intervention using Freire's theoretical-
methodological concepts through a serial album on regional food had positive effect, once it 
contributed to improve the knowledge, attitude and practice of preschoolers' relatives.    
 
Keywords: Food Habits. Intervention Studies. Health Knowledge, Attitudes, Practice. 
Nursing. Health Promotion.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 
La alimentación infantil, especialmente en el período preescolar, debe ser una preocupación 
constante pues repercute a lo largo de la vida del individuo, siendo influida por varios 
factores, incluido el económico y cultural. Las comunidades rurales tienen uno o dos 
alimentos básicos principales, que se caracterizan por el bajo costo y fácil acceso, lo que es 
importante para el preparo de las primeras comidas. Sin embargo, estos alimentos 
regionales son a menudo poco utilizados por las familias debido a la falta de información 
adecuada acerca del uso de ellos en su vida cotidiana. Luego, los objetivos fueron evaluar 
los efectos de una intervención educativa a respecto del uso de alimentos regionales con los 
familiares de niños de tres a seis años.  Investigación experimental, con muestra de 200 
parientes de niños de tres a seis años (preescolar) atendidos en un Unidad Básica de Salud 
Familiar (UBSF), de una zona rural de la ciudad de Maranguape - Ceará. Los datos fueron 
recolectados en tres etapas. Al principio, se aplicó dos herramientas para toda la población 
de la investigación: Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria (EBIA) y la encuesta CAP, 
que investigó conocimiento, actitud y práctica a respecto de los alimentos regionales. El 
segundo paso fue la división de los participantes por sorteo en grupo control (GC), ciudad de 
Tabatinga (n = 110), y grupo intervención (GI), ciudad de Gereraú (n = 90). El grupo de 
intervención participó de una intervención educativa, basada en los principios de Paulo 
Freire, y la tecnología educativa fue el álbum ilustrado sobre alimentos regionales. La 
tercera y última fase fue la evaluación de la intervención educativa, en que se aplicó una vez 
más la tapa de ambos los grupos. Los aspectos éticos fueron conservados sobre la base de 
la Resolución 196/96 del Consejo Nacional de Salud y aprobado por el Comité de Ética en 
Investigación de la UFC. Los resultados señalaron que los grupos son similares mientras al 
sexo (p = 1,00), al estado civil (p = 0.603), a la escolaridad (p = 0,349), al número de niños 
en edad preescolar (p = 0,104) y a la ocupación además de hogar (p = 0,632). Los niveles 
de seguridad/inseguridad alimentaria fueron distribuidos en: seguridad alimentaria (12%), 
inseguridad alimentaria leve (35%), inseguridad alimentaria moderada (28,5%) y inseguridad 
alimentaria grave (24,5%) e influyó en las siguientes grupos de alimentos regionales: 
tubérculos y raíces (p = 0,001), frutas y zumos (p = <0,0001), hortalizas (p = <0,0001), así 
como en los grupos de las carnes (p <0, 0001), lácteos (p = <0,0001) y margarina (p = 
0,009). En cuanto a la PAC, se puede inferir antes de la intervención que no hubo diferencia 
estadísticamente significativa, conocimiento (p = 0.731), actitud (p = 0,362) y práctica (p = 
0,600), observándose el nivel insuficiente en ambos los grupos. Todavía, después de la 
intervención educativa, se puede verificar la existencia de una asociación estadísticamente 
significativa en todos los ejes: conocimiento (p = 0,001), actitud (p = 0,001) y práctica (p = 
0,001), prevaleciéndose el nivel adecuado en todos los ejes en el GI. Se concluye que la 
aplicación de una intervención educativa con los conceptos teóricos y metodológicos de 
Freire a través de un álbum ilustrado acerca de los alimentos regionales tuvo un efecto 
positivo, ya que contribuyó para mejorar el conocimiento, la actitud y práctica de los 
familiares de niños en edad preescolar. 
 
Palabras clave: Hábitos alimenticios. Estudios de intervención. Conocimientos, actitudes y 
práctica en salud. Enfermería. Promoción de la salud. 
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1 TRANSIÇÃO NUTRICIONAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

O crescimento é um processo biológico de multiplicação do tamanho 

celular, expresso pelo aumento da dimensão do corpo, o qual recebe influências de 

fatores intrínsecos (genéticos, metabólicos e malformações, muitas vezes 

correlacionados, ou seja, podem ser geneticamente determinadas) e de fatores 

extrínsecos (alimentação, saúde, higiene, habitação e cuidados gerais com a 

criança) (BRASIL, 2002a). 

Dentre os fatores extrínsecos, destacamos a alimentação, a qual requer 

cuidados específicos, principalmente com relação às crianças até cinco anos. Tal 

fato decorre do elevado consumo de energia no crescimento da criança, que 

redunda em, aproximadamente, 32% das necessidades calóricas. Assim, a dieta da 

criança deve ter qualidade, quantidade, frequência e consistência adequadas para 

cada idade, proporcionando um crescimento e um desenvolvimento adequados e, 

consequentemente, a redução da mortalidade infantil (BRASIL, 2002a). 

Mesmo se tendo conhecimento das necessidades das crianças, cerca de 

1,5 milhão delas ainda morrem, a cada dia, porque são inapropriadamente 

alimentadas. Menos de 35% das crianças do mundo são exclusivamente 

alimentadas ao seio pelos primeiros quatro meses de vida e as práticas de 

alimentação complementar são frequentemente inapropriadas e perigosas (WHO, 

2001). 

 Sabe-se que a prática do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é um dos 

fatores que pode contribuir para redução da mortalidade infantil, quando este é 

oferecido à criança de forma exclusiva até o sexto mês de vida. A Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde (PNDS), realizada pela última vez em 2006, evidencia que, 

garantir a amamentação de crianças como alimento exclusivo até os seis meses, 

ainda é um desafio no Brasil. Apesar de 96,4% de todas as mães afirmarem que as 

crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a exclusividade desse alimento 

em bebês com até essa idade alcança apenas 40% das crianças (BRASIL, 2009). 

Essa mesma pesquisa, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) acrescenta 

ainda que o aleitamento deve ocorrer na primeira hora após o nascimento. O 
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primeiro leite é o colostro, rico em anticorpos. Cerca de sete mil mortes de bebês até 

o primeiro ano de vida no Brasil poderiam ser evitadas com a amamentação na 

primeira hora após o parto. Em 1996, apenas 33% de crianças recém-nascidas 

foram amamentadas nesse momento. Em 2006, o número sobe para 43%. Em 1999, 

das crianças em AME até seis meses, a região Nordeste tem 10,7% e a cidade de 

Fortaleza 13,9% (BRASIL, 2007).  

Após os seis meses de vida inicia-se o período de introdução da 

alimentação complementar1, ocorre dos seis aos doze meses, etapa crítica que, com 

frequência, conduz à má nutrição e às enfermidades, quando a criança não recebe 

dieta satisfatória, podendo estar envolvida por complexos fatores sociais, 

econômicos e culturais que interferem no estado nutricional infantil. A adoção de 

práticas alimentares balanceadas nos dois primeiros anos de vida é relevante, pois 

esse é o período em que os hábitos alimentares são estabelecidos e continuarão na 

adolescência e na idade adulta (SIMON; SOUZA; SOUZA, 2003; MONTEIRO, 2003; 

FROTA; BARROSO, 2005). 

Os primeiros anos de vida podem ser caracterizados como fase pré-

escolar, compreendendo a faixa etária de três a seis anos, período posterior à 

alimentação complementar, verificando-se crescimento corpóreo acentuado, embora 

de ritmo mais ou menos constante. A qualidade da alimentação é determinante para 

a maturação orgânica e a saúde física e psicossocial. Esta fase é particularmente 

importante, pois é durante este período que muitos dos comportamentos 

relacionados com a alimentação são adquiridos, e muitos erros alimentares se 

iniciam, como o excesso de ingestão de doces e gorduras, acompanhados por um 

déficit de ingestão de hortaliças, legumes e frutos, sendo assim relevante o início da 

educação alimentar nesse período (NUNES; BREDA, 2001). 

As mudanças na fase pré-escolar são inúmeras, pelo fato de a criança se 

tornar mais independente dos pais, adquirindo, consequentemente, habilidades e 

competências para realizar suas atividades de vida diárias sozinhas, como vestir-se 

e alimentar-se, por exemplo. Começam, no entanto, a se expor mais aos riscos, 

                                                 
1
A introdução de alimentos diferentes do leite materno era denominada “desmame” e atualmente se prefere utilizar a expressão 

“alimentação complementar”, pois desmame pode ser interpretado como a interrupção imediata do aleitamento materno, 
substituindo-o pelos “alimentos do desmame”, que, pelo mesmo motivo, atualmente são chamados alimentos complementares 
(DEVINCEZI et al., 2004).  
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como acidentes e consumo descontrolado de alimentos hipercalóricos de baixo valor 

nutritivo (SARAIVA, 2008).     

Ressalta-se que, na fase pré-escolar, a criança não é mais acompanhada 

de maneira sistemática e periódica em relação ao período anterior (menor de três 

anos), pois, as consultas de puericultura depois dos dois anos de idade ocorrem 

uma vez ao ano até a criança completar dez anos (CEARÁ, 2002).  

Pesquisa realizada em 2004 e 2005, com 566 crianças na faixa etária de 

dois a seis anos, na cidade de São Paulo, detectou que a idade superior a quatro 

anos foi fator de risco para a obesidade, talvez porque nessa idade ela já escolhe e 

pede o alimento que quer ingerir, dando preferência a alimentos não nutritivos de 

maior valor calórico; possivelmente elas têm maior acesso à mídia, que estimula o 

consumo de alimentos como bolachas, doces, salgadinhos e outros (SIMON et al., 

2009). 

Estudo realizado no Município de Maranguape, local onde foi 

desenvolvida a presente pesquisa, detectou que a dieta das crianças em 

alimentação complementar foi caracterizada por baixo teor energético e nutritivo, 

bem como de alto custo, com a predominante utilização de alimentos 

industrializados (iogurte “Danone”, macarrão instantâneo “Miojo®”, refrigerantes), em 

detrimento aos alimentos regionais, que eram utilizados somente para fazer sucos 

(MARTINS, 2007). 

Em contrapartida, na pesquisa supracitada, foi detectado ainda o fato de 

que as famílias possuíam precárias condições de vida em razão do limitado acesso 

à alimentação, podendo ser relacionada com o desemprego tão abrangente nesta 

região, interligado com o processo de urbanização acelerado, vivendo da agricultura, 

rendas incertas, trabalhando como autônomos, sem a certeza de salário ao final de 

cada mês (MARTINS, 2007; MARTINS; FROTA, 2007). 

O tipo de prática alimentar, há pouco mencionado, pode estar relacionado 

à propaganda veiculada nos meios de comunicação, que modifica e influencia as 

ideias e opiniões do consumidor, o qual opta por alimentos e produtos 

industrializados (ALMEIDA et al., 2002). Assim, é percebido que alimentos 
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comumente utilizados no passado (frutas, verduras, hortaliças, dentre outros) in 

natura, foram substituídos por produtos industrializados, os quais, na maioria das 

vezes, são objetos de alterações no seu conteúdo por substâncias químicas, tais 

como corantes, antioxidantes, aromatizantes, conservantes, dentre outros, que 

podem ser nocivas à saúde (BRASIL, 2008).  

Entende-se que a alimentação deve respeitar alguns aspectos coletivos e 

individuais impossíveis de quantificar, identificando-se alguns princípios básicos, 

como condição social e econômica, fator cultural, disponibilidade do alimento, dentre 

outros, que devem reger esta relação entre as práticas alimentares, a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças (BRASIL, 2005). 

Atualmente, a alimentação determina quem seremos no futuro, haja vista 

que as civilizações, ao longo da história, estão ligadas à forma como as pessoas se 

alimentam.  A alimentação é um dos fatores que mais afeta a saúde. O ato de 

comer, além de satisfazer necessidades biológicas e energéticas inerentes ao bom 

funcionamento do organismo, é também fonte de prazer, socialização e transmissão 

de cultura. É preciso, porém, saber escolher os alimentos da forma e em 

quantidades adequadas às necessidades diárias, ao longo das diferentes fases da 

vida (NUNES; BREDA, 2001). 

Os maus hábitos alimentares estão associados aos diversos prejuízos à 

saúde, dentre eles a desnutrição infantil, anemia e obesidade (ESCRIVÃO et al., 

2000; MONTEIRO; FREITAS, 2000), cujos índices têm crescido nas últimas décadas 

como resultado do aumento no consumo de alimentos com alta densidade calórica e 

redução na atividade física (ALMEIDA; NASCIMENTO; QUAIOTI, 2002). 

Assim, a alimentação e a nutrição humanas apresentam tendências de 

associação com determinados grupos de patologias, estabelecendo, assim, em 

escala epidemiológica, relações de morbimortalidade para situações específicas do 

processo saúde-doença. Sob esse prisma, verifica-se que o sobrepeso e a 

obesidade constituem atualmente os distúrbios nutricionais que mais crescem no 

mundo, e, especificamente, entre a população pediátrica, assumem proporções de 

uma pandemia (BARRÍA; AMIGO, 2006).  
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De acordo com relatos da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

1999, a prevalência de obesidade infantil tem crescido em torno de 10 a 40% na 

maioria dos países europeus nos últimos dez anos. A obesidade ocorre mais 

frequentemente no primeiro ano de vida, entre cinco e seis anos e na adolescência 

(EBBELING; PAWLAK;  LUDWIG, 2002). 

A obesidade é doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura 

corporal, que causa prejuízos à saúde do indivíduo. No Brasil, estima-se que haja 

cerca de três milhões de crianças, com idade inferior a dez anos, apresentando 

excesso de peso. Destes casos, 95% estão relacionados à má alimentação, 

enquanto apenas 5% são decorrentes de fatores endógenos. Outro aspecto 

importante é o fato de que, apesar de esta patologia ser ainda prevalente em 

crianças da classe média e alta, é crescente a sua ascensão em crianças pobres 

(CAMPOS; LEITE; ALMEIDA, 2006). 

É complexa a relação entre a condição socioeconômica e o risco para a 

obesidade. O Brasil é um exemplo dessa complexidade, ao mostrar que, 

independentemente da região ou da condição econômica, não há grandes 

discrepâncias nas taxas de prevalência de elevada adiposidade (AGRAS; 

MASCOLA, 2005). 

Assim, a obesidade infantil, distúrbio nutricional endêmico em países 

desenvolvidos, aumenta rapidamente nos países em desenvolvimento. No Brasil, 

malgrado as diferenças regionais, o incremento do número de crianças e 

adolescentes com excesso de peso está bem estabelecido. Na Região Nordeste, em 

1989, a prevalência de crianças obesas menores de cinco anos era de 2,5%, 

passando a 4,5% em 1996 (ESCRIVÃO et al., 2000). Entre adolescentes, a 

prevalência de sobrepeso e obesidade atinge índices de 12,1 e 10,8% nas regiões 

Sudeste e Nordeste, respectivamente (ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO, 

2002).  

Em contrapartida, levantamento realizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS (2005), em parceria com estados, municípios, Fundo 

das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e universidades, constatou redução na 

desnutrição infantil no semiárido cearense. O índice, que era de 17,9% em 1996, 
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caiu para 8,6% em 2005, dado este justificado pelos efeitos positivos dos programas 

de transferência de renda, como o Bolsa-Família (BRASIL, 2005). 

Essa transição nutricional, valorizada pela saúde coletiva atualmente, 

sinaliza a ideia de que a obesidade infantil no Brasil está se tornando bem mais 

frequente do que a própria desnutrição infantil (KAC; VELÁSQUEZ-MELENDEZ, 

2003). As doenças cardiovasculares, que representam a principal causa de morte e 

de incapacidade na vida adulta e na velhice, são responsáveis, no Brasil, por 34% 

de todas as causas de óbito, relacionadas, em grande parte, à obesidade, práticas 

alimentares e estilos de vida inadequados (BRASIL, 2003; ANDRADE; BOSI, 2002). 

Essa situação (transição nutricional) decorre muitas vezes do estilo de 

vida praticados nos primeiros anos de vida, com o consumo de alimentos ricos em 

gorduras, com condimentos, sem valor nutritivo e muitas vezes de alto custo. 

Ressalta-se que o estilo de vida das crianças é caracterizado como reflexo do que 

acontece na família, desde a forma como estes se relacionam e como se alimentam. 

Atualmente há uma tendência de incentivo ao envolvimento e à participação da 

família no cuidado da criança, a favor da identificação do papel que esta assume na 

promoção da saúde (SARAIVA, 2008). 

A relação da saúde da criança com a alimentação é um aspecto 

fundamental para a qualidade de vida, haja vista que a nutrição e as práticas 

alimentares são inerentes ao âmbito social, não podendo ser abordadas por uma só 

perspectiva disciplinar, pois o significado do ato de nutrir, de comer, ultrapassa o 

mero ato biológico (ROTENBERG; VARGAS, 2004). 

Martins e Frota (2007) realizaram uma pesquisa que teve como finalidade 

compreender a percepção materna acerca da saúde do filho, bem como hábitos 

alimentares no período de alimentação complementar que estava sendo introduzida 

de forma precoce, antes dos seis meses, e a utilização dos alimentos regionais, no 

cotidiano da família. Os resultados evidenciaram que a percepção materna sobre a 

saúde da criança limitou-se à prática adequada de higiene, hábitos alimentares 

saudáveis, predominando a refeição láctea e as sopinhas, bem como ocorrendo a 

busca do serviço de saúde para a cura do filho. Em relação ao alimento regional, as 
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mães evidenciaram somente as frutas para fazer suco, desconhecendo novas 

opções de alimentação.  

As pesquisadoras constataram, ainda, a existência de quantidade 

suficiente de alimentos regionais que eram subutilizados naquela região (zona rural 

– Maranguape – CE), haja vista que esses alimentos são fontes ricas de nutrientes, 

e que poderiam ser utilizados na alimentação diária, principalmente para crianças, 

podendo prevenir e atuar nos distúrbios nutricionais e, consequentemente, na 

redução da taxa de mortalidade infantil (MARTINS; FROTA, 2007).  

Pôde-se evidenciar que grande parte das comunidades da zona rural 

possui um ou dois alimentos básicos principais, isto é, o alimento com menor custo e 

de fácil acesso, como o caju, a banana, a batata doce, dentre outros, 

caracterizando-se como alimento regional, sendo uma alternativa para preparar as 

primeiras refeições da criança, podendo fornecer a maioria dos nutrientes 

necessários para o crescimento e desenvolvimento satisfatório infantil. 

No contexto no qual foi desenvolvida a pesquisa - comunidade da zona 

rural – há diversos alimentos regionais de fácil acesso e alto valor nutritivo, de 

acordo com a época do ano, tais como: jerimum (vit. A), batata-doce (alimento 

considerado energético), inhame (fósforo e carboidrato), banana (alimento protetor e 

regulador - cálcio), manga, caju, siriguela e acerola (vit. C), fruta-pão (rica em amido 

e cálcio), mandioca (energia e fósforo), dentre outros (BRASIL, 2002).  

Considerando a relevância destes alimentos regionais para promoção da 

saúde da família, o Serviço Social da Indústria (SESI) lançou o Projeto Caju, em 

parceria com a Cozinha Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), em agosto de 2007. É um 

projeto de responsabilidade social, voltado à quatro estados do Nordeste - Ceará, 

Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí - onde a produção de caju é abundante, tendo 

como finalidade treinar 550 alunos por mês, pois serão 2.200 alunos que aprenderão 

a usar o caju nas refeições nas quatro Unidades de Federação (SESI, 2007). 

O SESI (2007) acrescenta ainda que as receitas de baixo custo e alto 

valor nutritivo garantem o aproveitamento integral do caju. Atualmente, a utilização 
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do caju se resume basicamente ao fruto, que é a castanha. A polpa, que é do 

pedúnculo, no entanto, não é completamente aproveitada. Anualmente, 80% da 

polpa são desperdiçados, representando mais de 1,9 milhão de toneladas de 

alimento jogadas no lixo ou destinadas à alimentação animal. Os 20% aproveitados 

destinam-se à fabricação de doces, sucos, vinho ou consumo in natura. 

A incorporação de receitas regionais ao Programa SESI Cozinha Brasil 

tem por objetivo identificar alimentos in natura de larga produção nas regiões 

brasileiras, com alto valor nutricional, que possuem grande desperdício e de fácil 

acesso para a população local, sendo o caju o primeiro a ser utilizado (SESI, 2007).  

Com efeito, durante a III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional realizada em 2007, um dos eixos discutidos foi a valorização das 

economias locais e da produção e consumo regionais de alimentos, com base nas 

especificidades culturais, na biodiversidade e nas condições agroecológicas, 

estimulando a aproximação entre produção e consumo de alimentos e garantindo a 

infraestrutura logística necessária (CONSEA, 2007). 

Sendo assim, uma dieta com alimentos regionais poderá influenciar no 

aspecto nutricional de muitas crianças, melhorando o quadro nutricional e, 

consequentemente, o seu crescimento e desenvolvimento, por meio da participação 

ativa da comunidade, na utilização dos alimentos regionais de fácil acesso e 

economicamente favoráveis.   

Cada vez mais estão sendo criadas estratégias, a fim de disseminar 

novas opções de alimentação saudável voltadas para a utilização dos alimentos 

regionais, com base na cultura local. Assim, a atuação dos profissionais da saúde, 

inseridos na Estratégia de Saúde da Família (ESF), diante de uma nova forma de 

alimentação, pode mudar uma realidade local, tendo como consequência a redução 

das carências nutricionais e a melhoria da segurança alimentar e nutricional.  

Dentre os profissionais da ESF, o enfermeiro é um componente essencial 

na orientação sobre alimentação saudável, enfatizando a necessidade de se 

valorizar hábitos culturais, condições sociais e econômicas. Para tanto, os 

enfermeiros devem estar munidos de conhecimento, habilidade e atitudes 
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adequadas para desempenhar seu papel buscando resultados positivos em relação 

a saúde da criança. Este suporte que os serviços de saúde devem dirigir às famílias 

pode contribuir de maneira significativa para melhoria na atuação das mães na 

condução do processo alimentar dos seus filhos.  

Esta abordagem é efetivada durante a consulta de enfermagem em 

puericultura, sendo o enfermeiro participante ativo desse processo. Pelo seu 

compromisso social de cuidar, educar e apoiar as mães e respectivas famílias, esse 

profissional está capacitado a fornecer orientações que poderão nortear o cuidado 

da mãe com a criança (RICCO; DEL CIAMPO; ALMEIDA, 2000).  

A consulta de puericultura é o momento em que o profissional de 

enfermagem pode interagir com os familiares da criança, esclarecendo dúvidas 

sobre hábitos alimentares, práticas de higiene, imunização, exame físico, dentre 

outros aspectos, inerentes e fundamentais para um crescimento e desenvolvimento 

infantil favorável.  

Estudo realizado por Vitolo, Gama e Campagnolo (2010), com 393 

crianças, sobre a frequência materna nas consultas de puericultura e causas do não-

comparecimento, concluiu a existência de mais da metade (53,2%) de crianças que 

não são levadas para acompanhamento no serviço público de puericultura pelas 

famílias. Este fato está associado à baixa escolaridade materna e à estrutura 

familiar, bem como à percepção de que o acompanhamento é desnecessário na 

ausência de doença da criança.  

Dessa forma, julga-se fundamental estabelecer medidas de educação 

para a saúde, com intuito de sensibilizar a população sobre a importância da 

puericultura para a melhoria da saúde das crianças e que possam ser alcançadas no 

médio e longo prazo. 

Diante de tal fato, o não comparecimento de crianças às consultas de 

puericultura, torna-se prejudicada a orientação sobre hábitos alimentares saudáveis, 

com intuito de alcançar dietas próximas aos parâmetros saudáveis e desejáveis à 

criança e, a partir disso, propôr estratégias em prol da saúde nutricional infantil.  
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Então, praticar uma alimentação ideal com enfoque nos alimentos 

regionais, para a maioria das crianças, deve ser componente da estratégia global 

para garantir a segurança alimentar de uma população. Embora seja atribuição dos 

profissionais de saúde promover e das mães executar ações de promoção da saúde, 

o sucesso final depende também da definição de políticas governamentais 

exequíveis e da participação e apoio de toda a sociedade (BRASIL, 2001). 

Na perspectiva de segurança alimentar e nutricional, contudo, uma 

alimentação baseada na cultura regional (alimentos regionais) pode contribuir com a 

melhoria da insegurança alimentar, decorrente do seu baixo custo e, 

consequentemente, com a ruptura de uma alimentação industrializada, pois às 

vezes, alimentos de considerável valor nutritivo não são incluídos nas refeições em 

virtude de tabus alimentares ou falta de conhecimento. O alimento regional, no 

entanto, é compreendido por vários tipos de alimentos e não apenas as frutas, pois é 

composto ainda de hortaliças, tubérculos, leguminosas, dentre outras, tendo como 

características primordiais, o fácil acesso, baixo custo e alto valor nutritivo, devendo 

ser implementado na alimentação familiar (BRASIL, 2002b).  

Assim, justificam-se o aprofundamento no estudo dessa temática e a 

necessidade de uma atenção especial em relação aos hábitos alimentares infantis 

na fase pré-escolar, partindo do princípio que é nesse período que a criança adquire 

percepções, atitudes, e influências externas, em especial da mídia, sem o auxílio 

periódico do profissional da saúde. 

Ressalta-se ainda que, ao se fazer um levantamento sobre as 

publicações com a temática alimentos regionais, no banco de dados da Scopus, 

Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library On-line), 

utilizando os unitermos regional food \ alimento regional, mesmo sabendo que não é 

um descritor cadastrado nos Descritores da Ciências da Saúde (DeCS), foi 

pesquisado no eixo assunto; e food \ alimentação, por se julgar ser um descritor 

abrangente. Como resultado, foram encontrados somente três artigos que 

evidenciam a importância dos alimentos regionais como fonte de vitaminas e 

melhoria do estado nutricional: Duarte e Dutra (1999) garantem que o buriti, azeite 

de dendê e manga, são fontes de pró-vitamina A; Sampaio e Moraes (2000) 

detectaram que pacientes com câncer gástrico haviam reduzido da sua dieta os 
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alimentos regionais; para Rocha et al. (2005), a combinação do iogurte com polpas 

de frutas regionais no desenvolvimento de uma sobremesa torna o produto saboroso 

e nutritivo, pois é sem aromatizantes.  

Pode-se observar reduzido número de publicações na área de alimentos 

regionais e alimentação em geral. Ressalta-se que nenhum dos artigos listados 

evidenciou a aplicação de uma intervenção educativa, que pudesse ser realizada de 

forma coletiva e dialógica com o intuito de modificar o comportamento de famílias 

para a inserção da ingesta dos alimentos regionais  no cotidiano familiar.   

Em contrapartida, ao se fazer uma nova busca na base de dados Scielo 

(Scientific Electronic Library On-line), utilizando o unitermo: educação nutricional e 

alimentar, encontraram-se artigos que abordaram a necessidade de introduzir essa 

temática no âmbito curricular (BIZZO; LEDER, 2005; LIMA; OLIVEIRA; GOMES, 

2003), abordagem histórica da evolução da educação nutricional (SANTOS, 2005); 

educação nutricional por meio da pedagogia da problematização (RODRIGUES; 

BOOG, 2006) e estratégias que envolviam intervenções educativas por meio de 

jogos educativos, cartazes, palestras (GOGLIANANE et al., 2006; FERNANDES et 

al., 2009); estratégia baseada na vivência culinária, como forma de aprimoramento 

das teorias explanadas durante a intervenção educativa (CASTRO et al., 2007) e 

elaboração de cartilha para crianças (OLIVEIRA, 2008).  

Assim, sabe-se que, desde da Declaração de Adelaide (Austrália), 

documento produzido na II Conferência Internacional de Promoção da Saúde, 

realizada em 1988, existe um enfoque de que as ações no setor de alimentação 

devem se estruturar no contexto da segurança alimentar e nutricional, para a 

garantia do acesso universal à uma alimentação de qualidade em quantidade 

suficiente, com respeito aos aspectos socioculturais das populações (FERREIRA; 

MAGALHÃES, 2007). 

Para formular estratégias plausíveis, no entanto, se faz necessário um 

aprofundamento da situação de segurança alimentar que o mundo está vivenciando. 

Em 2009, a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) elaborou 

um módulo – O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo (The State of Food 

Insecurity in the World), onde exprime que todos os países estão vendo suas 
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economias lentas e diminuindo, e que nenhum país está imune e, como sempre, são 

os países mais pobres (e as pessoas mais pobres) que estão sofrendo mais (FAO, 

2009).  

A FAO acrescenta que, como resultado da crise econômica, estimativas 

relatadas nesta edição mostram que pela primeira vez, desde 1970, mais de um 

bilhão de pessoas - cerca de 100 milhões a mais do que no ano passado e cerca de 

um sexto mundial de toda a humanidade - são famintos e desnutridos. A atual crise 

é sem precedentes na história, e os vários fatores, como a desigualdade social, a 

pobreza e a fome, convergem para tornar a crise econômica particularmente 

prejudicial para as pessoas em risco de insegurança alimentar (FAO, 2009). 

Considerando que muitas famílias da zona rural deste estudo estão em 

situação de perigo, urge a necessidade de aprofundamento sobre a temática de 

insegurança alimentar, visto que isto interferirá na ingestão de alimentos saudáveis, 

principalmente regionais, que podem ser adquiridos facilmente e com baixo custo 

financeiro.  
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2 SEGURANÇA ALIMENTAR MUNDIAL  

A questão da segurança alimentar tem sido objeto de discurso em 

diversos países, como Brasil, Venezuela, Estados Unidos, dentre outros. A Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), em 2009, lançou um manual, 

The Stat of Food Insecurity in the World, no qual descreve a segurança alimentar 

como o estado em que todas as pessoas, em todos os momentos, devem ter acesso 

físico, social e econômico a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva que 

atenda às necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e 

saudável.  

Em 2008, durante a Conferência Regional para América Latina e Caribe, 

foi revelado que o mundo tem 862 milhões de pessoas com fome, das quais 52 

milhões vivem na América Latina e Caribe. Com base em dados estatísticos, pode-

se afirmar que a produção de alimentos no Planeta é suficiente para garantir à 

população mundial uma dieta diária de quase 3.000 calorias. Portanto, o problema 

da fome episódica ou crônica não é a falta do que comer, mas os recursos 

financeiros para se ter acesso ao alimento (FAO, 2006). 

No Brasil já se realizaram três Conferências Nacionais de Segurança 

Alimentar e Nutricional – CONSEA, com enfoque na elaboração de estratégias e 

políticas para combater a insegurança alimentar e elaborar uma política nacional.  

Em 2003, foi publicada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), cujo principal objetivo é contribuir com o conjunto de políticas de governo 

voltadas à concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição 

adequadas e à garantia da segurança alimentar e nutricional da população (BRASIL, 

2003) 

Na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), em 2004, definiu a 

segurança alimentar como a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 

o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
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promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 

econômica e ambientalmente sustentáveis (CONSEA, 2004). 

Em continuidade, a ONU, em 2005, por meio da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos enfatiza que é dever do Estado assegurar uma vida digna a todas 

as pessoas, promovendo a saúde e o bem-estar, incluindo, assim, alimentação e 

nutrição adequadas para suprir suas necessidades (ONU, 2005).  

Para melhor contextualização, Smith (2005), elaborou um modelo teórico 

para descrever a segurança alimentar, embasado no trabalho realizado pelo 

UNICEF e por Frankenberg et al. (1995). Esse modelo mostra de maneira mais 

ampliada as etapas que perpassam o processo de se ter segurança alimentar, 

inicialmente no contexto global diante do provimento dos alimentos, que caminha 

para o nível nacional, ocorrendo a produção, importação e disponibilidade no 

contexto nacional; por conseguinte, os alimentos chegam no domicílio das pessoas, 

sob a influência de vários eixos, em especial a renda, sendo esta a responsável pela 

obtenção de uma alimentação segura. Assim, é possível observar as três 

características básicas da segurança alimentar: quantidade, qualidade e 

regularidade dos alimentos.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Marco conceitual de Segurança Alimentar e Nutricional (SMITH, 2005). 
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Considerando-se esses fatos, pode-se evidenciar que a insegurança 

alimentar decorre da existência de pessoas que não têm acesso físico, social ou 

econômico adequado à alimentação, conforme descrito anteriormente. O estado da 

insegurança alimentar no mundo aumenta a consciência sobre os problemas da 

fome mundial, discute as causas subjacentes da fome e da desnutrição e monitora o 

progresso no sentido de redução da fome, metas estabelecidas em 1996 na Cimeira 

Mundial da Alimentação e na Cúpula do Milênio (FAO, 2009). 

A evolução do impacto de programas e políticas para melhorar a situação 

nutricional da população é imprescindível para o desenvolvimento de estratégias 

eficazes. Tal evolução depende de indicadores de bem-estar da população, que 

devem ser confiáveis, válidos e relativamente fáceis de medir. Para tanto, a 

segurança alimentar serviu como um indicador de impacto para programas que 

pretendem melhorar a qualidade de vida da população, ante a existência de um bom 

método de avaliação.  

A medição da segurança alimentar tem uma história de mais ou menos 

três décadas, possuindo uma evolução contínua nos Estados Unidos e nos países 

em desenvolvimento. Uma resposta aos problemas é a elaboração de uma escala 

baseada em investigações qualitativas etnográficas acerca da experiência da 

insegurança alimentar. Esta metodologia começou a ser desenvolvida na década de 

1980, quando investigadores da Universidade de Cornell aplicaram métodos 

qualitativos para compreender o fenômeno da insegurança alimentar entre mulheres 

pobres que haviam passado por este fenômeno (RADIMER, 2002). O resultado 

dessa investigação levou ao desenvolvimento de uma escala de dez perguntas, 

referentes à percepção de preocupação e aos problemas com a quantidade de 

alimentos e/ou a qualidade da dieta (MDS, 2005). 

Na década de 1990, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA) assumiu a liderança do desenvolvimento de uma escala nacional para medir 

a Insegurança Alimentar (IA). Este esforço partiu das escalas de IA de Cornell e de 

outras, como a da Community Childhood Hunger Identification Project (CCHIP). Em 

1995 o USDA adotou oficialmente uma nova escala, que inclui 15 itens e três 

subitens no caso de domicílios onde havia moradores menores de 18 anos, e de dez 
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itens quando não há moradores menores de 18 anos (USDA, 2000; 2005; MDS, 

2005; PÉREZ-ESCAMILLA et al., 2007; ALVAREZ et al. (2006), 

Cada domicílio recebe uma pontuação total baseada no número de 

respostas afirmativas aos itens e subitens, ou seja, o risco é de zero a 18 em 

domicílios com menores de 18 anos, e de zero a 10 em domicílios com adultos 

apenas. O USDA desenvolveu um algoritmo para classificar os domicílios em 

categorias mutuamente exclusivas que descrevem o grau de insegurança alimentar 

(Seguro, Insegurança Alimentar sem fome, Insegurança Alimentar com fome 

moderada, Insegurança Alimentar com fome grave) (BRASIL, 2005; USDA, 2000) . 

Assim, desde sua criação, essa escala é validada e aplicada em diversos 

países. Alvarez et al. (2006) fizeram uma retrospectiva sobre os países que 

validaram a escala. Em 1992, na América Latina, Lorenzana y Danjur modificaram e 

validaram o índice de fome desenvolvido nos Estados Unidos por Wehler, Scott e 

Anderson (1992) aplicaram em 1.999 lugares pobres de Caracas (LORENZANA; 

DANJUR, 2000). Por sua vez, Melgar-Quiñónez e seu grupo (Melgar-Quiñónez et 

al., 2003) estudaram a percepção e experiência da insegurança alimentar da 

população latina da California (EUA) e interpretaram os itens incluidos em escala por 

meio da técnica de grupo focal. Mais adiante, realizaram estudos de validação em 

áreas rurais mexicanas (MELGAR-QUIÑÓNEZ et al., 2005)  

Em continuidade, na Argentina, o Banco Mundial aplicou a escala do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (FISZBEIN E 

GIOVAGNOLI, 2003) e finalmente, em 2003, foi adaptada e validada no Brasil por 

Pérez-Escamilla et al. (2004) e um grupo de investigadores da Universidade de 

Campinas (SEGALL-CORRÊA et al., 2003).  

Esse processo de validação constou de tradução do questionário do 

inglês para o português, discussão do instrumento por painel de especialistas, bem 

como de oito grupos focais com membros da comunidade para discussão de 

conceitos de insegurança alimentar, palavras-chave que figuravam no questionário, 

e a compreensão do próprio questionário. Por fim, aplicou-se o instrumento a 

amostras de conveniência em Campinas, João Pessoa, Brasília e Manaus 

(SEGALL-CORRÊA et al., 2003; MDS, 2005; MARÍN-LEÓN et al., 2005). Os 
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pesquisadores nomearam o instrumento de Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA) (ANEXO A). 

A EBIA é dividida em três fases: 1. Segurança Alimentar; 2. Alimentos 

consumidos diariamente na família; 3. Estrutura familiar. A primeira fase contém 15 

perguntas, destinadas a famílias com algum morador menor de 18 anos, com graus 

de gravidade crescente, indo desde a preocupação com a falta de alimento no 

domicílio até a situação de algum morador haver passado um dia inteiro sem comer 

nos últimos três meses (VIANNA; SEGALL-CORRÊA, 2008; PANIGASSI et al., 

2008). 

Em relação à primeira fase desse questionário, a EBIA classificou quatro 

níveis de insegurança alimentar; se o entrevistado responde negativamente a todas 

as 15 questões da escala, a família é classificada em situação de segurança 

alimentar (SA) (zero ponto). A insegurança alimentar leve (IAL) (até cinco 

pontos), indica restrição na qualidade dos alimentos consumidos;  insegurança 

alimentar moderada (IAM) (seis a dez pontos), representando restrição na 

quantidade de alimentos e insegurança alimentar grave (IAG) (11 a 15 pontos) 

significa um estado no qual a família convive com a situação real de fome, em 

adultos e/ou as crianças residentes nesses domicílios deixam de realizar refeições 

ou mesmo ficam até um dia inteiro sem comida (SEGALL-CORRÊA et al., 2003; 

VIANNA; SEGALL-CORRÊA, 2008; PEREIRA et al., 2006).   

Para tanto, o desenvolvimento da EBIA possibilitou a realização de várias 

pesquisas locais e de uma pesquisa nacional. A Pesquisa Nacional por Amostras 

Domiciliares (PNAD), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2004), identificou que 34,8% dos domicílios se encontram em insegurança 

alimentar, sendo 16% uma insegurança leve, 12,3% moderada e 6,5% grave. Com 

relação às regiões brasileiras, o Nordeste apresentou o maior nível de insegurança 

alimentar (53,5%), sendo 12,4% de insegurança grave. Observa-se, então, que o 

Brasil ainda apresenta um déficit considerável no que diz respeito à provisão de 

alimentos da sua população e que a região Nordeste merece atenção especial, visto 

que exibe os maiores índices. Outro dado relevante é que foram verificados maiores 

prevalências de insegurança alimentar (IA) nos domicílios em que residiam crianças 
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menores de cinco anos (50,4%), sendo a região Nordeste a que apresentou maior 

nível de insegurança também entre as crianças (17,1%) (IBGE, 2004). 

Dentre as cidades que realizaram uma pesquisa local, por meio da 

aplicação da EBIA, estão: São Paulo - Campinas (MARÍN-LEÓN et al., 2005), Rio de 

Janeiro – Duque de Caxias (SALLES-COSTA et al., 2008), Paraíba – cidades do 

interior (VIANNA; SEGALL-CORRÊA, 2008), Mato Grosso do Sul – Teréna 

(FÁVARO et al., 2007), Amazonas (YUYAMA et al., 2007; 2008),  dentre outras. 

Em 2007, durante a III CONSEA, foi evidenciado o fato de que a 

complexidade do problema da segurança alimentar e nutricional no Brasil comprova 

a importância de estudos multidimensionais, contemplando a intersetorialidade e a 

multidisciplinaridade, para o correto entendimento do problema. Isso porque as 

estatísticas nacionais (médias nacionais) nem sempre mostram a dramática 

realidade de determinadas populações e de grupos minoritários e isolados dos 

grandes centros (CONSEA, 2007). 

Considerando a realidade descrita, julgou-se necessário aplicar a referida 

escala na população desta pesquisa, com o intuito de descrever a situação da 

insegurança alimentar em famílias que possuem crianças na faixa etária pré-escolar 

residentes na zona rural de uma região metropolitana do Ceará. Além disso, a EBIA 

possibilita, na sua segunda fase – alimentos consumidos diariamente na família – 

uma abordagem sobre os alimentos que as famílias estão consumindo diariamente, 

podendo-se detectar a utilização ou não dos alimentos regionais, foco deste estudo.   

Assim, em virtude da situação de (in)segurança alimentar e nutricional 

das famílias brasileiras, faz-se necessária uma abordagem educativa, com enfoque 

na promoção da saúde, por meio de uma alimentação saudável, sendo este um dos 

pré-requisitos para a saúde, descritos na 1ª Conferência Internacional de Promoção 

da Saúde, na carta de Otawa em 1986.  

 

 



38 

 

3 PROMOÇÃO DA SAÚDE COM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO LIBERTADORA DE 

PAULO FREIRE  

Sigerist, em 1946, foi um dos primeiros autores a utilizar a expressão 

"promoção da saúde”, ao definir as quatro tarefas primordiais da Medicina - a 

promoção da saúde, a prevenção de doença, a recuperação do enfermo e a 

reabilitação - destacando a educação gratuita universal, boas condições de vida e 

trabalho e oportunidades para descanso e recreação como as três mais importantes, 

deixando a atenção médica na quarta posição. 

Já em 1986, a Carta de Otawa definiu promoção da saúde como o 

“processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade 

de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” 

(BRASIL, 2001, p. 12). 

Assim, pode-se referir que promover saúde inclui a prevenção de 

doenças, com oportunidades de melhoria da qualidade de vida em vários âmbitos, 

como tomar atitudes e resolução sobre a própria saúde, mediante interação e 

participação efetiva da comunidade. 

Entende-se que a promoção da saúde inclui prevenção, redução no 

número de fatores de riscos conhecidos para a saúde, como a melhoria da situação 

socioeconômica e o fortalecimento individual e comunitário. Portanto, a saúde é 

compreendida no contexto político e social, em vez de ser um evento médico isolado 

(NAIDOO; WILLS, 2001). 

Na Carta de Otawa, pré-requisitos fundamentais para se ter saúde foram 

elencados, como paz, educação, habitação, alimentação, renda, ecossistema 

estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade (BRASIL, 2001). Na lição de 

Ferraz (1996, p. 11), a Carta de Ottawa 

[…] significou a ampliação da concepção de promoção da saúde, 
incorporando a importância e o impacto das dimensões 
socioeconômicas, políticas e culturais sobre as condições de saúde, 
no qual houve um reconhecimento de que a promoção de saúde não 
concerne exclusivamente ao setor saúde, mas ao contrário, ela se 
constitui numa atividade essencialmente intersetorial.  
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Assim, para promover saúde, a Educação em Saúde deve ser repensada 

sob a perspectiva da participação social. Compreende-se que as verdadeiras 

práticas educativas só têm lugar entre sujeitos sociais, sendo a Educação em Saúde 

uma estratégia necessária para a constituição de sujeitos ativos, que se 

movimentam em direção a um projeto de vida libertador, podendo interferir nas 

decisões, mediante o desenvolvimento da consciência crítica (PEDROSA, 2003; 

BARROSO; VIEIRA; VARELA, 2003).  

A adoção de práticas alimentares saudáveis, em especial, acerca da 

prevenção dos problemas nutricionais desde a desnutrição até a obesidade, é 

diretamente proporcional ao contexto e, consequentemente, à adoção de estilos de 

vida saudáveis, sendo, portanto, um componente importante na promoção da saúde. 

Dessa forma, a saúde coletiva privilegia, nos seus modos de análise, 

quatro eixos de tomada de decisão - políticas, práticas, técnicas e instrumentos - 

visando às necessidades sociais em saúde da coletividade, instigando uma 

participação da comunidade na dimensão do coletivo e do social (CARVALHO; 

CECCIM, 2006).  

Com efeito, o papel da promoção da saúde cresce em importância como 

uma estratégia para o enfrentamento dos problemas do processo saúde-doença-

cuidado e da sua determinação. A direção, nesse caso, é o fortalecimento do caráter 

promocional e preventivo, contemplando o diagnóstico e a detecção precoce das 

doenças crônico-degenerativas e aumentando a complexidade do primeiro nível de 

atenção, elementos ainda considerados como desafios para o sistema de saúde 

(BUSS, 1999).  

Assim, promover saúde e Educação em Saúde, no tocante à criança, 

significa implementá-la em todos os níveis de atenção, destinando-se a promover o 

crescimento e o desenvolvimento infantil, numa perspectiva de melhoria da 

qualidade de vida de todos os membros da família. As ações de promoção da saúde 

devem ser acionadas por meio de estratégias que envolvam a coletividade em geral 

e a família, esta como responsável pela criança e detentora de um saber que não 

poderá ser descartado, mas aperfeiçoado e/ou adaptado ao saber científico dos 

profissionais (QUEIROZ; JORGE, 2006).  
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Além das situações convencionais de desenvolvimento da ação 

educativa, como os grupos educativos organizados segundo necessidades de saúde 

ou patologias específicas, espera-se que o contato com o cotidiano dos usuários e 

comunidade possa ser reconhecido pelos profissionais como situação oportuna para 

o desenvolvimento desta ação, por meio das queixas ditas pelos usuários, como 

anotam Uchimura e Bosi (2004, p.20) 

Seguramente, os setores responsáveis pela planificação e 
implantação de políticas sociais, ao se dissociarem do excesso de 
objetividade imposto pelo estabelecimento de objetivos operacionais 
e pela busca de resultados mensuráveis, experimentarão um 
verdadeiro diálogo junto ao público destinatário de suas intervenções. 
Isso, [...] requer um aprendizado quanto às necessidades legítimas da 
população, ou seja, um aprendizado em direção ao reconhecimento 
das necessidades assim percebidas pelos usuários, as quais não 
podem ser simplesmente traduzidas em números [...] considerar a 
subjetividade que permeia as práticas sociais e que alicerça as 
singularidades dos sujeitos, pois, pelo que se observa, as falas da 
população não têm sido acessadas pelo seu interlocutor o órgão 
gestor.  

Com efeito, promover saúde também é aceitar o imenso desafio de 

desencadear um processo amplo, que inclui a articulação de parcerias, atuações 

intersetoriais e participação popular, que otimizem os recursos disponíveis e 

garantam sua aplicação em políticas que respondam mais efetiva e integralmente às 

necessidades da sociedade, tendo como exemplo a Política Nacional de Promoção 

da Saúde, ao enfatizar a promoção da saúde como não sendo mais um nível de 

atenção, favorecendo a criação de vínculos entre o serviço e os usuários. Dessa 

forma, deverão ser buscados consensos sobre conteúdos, métodos e técnicas do 

processo educativo, considerando os diferentes espaços geográficos, econômicos e 

culturais (BRASIL, 2002c; 2006a).  

Desde o final dos anos 1990, a expressão "promoção de práticas 

alimentares saudáveis" marca presença nos documentos oficiais brasileiros. Aliada à 

promoção de estilos de vida saudáveis, a promoção de práticas alimentares 

saudáveis constitui estratégia de vital importância para o enfrentamento dos 

problemas alimentares e nutricionais do contexto atual. Para as Nações Unidas, a 

promoção de práticas alimentares saudáveis é exequível quando o Estado 

implementa políticas, programas e ações que possibilitem a progressiva realização 
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do direito à alimentação, definindo, com isso, metas, recursos e indicadores para 

esse fim (SANTOS, 2005). 

Exemplo referente ao mencionado anteriormente é a Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, a qual, além de garantir a qualidade dos alimentos 

consumidos no País, objetiva também promover a prática de uma alimentação 

saudável, bem como prevenir e controlar a ascensão dos distúrbios nutricionais. 

Outra incumbência dessa política estatal é articular ações intersetoriais para o 

cumprimento dessa meta, com o intuito de assegurar a alimentação e nutrição por 

meio de diretrizes, que têm como eixo o Direito Humano à Alimentação e a 

Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2003).   

É notável o fato de que a formação e a adoção de práticas alimentares 

saudáveis pela população demandam a elaboração de políticas públicas saudáveis 

de impacto no panorama socioeconômico, político e, sobretudo, cultural. A 

intervenção sobre esta situação é o pressuposto inicial para a modificação do atual 

perfil epidemiológico nacional da saúde da criança, no qual ascende a questão da 

adiposidade infanto-juvenil. A Promoção da Saúde acopla-se a esses eventos como 

o instrumento capaz de estabelecer uma perspectiva crítica e unir forças, na 

esperança de trazer um panorama propício ao estabelecimento da saúde e 

segurança alimentar entre as crianças brasileiras.  

A Política nacional de Promoção da Saúde, tem como uma das ações 

específicas “Promover ações relativas à Alimentação Saudável visando à promoção 

da saúde e a segurança alimentar e nutricional, contribuindo com as ações e metas 

de redução da pobreza, a inclusão social e o cumprimento do Direito Humano à 

Alimentação Adequada” (BRASIL, 2006a, p. 29). 

Ante as várias ações possíveis de realização para promover saúde, tendo 

como principal eixo os hábitos alimentares saudáveis, a educação em saúde é uma 

estratégia oportuna, pois, segundo Reveles e Takahashi (2007), na área da 

enfermagem, a educação em saúde é um instrumento fundamental para assistência 

de boa qualidade e emancipação individual, pois o enfermeiro, além de ser um 

cuidador, é um educador. Nietsche (2000) acrescenta que essa emancipação 

individual pode ser adquirida por meio da tecnologia emancipatória, sendo esta uma 
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articulação de técnicas fundamentadas na ética, que favorecem ao indivíduo um 

repensar sobre seu processo existencial, numa perspectiva de trabalho da 

consciência crítica, favorecendo a vivência da liberdade e da autonomia, com o 

intuito de buscar a melhoria na qualidade de vida.  

Assim, a intervenção educativa desenvolvida neste ensaio foi norteada 

pela filosofia freireana, referencial teórico escolhido, tendo como principal eixo a 

prática da educação libertadora como subsídio para a promoção da saúde, 

oferecendo elementos teóricos necessários para elaboração de estratégias. Para 

Vasconcelos (2008), surge uma situação desafiadora para o ato educativo dialógico 

em saúde: a de transformar a posição ingênua dos sujeitos educandos em posição 

crítica, à vista desse suposto determinismo do conhecimento científico. 

A intervenção educativa proposta neste estudo, está baseada nos 

princípios sugeridos por Freire, nos seus livros Educação como prática da liberdade 

(FREIRE, 1999) e Pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987), e terá como finalidade 

despertar nos familiares de crianças em período pré-escolar a importância da 

utilização dos alimentos regionais como fonte de alimentação saudável e acessível.  

Paulo Freire evidencia a necessidade de compreender a condição 

humana como inacabada, incompleta, não sendo possível pensar sem refletir sobre 

o próprio homem, na perspectiva de busca incessante, inerente a um contexto 

cultural e histórico (FREIRE, 1992).  

Freire acrescenta ainda, o fato de que existem duas concepções da 

educação - bancária e problematizadora. Na concepção bancária, o educador é o 

que sabe e o educando é o que não sabe, sendo passivo, tornando-se depósito de 

informações, meros objetos. Na vertente problematizadora, os homens caminham 

para sua libertação, pois o educador e o educando aprendem juntos, por meio da 

elaboração mútua do saber, visando á transformação da realidade como ação 

política e prática da liberdade, consoante. Freire (1987, p. 70) refere, 

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é 
prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, 
solto, desligado do mundo, assim como também a negação do mundo 
como uma realidade ausente dos homens. 
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 Essa proposta de educação, que sugere a humanização das relações e a 

libertação dos homens, é tema central discutido no livro Pedagogia do oprimido, 

escrito em 1970. Morin (2001), complementa a ideia de Paulo Freire, evidenciando 

que se faz necessário discutir a importância da reflexão de uma prática educativa 

consciente e crítica para o futuro, sendo necessária uma educação completa que 

repense a concepção do ser humano dentro de suas particularidades.    

 A educação baseada no universo freireano, contudo, tem caráter 

permanente, ocasionado pela mutação dos seres humanos, pois o homem não deve 

ser adaptado para a realidade; o homem deve transformar a realidade para ser mais. 

A liberdade deve ser uma conquista e não uma doação, tornando-se uma 

permanente busca, de acesso difícil porém recompensador (FREIRE, 1987).    

 Assim, no processo educativo, a perspectiva freireana prioriza a formação 

da consciência crítica no discente, caracterizado pela análise contextualizada da 

realidade, que deve ser dinâmica, podendo ser objeto de alterações com o 

transcurso histórico e circunstancial (FREIRE, 1999).    

 Freire (1987), enfatizava que o potencial inerente à educação – 

instrumento na transformação das condições sociais – pode ser compreendido numa 

perspectiva “revolucionária”, na medida em que os sujeitos que a vivenciam 

pretendam a superação das concepções atuais de vida da humanidade. Tem-se, 

então, nesta perspectiva, a educação como um elo na libertação dos homens, 

possibilitando-lhes a conquista da autonomia coletiva, não como uma alavanca que 

transforma a realidade por si mesma, todavia constituindo-se em um instrumento da 

ação crítica e criativa (FREIRE, 1987). 

 Sabe-se que, além de não ser o foco da atuação de muitos profissionais, 

as atividades educativas, quando existem, têm-se revelado uma prática de caráter 

normativo, repetitivo, de cunho preventivo, garantindo apenas o acesso à informação 

sem, contudo, discutir as interfaces sociais e emocionais que conduzem o 

comportamento humano (FERREIRA; MAGALHÃES, 2007; VICTOR; VIEIRA, 2002). 

 Ao se fazer um levantamento bibliográfico utilizando os unitermos 

enfermagem/nursing and educação/education and alimentação/nutrition, associados 
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entre si, no período de 2004 a 2008, nos bancos de dados eletrônicos Scientific 

Electronic Library On-line (Scielo), Medical Literature Analysis and retrieval System 

On-line (Medline), Literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e na Base de Dados de Enfermagem (BDENF), foram analisados 12 

artigos, tendo como critérios de inclusão: período estabelecido e está disponível na 

integra, detectaram-se os seguintes resultados: três artigos utilizaram a educação 

em saúde como intervenção, porém em seu caráter restrito, por não evidenciar a 

educação libertadora e o diálogo; assim, a promoção da saúde foi ressaltada como 

prevenção de doenças, relacionada com a educação tradicional repassada pelas 

enfermeiras aos clientes de alguns estudos (SANTOS; MAMEDE; BERNARDI, 2006; 

FONSECA et al., 2004; KELLER; LEGETIC, 2004). 

 Em contrapartida, Segovia-Díaz (2008), enfermeira, procedeu um 

levantamento bibliográfico sobre a realização da intervenção educativa e seus 

impactos, havendo detectado que são poucos os estudos de avaliação do impacto 

da intervenção comunicativa baseada em Paulo Freire. Assim, essa pesquisadora 

sentiu a necessidade de desenvolver um estudo com 184 idosos, utilizando a 

intervenção comunicativa, revelando que essa estratégia é eficaz na melhoria da 

capacidade funcional em pacientes idosos hospitalizados, contribuindo na 

recuperação e obtenção da melhoria do grau de independência dos idosos, 

comparado ao grupo-controle.    

 Na mesma vertente, Ferecini (2008), ao utilizar uma intervenção 

educacional norteada pelo referencial de problematização de Freire, com mães de 

crianças prematuras, detectou que essa metodologia foi capaz de possibilitar a 

aquisição de conhecimentos, além de tornar os momentos de educação em saúde 

prazerosos, possibilitando a troca de experiências e o estabelecimento de vínculos 

afetivos.  

 Para tanto, é notório o fato de que, apesar do número restrito de 

publicações que envolvem a perspectiva dialógica como forma de orientação para a 

prática alimentar saudável, predomina a atuação da enfermagem, confirmando que a 

intervenção educativa baseada em Freire é um recurso eficaz que possibilita o 

despertar da posição crítica com base no significado vivenciado, atuando, portanto 

na promoção da saúde de crianças, estratégia que será utilizada nesta pesquisa.   
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  Perante essa realidade, emergem os seguintes questionamentos: quais 

os efeitos de uma intervenção educativa sobre alimentos regionais baseado nos 

pressupostos freireanos? As famílias de crianças pré-escolares que recebem a 

intervenção educativa dialógica-reflexiva terão conhecimento, atitude e prática mais 

adequados do que as famílias que não receberam a intervenção?   

 Nesse sentido, defendo a tese de que a realização de estratégia 

educativa, com suporte nos pressupostos freireanos, com famílias de crianças pré-

escolares, possibilita conhecimento, atitude e prática adequados quanto aos 

alimentos regionais, resultando na promoção da saúde da criança e família.  

 Com efeito, este estudo se tornou relevante à medida que buscou aplicar 

e avaliar uma estratégia educativa, que utilizou uma tecnologia emancipatória – 

álbum seriado – com vistas a disseminar a prática da utilização de alimentos 

regionais de forma lúdica e prática, que proporcionou uma melhoria nos hábitos 

alimentares e, consequentemente, uma futura redução da insegurança alimentar e 

das carências nutricionais, bem como estimular nfermeiros a realizar estratégias 

educativas junto à puericultura, favorecendo melhor crescimento e desenvolvimento 

infantis.   

 Para Caetano e Pagliuca (2006), a tecnologia emancipatória permite outra 

visão acerca de uma realidade até então desconhecida, por meio da criatividade, 

possibilitando a elaboração compartilhada de saberes, envolvendo aspectos 

culturais e sociais inerentes a cada indivíduo envolvido nesse processo. 

 É preciso, pois, levar a efeito estratégias que envolvam a prática da 

educação libertadora, com intuito de melhoria dos hábitos alimentares no uso dos 

alimentos regionais, que possuem três características fundamentais - fácil acesso, 

baixo custo e alto valor nutritivo. Isto deve ser uma prática disseminada pelos 

profissionais da saúde, em especial, o enfermeiro, em razão da sua 

corresponsabilidade nesse processo.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

- Avaliar os efeitos de uma intervenção educativa sobre a utilização dos 

alimentos regionais por familiares de crianças pré-escolar.   

 

4.2 Específicos 

- construir um álbum seriado, de acordo com os pressupostos de Paulo Freire, o 

qual aborda a temática do alimento regional;  

-  detectar o nível de insegurança alimentar nas famílias em estudo; 

- associar as características sociais, econômicas e demográficas com a 

(in)segurança alimentar das famílias de crianças pré-escolar;  

- mensurar o conhecimento, atitude e prática das famílias de crianças pré-escolar 

sobre alimentos regionais, comparando os grupos - controle e intervenção. 
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5 HIPOTESES 

 

5.1 Hipóteses H0 

 

- O conhecimento, a  atitude e a prática sobre alimentos regionais dos informantes 

que participaram da intervenção educativa baseada na vertente dialógica de Paulo 

Freire (GI) são iguais àqueles dos informantes que não participaram da intervenção 

(GC).   

 

5.2 Hipóteses H1 

 

- Os níveis de conhecimento, atitude e prática dos informantes que participaram da 

intervenção educativa sobre alimentos regionais (GI) são mais adequados do que os 

que não participaram da intervenção (GC).   
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6 MÉTODOS 

6.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo do tipo quase-experimental, composto de grupo 

experimental e grupo-controle não equivalente. O estudo quase-experimental é 

realizado quando não se pode constituir de forma aleatória a população do estudo, 

não tirando o mérito da pesquisa, pois a intervenção é realizada com a mesma 

cientificidade do estudo experimental, examinando relação de causa e efeito 

(AGUIAR, 2007; DRIESSNACK; SOUZA; MENDES, 2007).  

Existem três tipos de estudo quase-experimental, tendo sido escolhido 

para este ensaio o tipo desenho pré-teste/pós-teste com grupo-controle não 

equivalente. Este desenho é similar em muitas maneiras ao modelo pré-teste/pós-

teste com grupo-controle, exceto que neste modelo os sujeitos não são designados 

aleatoriamente aos grupos (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; LOBIONDO-WOOD; 

HABER, 2001). 

 Ambos os grupos são pré-testados (O1) e pós-testados (O2); entretanto, 

somente o grupo experimental é exposto ao tratamento (X) (DRIESSNACK; SOUZA; 

MENDES, 2007) . 

As mensurações que o estudo seguiu foram as seguintes: 

GE        O1    X1-Xn     O2 
     GC       O1                    O2 

 

Onde: 

GE - Grupo experimental 

GC – Grupo-controle não equivalente 

O1 – Primeira mensuração 

O2 – Segunda mensuração 

X1-Xn – Intervenção 
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 Polit, Beck e Hangler (2004), bem como Lobiondo-Wood e Haber (2001), 

evidenciam que esse tipo de delineamento é forte, pois, durante a fase de pré-teste, 

possibilita verificar se o conhecimento e as características grupais antes da 

intervenção eram similares.  

 Para tanto, esse tipo de desenho, grupo-controle não equivalente, é 

usado comumente em estudos de pesquisa em enfermagem conduzidos em 

cenários de campo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004), como, por exemplo, nas 

pesquisas a seguir delineadas. Borges (2005), comprovou por meio do delineamento 

quase-experimental que as intervenções foram capazes de modificar a posição dos 

participantes, levando-os para a posição de concordância quanto às recomendações 

baseadas em evidências para o tratamento.  

Outra tese, desenvolvida por Otero (2005), teve como objetivo principal 

avaliar o impacto do Protocolo Staged Diabetes Management no controle metabólico 

dos pacientes diabéticos do Centro Educativo de Enfermagem para Adultos e Idosos 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, por 

meio da pesquisa quase-experimental. Concluiu que a implementação de um 

atendimento ao paciente diabético por equipe multiprofissional, contribuiu para 

melhorar o seu controle metabólico e a satisfação dos pacientes.  

Reconhecendo, portanto, a relevância deste tipo de delineamento de 

pesquisa, optamos, neste estudo, pelo emprego do tipo quase-experimental.  

 

6.2 Local do estudo 

O Município de Maranguape está situado no nordeste do Estado do Ceará, 

região metropolitana, a 24 quilômetros de Fortaleza – Ceará – Brasil. Possui área de 

654,8 km2, existindo atualmente 102.982 habitantes, de acordo com o IBGE (2007). 

Maranguape possui 12 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), 

localizadas em 16 distritos, divididos na zona rural e Sede. Maranguape possui uma 

serra, tornando o clima quente e úmido durante todo o ano, favorecendo o plantio de 
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várias espécies alimentares, características da região, variando de acordo com a 

sazonalidade.   

A economia é baseada na agricultura, em especial nos distritos localizados 

na zona rural, onde predominam árvores frutíferas. A região é caracterizada por solo 

fértil para a cultura de frutas, podendo ser encontradas facilmente, inclusive nos 

quintais de muitas famílias, as mais diversas variedades, sendo na maioria das 

vezes fontes de renda, em virtude da comercialização destas frutas.  

O cenário do estudo escolhido para esta pesquisa foi o Distrito de Sapupara 

localizado na zona rural do Município de Maranguape, o qual contém duas equipes 

de estratégia de saúde da família, onde cada uma possui cobertura em torno de 

1400 famílias, divididas em duas localidades: Tabatinga e Gereraú, para cada 

equipe. A escolha desse distrito se deu pela sua localização, por ser o distrito da 

zona rural mais próximo do Município de Maranguape e o apoio dispensado pelas 

enfermeiras e Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), em virtude de se haver 

desenvolvido ali pesquisas anteriores.      

Este PSF é composto por duas equipes multiprofissionais da estratégia de 

saúde da família, em razão de duas localidades serem atendidas, por dois 

enfermeiros, dois auxiliares de enfermagem, um médico da família, seis agentes 

comunitários de saúde, dentista, auxiliar de consultório dentário e agente de 

limpeza.  

As enfermeiras atendem a clientela de acordo com as estratégias de 

atenção básica propostas pelo Ministério da Saúde, envolvendo os diversos grupos 

populacionais, como mulher, criança, adolescente, adulto e idoso. Ressalta-se que, 

sob a perspectiva da saúde da criança, consultas e visitas são realizadas 

sistematicamente, dentre essas a de puericultura2. Cada enfermeira realiza 

puericultura uma vez por semana, no período da manhã, atendendo a uma média de 

dez crianças por dia, totalizando 50 por mês/enfermeira.      

                                                 
2
 A puericultura é voltada principalmente para os aspectos de prevenção e de promoção da saúde. 

Atua no sentido de manter a criança saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, de modo que 
atinja a vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas trazidos da infância (DEL CIAMPO et 
al., 2006). 
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A Secretaria de Saúde do Ceará (2002) preconiza o seguinte calendário de 

consulta de puericultura: 1a semana de vida, entre o 3o e o 7o dia, visita domiciliar ou 

ambulatorial; consulta ao final do 1o mês, aos dois meses, quatro meses, seis 

meses, nove meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses e uma consulta anual a partir 

dos dois anos até os dez anos.   

 

6.3 População e amostra do estudo  

 A população do estudo foi identificada por meio da ficha A, instrumento 

prescrito pelo Ministério da Saúde, preenchido pelas ACS (ANEXO B), obedecendo 

aos seguintes critérios de inclusão: familiares de crianças de três a seis anos; 

familiares de crianças que residem nas localidades de Tabatinga e Gereraú e que 

são atendidas na UBSF em estudo. Como critérios de exclusão das participantes 

foram adotados os seguintes: familiares que possuem problemas mentais e/ou 

cognitivos. Critérios de descontinuidade do estudo: desistência dos familiares de 

participar da pesquisa após início da coleta; mudança de residência durante o 

estudo, que impossibilite a continuação da coleta de dados; falecimento da 

participante e/ou da criança no transcorrer do estudo. 

Após critérios estabelecidos, a amostra do estudo foi composta por toda a 

população, de 200 famílias, que possuem crianças na faixa de três a seis anos – 

fase pré-escolar, atendidas na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), 

localizada no Distrito de Sapupara, Município de Maranguape, região metropolitana 

de Fortaleza – Ceará. Essas 200 famílias são distribuídas em duas localidades: 110 

famílias da localidade de Tabatinga e 90 do Gereraú. O quantitativo foi levantado 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2009. Ressalta-se que não houve cálculo 

estatístico para amostra, decorrente da população ser um total suficiente.   

 Após levantamento, o segundo momento foi a composição dos diferentes 

grupos (Controle – GC e Intervenção – GI). A escolha foi aleatória, por meio de 

sorteio, entre as duas localidades (Tabatinga e Gereraú) e não entre os 

participantes. Esse caráter aleatório é designado por Polit; Beck; Hungler (2004) - 

todos os participantes têm uma chance igual de serem incluídos em qualquer grupo, 
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podendo ser realizada jogando-se uma moeda ou retirando-se o nome de um 

envelope, sendo este efetuado nesta pesquisa.     

Sendo assim, o grupo-controle foi composto pelos participantes da localidade 

de Tabatinga e para o grupo de intervenção Gereraú. Ressalta-se que esse critério 

de seleção, entre o grupo de Tabatinga e Gereraú,  se fez necessário por julgar-se, 

que se as informantes do grupo de intervenção morassem próximas das dos grupo-

controle poderia existir viés, pois as informações adquiridas no momento da 

intervenção educativa poderiam ser repassadas para as vizinhas e influenciariam no 

pós-teste. Dessa forma, por meio da aleatoriedade entre as localidades, tentou-se 

evitar qualquer manipulação das participantes envolvidas neste estudo.  

 Após identificação dos grupos, as informantes passaram por três etapas:  

Primeira Etapa (toda a amostra): responder CAP e questionário do EBIA. 

Segunda Etapa: - GC - comparecer a uma consulta convencional na UBSF; - GI - 

participar da intervenção educativa. 

Terceira Etapa: (toda a amostra): responder CAP. 

 Na primeira etapa, toda a população do estudo foi a amostra, como 

descrito anteriormente;  já na segunda etapa, participaram 161 pessoas (GC: 92 e 

GI: 69). E, por fim, 149 pessoas fizeram parte da terceira etapa.   

 Evidenciando-se o fato de que, após as etapas da pesquisa ora descritas, 

e uma vez estabelecidos os critérios de exclusão e descontinuidade, bem como o 

não comparecimento ao local aprazado e mudança de endereço, houve uma 

redução no quantitativo de informantes, ficando para o grupo controle 87 

participantes (79%) e para o grupo de intervenção 62 (70%), no total de 149 

informantes, como mostra a figura 2.  
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6.4 Instrumentos de coleta de dados 

 Após aceitação das informantes em participar da pesquisa, por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), 

os instrumentos (EBIA e CAP) foram aplicados, com os dois grupos (intervenção e 

controle).   

 A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA (ANEXO A) 

(SEGALL-CORREA et al., 2003) foi aplicada somente na primeira etapa da 

pesquisa. Esse instrumento possui três fases: 1 Segurança Alimentar; 2 Alimentos 

consumidos diariamente na família e 3 Estrutura familiar. É oportuno salientar que 

todas essas fases do EBIA foram utilizadas nesta investigação. A escolha do uso 

dessa escala ocorreu por sua magnitude e fidedignidade em desvendar a 

prevalência de Insegurança alimentar no distrito em estudo, que, até então, não 

havia sido quantificado, outro motivo foi o fato de esta escala apresentar na segunda 

fase, aspectos relacionados aos hábitos alimentares diários das famílias em estudo, 

verificando a utilização de alimentos regionais no consumo diário.  

Amostra 

N: 200 

 

1ª Etapa: GC: 110 1ª Etapa: GI: 90 

2ª Etapa GC: 92 2ª Etapa GI: 69 

3ª Etapa GC: 87 3ª Etapa GI: 62 

Amostra Final 

N: 149 

Figura 2. Distribuição da amostra do estudo. 
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 Como evidenciado anteriormente, a quantificação da Insegurança 

alimentar aconteceu pelo seguinte esquema de pontuação (SEGALL-CORREA et 

al., 2003):  

Nível de Segurança Alimentar Respostas positivas 

Segurança Alimentar Nenhuma resposta – 0 ponto 

Insegurança Alimentar Leve Até 05 respostas – 5 pontos  

Insegurança Alimentar Moderada De 6 a 10 respostas – 6 a 10 pontos 

Insegurança Alimentar Grave De 11 a 15 respostas – 11 a 15 pontos 

Quadro 01. Pontuação das respostas positivas referentes ao nível de Segurança 

Alimentar.  

 O segundo instrumento é o Inquérito CAP – Conhecimento, Atitude e 

Prática (APÊNDICE A), tendo sido aplicado na primeira e terceira fases da pesquisa. 

O Inquérito CAP consiste em um conjunto de questões que visam medir o que a 

população sabe, pensa e atua ante determinado problema, como ainda identificar 

possíveis caminhos para um desenho de intervenção, seguindo os pré-requisitos 

propostos pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2002d): poder de acurácia, 

conjunto harmonioso, conhecimento científico e rigor ético.  

 Já em 1979, o CAP era utilizado como uma fonte para obter 

dados/diagnóstico que antecedem uma intervenção educativa, com o intuito de 

nortear essa ação de forma  sistematizada e plausível (CANDEIAS E MARCONDES, 

1979). Assim, o CAP neste estudo foi aplicado em dois momentos para o grupo de 

intervenção e para o grupo-controle. No primeiro momento, o CAP teve a finalidade 

de determinar a linha de base (diagnóstico), caracterizando como pré-teste e, no 

segundo, uma avaliação final – (pós-teste), pois, neste sentido, agregou-se ao 

caráter formativo da avaliação CAP; no caso do grupo-controle, a avaliação de 

resultados que a intervenção possa ter provocado no público-alvo (BRASIL, 2002d). 

Para tanto, foi em razão das características diagnósticas e avaliativas que se julgou 

pertinente utilizar esse inquérito na pesquisa. 
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 O CAP aqui elaborado teve como eixo principal os alimentos regionais e 

como subsídios para sua feitura, pesquisas anteriores realizadas com a mesma 

temática por Martins e Frota (2005, 2007) e Martins et al. (2009).  

 Os conceitos de conhecimento, atitude e prática foram descritos com 

base no estudo similar de Marinho et al. (2003), que evidencia o seguinte: 

- conhecimento – significa recordar fatos específicos (dentro do sistema educacional 

do qual o indivíduo faz parte) 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 

psicomotor, afetivo e cognitivo – dimensão social. 

 Com suporte nas definições supracitadas, e adaptados para a temática 

estudada na presente pesquisa, conhecimento, atitude e prática sobre os alimentos 

regionais foram avaliados da forma como está na sequência: 

- Conhecimento 

Adequado – quando a informante referiu já ter ouvido falar sobre alimentos 

regionais, sabia que servem para preparar alimentação variada; citam três tipos de 

alimentos, dentre hortaliças, tubérculos e frutas, e mencionam no mínimo dois tipos 

de alimentação preparada com esses alimentos, com exceção do suco. 

Inadequado – quando a informante não sabia para que servia o alimento regional, ou 

já tinham ouvido falar, mas não sabia que seria para preparar alimentação variada; 

quando não citou hortaliças, tubérculos e/ou frutas ou quando não sabia mencionar 

dois tipos de alimentação preparada com esses alimentos. 
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- Atitude 

Adequada - quando a informante referia que seria necessário utilizar os alimentos 

regionais na dieta da criança, porque pode prevenir desnutrição, obesidade, dentre 

outros distúrbios nutricionais e/ou segurança alimentar e/ou nova alternativa de 

alimentação. 

Inadequada -  quando a informante não julgava ser necessário ou não sabia 

responder sobre a utilização do alimento regional ou justificar de outra forma da 

citada. 

- Prática 

Adequada – quando a informante já havia utilizado uma alimentação contendo 

componentes regionais na dieta da criança e que poderia utilizar esse alimento 

regional sempre que achasse necessário.   

Inadequada – quando a informante jamais havia utilizado uma alimentação contendo 

alimentos regionais na dieta da criança e não sabia que poderia usar esse alimento 

regional sempre que achasse necessário.   

 

6.5 Operacionalização da coleta dos dados 

Inicialmente, foi realizada uma reunião com as agentes comunitárias de 

saúde (A.C.S.) do Distrito de Sapupara – Maranguape - CE, com o intuito de solicitar 

a cooperação destas, no levantamento das crianças e suas famílias que estavam no 

período pré-escolar de (três a seis anos), por meio da Ficha A, durante um mês.  

 É oportuno salientar que cinco acadêmicas do último semestre do curso 

de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará - UFC, integrantes de um grupo 

de pesquisa, foram treinadas pela autora deste estudo e participaram da aplicação 

dos questionários. No treinamento foram explicados a finalidade da pesquisa, 

instrumentos utilizados (EBIA e CAP), bem como as técnicas para realização de 

uma boa entrevista.    
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A coleta de dados foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, e transcorreu em três etapas, como seguem.  

Primeira Etapa – Aplicação dos questionários (EBIA e CAP) - GC e GI 

Uma vez identificadas os familiares, por meio da ficha A, com base nos 

critérios de inclusão descritos anteriormente, foi aprazada uma data para visita 

domiciliar, por intermédio das ACS, tendo-se explanado a finalidade da pesquisa e 

feito o convite para participar do estudo.    

Após aceitação em participar da pesquisa, foi aprazado um encontro na 

UBSF do referido Distrito. Nesse dia houve assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) e, em seguida, foram aplicados dois 

instrumentos: Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) (ANEXO A) e 

Inquérito CAP (APÊNDICE A). Ressalta-se ter sido necessária a divisão dos 

informantes em grupos por ACS, de forma aleatória, favorecendo melhor 

aplicabilidade dos questionários, em decorrência do quantitativo elevado de 

pessoas.  

As entrevistas (aplicação EBIA e CAP) aconteceram em local reservado e 

individual, sendo realizadas, em média, 32 entrevistas por dia, cada uma com 

duração de 15 minutos para cada participante. Observa-se que a amostra total da 

pesquisa, foi de 200 participantes na primeira etapa.    

Aplicados os questionários, fase que consumiu dois meses (junho e julho 

de 2009), foi realizada a aleatorização das localidades para composição dos grupos 

de intervenção e controle, pela pesquisadora responsável. As famílias que 

pertenceram à localidade de Tabatinga compuseram o grupo-controle e as da de 

Gereraú o grupo de intervenção, como ressaltado.  

 Segunda Etapa - GI (Intervenção Educativa) e GC (Consulta Tradicional) 

 Após seleção do grupo de intervenção (localidade de Gereraú) e do 

grupo-controle (localidade de Tabatinga), os familiares foram visitados novamente, 

com a finalidade de fortalecer vínculos e informar em qual grupo o familiar pertencia. 

Para as participantes do grupo de intervenção, foi explanada de forma clara e 
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objetiva a finalidade da intervenção educativa, questionando-as sobre a disposição 

em participar do encontro, sendo firmado o compromisso, em caráter verbal, pois já 

haviam assinado o TCLE. Foram questionadas ainda sobre o melhor dia e horário 

para se realizar a intervenção educativa na própria comunidade, com uma média de 

12 participantes por grupo, com duração total de dois meses (agosto e setembro de 

2009) .   

 Os familiares pertecentes ao grupo-controle – localidade de Tabatinga, 

durante a visita domiciliar foram orientados em relação à importância de comparecer 

à consulta de puericultura anual para o pré-escolar, como forma de 

acompanhamento da criança. Às crianças que não tinham ainda comparecido a uma 

consulta de puericultura, no ano de 2009, foi feito um aprazamento por intermédio da 

ACS, durante os dois meses em que estava acontecendo a intervenção educativa. 

Assim, após esse período, foi verificada, por meio dos prontuários das crianças – 

como preconiza o Ministério da Saúde – uma consulta anual, nessa faixa etária. 

Constatou-se que 98 familiares participaram da consulta tradicional realizada na 

UBSF em estudo, das 110 que participaram inicialmente da 1ª etapa (Aplicação do 

EBIA e CAP).  

 

A Intervenção Educativa e Elaboração do Álbum Seriado  

O álbum seriado consiste em uma coleção de folhas (cartazes) 

organizadas que podem conter mapas, gráficos, desenhos, textos e outros. Seu uso 

é extenso na área da educação em saúde e, dentre as suas vantagens, destacam-

se: direcionar a sequência da exposição, possibilitar a imediata retomada de 

qualquer folha já apresentada, possibilitar a utilização de materiais diversos na sua 

confecção, como fotografias/figuras e desenhos, e assinalar os pontos essenciais de 

cada tópico apresentado (FERREIRA; SILVA JUNIOR, 1986). 

Segundo Freire (1979), as figuras/ilustrações são codificadas de 

situações locais, que podem abrir para a análise de problemas e guardam em si 

elementos que serão decodificados pelo grupo, com a colaboração do coordenador, 
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e o debate em torno dela levará o grupo a se conscientizar sobre a temática 

abordada.  

Inicialmente, na construção desse álbum intitulado de: “Alimentos 

regionais promovendo a segurança alimentar”, utilizaram-se relatos de um estudo 

anterior decorrido na mesma comunidade, porém com populações diferentes, sobre 

alimentos regionais, desenvolvido por meio de uma entrevista sobre hábitos 

alimentares, do qual foi extraído o universo vocabular (MARTINS; FROTA, 2007). 

Foi necessário a utilização de um banco de fotografias da realidade local e visitas 

constantes à comunidade, para assim retratar de forma fiel no álbum seriado o 

contexto nos quais os participantes estavam inseridos. 

Munido de material teórico, julgou-se necessário contratar um técnico 

especializado em elaboração de desenhos – designer, que utilizou como programa 

principal o Corel Draw, para edição das figuras.  Esse técnico nos forneceu apoio na 

elaboração das figuras, sendo necessário inúmeros encontros a fim de deixar as 

figuras condizentes com a realidade em estudo.  

O álbum seriado, que mede 42 centímetros de largura e 32 de altura, em 

cada folha contém uma figura, sendo o verso do álbum, que fica exposto para o 

grupo e a ficha roteiro anteverso - voltada para o profissional. Essas fichas-roteiros 

foram elaboradas, seguindo o proposto no método Freiriano – pedagogia da 

libertação – tendo como finalidade nortear o diálogo do grupo, a favorecer a práxis 

ação-reflexão-ação, pois o diálogo era a base da alfabetização, no processo de 

comunicação e construção do pensamento numa relação dialógica (FREIRE, 1999).   

Essas fichas-roteiros, são inerentes ao processo de alfabetização 

proposto por Freire (1999), composto por cinco fases que foram adaptadas quatro 

para o presente estudo 1ª fase - levantamento do universo vocabular, realizado 

por meio do CAP e pesquisas anteriores; 2ª fase - escolha das palavras 

selecionadas do universo vocabular, que foram extraídas percepções, crenças, 

sentimentos, dificuldades, dentre outros;  3ª fase - criação de situações 

existenciais típicas do grupo que se vai trabalhar, sendo elaborado um álbum 

com a junção de todas as representações gráficas - ilustrações (códigos), que serão 

decodificadas pelos participantes com base nas situações – problemas emergidas, 
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favorecendo o processo educativo, baseado na cultura local; 4ª fase - elaboração 

de fichas-roteiros, para auxiliar o coordenador no debate com as informantes, 

sendo apenas um norteador da discussão e que formarão um álbum.  

A leitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas 

correspondentes aos vocábulos geradores, quinta fase do processo de Freire, não 

foi utilizada neste estudo por não ser objetivo deste a aprendizagem construtivista da 

linguagem escrita, mas sim ensejar, por meio das ilustrações e do diálogo crítico, 

uma reflexão sobre o uso dos alimentos regionais. Outros estudos usando o 

processo de Freire (1999) também utilizaram penas as quatro fases do processo e 

obtiveram dados consistentes (VASCONCELOS, 2008).  

As temáticas explanadas, nas fichas-roteiros, envolveram situações-

problema relacionados a higiene, hábitos alimentares saudáveis com enfoque nos 

alimentos regionais, tendo sido abordadas de forma ilustrativa, e explanadas com 

fala acessível, seguindo o modelo de Freire (1999), emergindo assim o álbum 

seriado, Alimentos regionais promovendo a segurança alimentar e nutricional, 

constituído de sete ilustrações e seis fichas-roteiros.  

Ressalta-se que o álbum (Figuras e Fichas-roteiros) é inédito, tendo sido 

criado para a presente pesquisa e encontra-se em fase de patenteamento, sendo 

reservado os direitos autorais para a pesquisadora responsável.  

Observa-se que estas fichas, foram definidas após identificação do 

vocabulário mediante aplicação do CAP e estudos realizados anteriormente pelas 

pesquisadoras Martins e Frota (2005, 2007) e Martins et al. (2009), compostas por 

situações-problemas, representadas por ilustrações geradoras de discussão.  

É válido ressaltar o fato de que caju, banana, jerimum e siriguela foram 

escolhidos com suporte em pesquisas anteriores (MARTINS; FROTA, 2005, 2007, 

2009) em que buscou conhecer os alimentos regionais mais característicos daquela 

região, que variam de acordo com a época do ano.  
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Situação-problema 1 – Segurança alimentar e nutricional (APÊNDICE D) 

A ilustração 01 aborda um contexto no qual duas mulheres foram às 

compras. Nessa ficha-roteiro, a pesquisadora desperta temáticas até então 

desconhecidas pela maioria dos familiares – Segurança alimentar e nutricional, 

assim como os alimentos regionais.   

Situação-problema 2 – Alimentos consumidos no dia a dia (APÊNDICE E) 

A ilustração 02 explana de forma comparativa as compras realizadas na 

situação-problema anterior, evidenciando alimentos industrializados e alimentos 

regionais. No decorrer da discussão abordam-se, por meio da ficha-roteiro, os 

valores nutricionais de cada alimento, a relação condição econômica/custo/valor dos 

alimentos e qualidade e quantidade, sempre na perspectiva dialógico-reflexiva. 

Situação-problema 3 – Como e por que se deve realizar a higiene dos 

alimentos? (APÊNDICE F) 

A ilustração 03 representa a mãe e seu filho realizando hábitos de 

higiene. Por conseguinte, aborda também o modo como lavar os alimentos, o tempo 

de conservação, a qualidade da água de beber, entre outros.  

Situação-problema 4 – Alimentos regionais - como podemos utilizar o caju e a 

banana na alimentação diária? (APÊNDICE G) 

Na ilustração 04 optou-se por utilizar o caju e a banana como alimentos 

regionais, com receitas desses alimentos. Junto com a explanação das receitas, 

procurou-se evidenciar o valor nutritivo dos alimentos, formando uma tríade das 

características dos alimentos regionais: fácil acesso, baixo custo e alto valor 

nutritivo. 

 Situação-problema 5 - Alimentos regionais - como podemos utilizar o 

jerimum/abóbora e siriguela na alimentação diária? (APÊNDICE H) 

A ilustração 05 evidencia mais uma forma diferente de alimentação 

utilizando o jerimum e a siriguela, sendo descritas as receitas e enfatizando-se, mais 

uma vez, os benefícios da utilização dos alimentos regionais.  
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Situação-problema 6 – Segurança alimentar diária utilizando alimentos 

regionais (APÊNDICE I) 

A ilustração 06 representa a junção de todas as receitas mencionadas. 

Com base nas características explanadas nas situações anteriores, os familiares 

deveriam evidenciar qual alimentação está disposta na mesa da família de Maria.  

Consoante o álbum seriado desenvolvido (ilustrações e fichas-roteiro), 

optou-se pela realização da estratégia educativa baseada nos princípios idealizados 

por Freire (1999), o qual propõe um processo educativo dialógico, crítico e que 

possibilite aos educandos a oportunidade de debater sua problemática, tornando-se 

sujeitos no processo de busca por soluções.  

O local onde se realizou a intervenção educativa era reservado, tranquilo, 

com cadeiras dispostas em semi-círculo, sem movimentação de outras pessoas, de 

modo que a pesquisadora teve mais controle do processo.    

A intervenção educativa teve duração média de uma hora, realizada no 

período de agosto a setembro de 2009, com no máximo de 15 participantes por 

grupo (CHIESA; CIAMPONE, 1999). Foi um total de oito encontros, o último dos 

quais foi para os familiares que faltaram no seu dia aprazado. Ressalta-se que cada 

grupo só participou de uma intervenção educativa (único encontro).  

Para tanto, dos 90 participantes da primeira etapa (EBIA e CAP), todos 

tiveram oportunidade de participar porém, somente 69 compareceram no dia 

aprazado. As intervenções foram realizadas na própria UBSF, onde foi realizado a 

primeira etapa da pesquisa, sendo este um local conhecido pela comunidade e de 

fácil acesso. Ressalta-se que foi realizada uma busca ativa das informantes que 

faltaram, porém algumas já haviam mudado de endereço e outras estavam no 

trabalho no horário comercial.  

A título de conhecer a percepção dos participantes sobre o grau de 

relevância das ilustrações do álbum seriado, elaborou-se um instrumento avaliativo, 

contendo todas as ilustrações (APÊNDICE C). Para cada uma foi feito quatro 

questionamentos, porém somente um iremos descrever - relevância: Qual o grau de 

relevância dessa figura/ilustração – irrelevante, pouco relevante, realmente 
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relevante, muito relevante? Os resultados foram quantificados e tabulados em um 

banco de dados.    

Terceira Etapa – Avaliativa GC e GI 

Após um mês da realização da intervenção educativa, foi aplicado o 

Inquérito CAP, para os dois grupos (GC e GI) na UBSF, local onde foram realizadas 

as outras etapas da pesquisa, visando avaliar se houve mudança do conhecimento, 

atitude e prática das participantes do estudo, entre as que participaram da 

intervenção educativa (GI – 69 informantes) e as que compareceram à consulta de 

puericultura tradicional (GC – 89).  

Observou-se que existiram algumas faltosas nessa etapa: no GI, das 69 

que compareceram à intervenção educativa, somente 62 responderam ao CAP 

avaliativo e no GC, 87 das 89 que realizaram uma consulta de puericultura 

tradicional. Os motivos do não-comparecimento foram os mesmos da etapa anterior: 

mudança de endereço e/ou estar trabalhando no horário da pesquisa.    

Pode-se representar as etapas do estudo por meio da figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema metodológico do estudo. Determinação da amostra nas diversas fases do estudo.  
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6.6 Teste-piloto  

Mesmo os melhores planos cuidadosamente delineados no papel podem, 

na prática, funcionar de modo muito diferente do esperado. O melhor a fazer é 

detectar tais problemas em estudos-pilotos que levarão a alterações apropriadas 

antes do início do estudo (LAKATOS; MARCONI, 2005)
 

.  

O teste-piloto realizado com o CAP envolveu 15 familiares que 

aguardavam a consulta de puericultura da criança. Antes de realizar esse teste-

piloto, foi certificado que a informante não poderia ser uma possível participante 

deste estudo, isto é, com filhos na faixa etária de três a seis anos. Foram escolhidos 

os familiares que encontravam-se com crianças entre seis meses e dois anos.   

Ressalta-se que foi solicitado para às informantes durante a aplicação do 

inquérito CAP, que elas avaliassem o instrumento sob a clareza na redação, ou seja, 

analisar as questões das quais não tivessem completo entendimento do enunciado. 

Após o teste-piloto do CAP, algumas questões estavam confusas, de entendimento 

difícil, tendo sido reformuladas, favorecendo melhor entendimento pelas 

participantes. 

Para intervenção educativa, a aplicação do álbum seriado foi previamente 

testada, com dez familiares de crianças que compareceram à UBSF para as 

consultas de puericultura de dois anos, período diferente do estabelecido para este 

estudo.  

Em relação ao pré-teste da intervenção educativa, nessa fase foi 

solicitado que os familiares verificassem se as ilustrações reproduziam uma situação 

real, se as ilustrações estavam claras, de fácil entendimento, se precisaria mudar 

alguma ilustração.    

Após o teste-piloto houve a necessidade de se reformular o CAP, pois 

algumas questões estavam de entendimento difícil ou confusas. Em relação ao 

album seriado, houve poucas alterações, deixando-o mais próximo da realidade 

local, de acordo com as alocações feitas pelos participantes deste momento. Os 

resultados do teste-piloto não foram considerados por ocasião da análise dos dados.  
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6.7 Análise dos dados  

Os dados foram organizados em um banco com o auxílio do Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) versão 14.0. 

Após análise, os dados foram posteriormente apresentados através de tabelas e 

gráficos. Para comparação entre proporções foram aplicados os testes: do 2, teste 


2 com correlação de continuidade, Fisher-Freeman-Halton e linear-by-linear. Para 

comparação entre médias entre duas amostras independentes utilizou-se o teste t, 

quando a distribuição das variáveis em questão se aproximava de uma curva 

normal, ou o teste de Mann Whitney, quando essa condição não era satisfeita. Para 

o teste da normalidade aplicou-se o teste do Kolmogorov Smirnov. Considerou-se 

significativo o teste que apresentou valor p < 0,05. 

 

6.8 Considerações éticas  

Para uma pesquisa é importante o cumprimento da Resolução Nº 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde,
 

vinculado ao Ministério da Saúde (BRASIL, 1996). 

Para se definir os direitos e deveres do pesquisador e dos participantes de um 

estudo, a Resolução Nº 196/96 leva em consideração os aspectos da autonomia, 

não-maleficência, beneficência e justiça.  

Dessa forma, no primeiro contato com os familiares, foi feito o convite 

para fazerem parte da pesquisa, esclarecendo que elas tinham o direito de 

participar livremente deste estudo, e abandoná-lo se assim achassem oportuno 

(autonomia), sem sofrer qualquer dano.  

Durante a leitura do termo de consentimento, a pesquisadora pôs-se à 

disposição para responder aos questionamentos das participantes, bem como 

garantirem o anonimato das informações concedidas a partir da codificação das 

identidades de cada participante (não-maleficência).  

Tendo em vista os objetivos deste estudo, os familiares pertencentes ao 

grupo de intervenção podem ser beneficiadas diretamente com a pesquisa ora 

apresentada, se a intervenção for efetiva e houver mudança satisfatória nos hábitos 
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alimentares. Além disso, foi esclarecido que a participação delas seria importante 

para a disseminação de uma estratégia educativa que beneficiará na alimentação 

do filho pré-escolar e ajudará a constituir um conhecimento inovador para a saúde 

materno-infantil (beneficência).  

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 mulheres do estudo, servindo de documento-base para 

qualquer questionamento relativo aos aspectos ético-legais (justiça).  

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE) da 

Universidade Federal do Ceará – UFC, tendo sido aprovado sob o Parecer de nº 

98/09, no dia 23 de abril de 2009 (ANEXO C).  
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7 RESULTADOS 

Na primeira parte desta seção, foram apresentados o desenvolvimento da 

intervenção educativa e a aplicação do álbum seriado. Em seguida, explanaram-se 

os resultados descritivos com toda a população de 200 famílias, acerca das 

características socioeconômicas  e demográficas dos informantes do estudo – sexo, 

idade, escolaridade, renda mensal, estado civil, ocupação e dados demográficos e 

sua relação com a situação de insegurança alimentar – e, por fim, a avaliação do 

conhecimento, atitude, prática (CAP) em relação aos alimentos regionais sendo 

realizada estatística inferencial com as 200 famílias antes da intervenção educativa 

e com 149 famílias após a intervenção educativa.  

 

7.1 Desenvolvimento da intervenção educativa - aplicação do álbum seriado 

A educação é um ato de amor; por isso um ato de coragem. Não 

pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob a pena de ser uma farsa (FREIRE, 1999).    

A intervenção educativa ocorreu por meio de uma estratégia grupal, que 

utilizou como ferramenta o álbum seriado. À medida que os participantes chegavam, 

no máximo de 15 por grupo, sentavam-se em cadeiras, previamente organizadas em 

semi-círculo. O álbum estava disposto em uma mesa à frente, causando interesse 

dos participantes em olhar atentamente a novidade exposta, emergindo comentários 

prévios. Ao iniciar a intervenção, a pesquisadora se apresentava e explicava a 

finalidade daquele encontro, que teve uma duração média de uma hora.  

Evidencia-se o fato de que outras pessoas que aguardavam consultas na 

UBSF e que não faziam parte da pesquisa, ao observarem o movimento preparatório 

para realização da estratégia grupal, ficaram ansiosas por saber o que iria 

acontecer, o que seria aquele álbum na mesa, o que iria abordar, perguntando se 

não poderiam participar. Foram observadas, de forma clara e compreensível, à 

finalidade da pesquisa e a não-possibilidade em participar da intervenção educativa 

por se tratar de um estudo quase-experimental, que deve seguir seu rigor ético e 

metodológico.  



72 

 

Ressalta-se que a sala era fechada, após participantes adentrarem, com 

intuito de favorecer um maior vinculo entre os mesmos e uma maior concentração 

na intervenção educativa.  

A atitude dessas pessoas evidencia que a prática da Educação em 

Saúde, utilizando um recurso visual, como o álbum seriado, não é uma rotina 

vivenciada por elas, pois o álbum, por ser uma ferramenta que prende a atenção dos 

participantes por suas ilustrações, causou interesse em participar de uma 

intervenção até o momento desconhecida.   

Figueiredo, Rodrigues-Neto e Leite (2010) realizaram uma pesquisa 

bibliográfica acerca do tema Educação em Saúde, no qual puderam perceber que  

alguns estudos enfocam uma educação verticalizada, bancária, baseada em 

depósito de informações, voltadas para a cura do agravo e não a prevenção deste. 

Ressaltam, ainda, as desvantagens desse modelo, tais como: fornecimento de 

informação de forma passiva, tornando-se mero receptor de informações, que pode 

não saber aplicá-las à sua realidade, já que esta não é considerada pelo 

profissional, durante as atividades de Educação em Saúde. 

A Educação em Saúde, baseada em modelo biomédico, conserva 

atitudes autoritárias, é abordada como transmissão de conhecimento e o meio 

efetivo de comunicação é o profissional da saúde. Um dos paradoxos da Educação 

em Saúde nesse modelo é a negação do voluntarismo ou escolha livre. Enquanto 

isso, na perspectiva emancipatória, o educador em saúde trabalha com o cliente 

para identificar suas necessidades em direção a uma escolha informada. 

Frequentemente, essa escolha pode levar à saúde com mudanças de 

comportamentos (NAIDOO; WILLS, 1998). 

Em contrapartida, tem-se o Modelo Dialógico de Educação em Saúde, no 

qual o indivíduo é considerado como sujeito de sua ação e também possui 

conhecimentos envolvidos em um saber cultural, que, embora diferente do saber 

técnico-científico, não é deslegitimado pelos serviços. Para tanto, nesse modelo 

dialógico, todos os agentes envolvidos nesse processo, profissionais e clientes, 

atuam de forma igualitária, ainda que com papéis diferenciados (ALVES, 2005). 
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Com efeito, é nessa abordagem dialógico-reflexivo-participativa que o 

profissional enfermeiro deve atuar junto à comunidade, motivado pela possibilidade 

de elaborar outro paradigma para cada indivíduo, juntando o saber cientifico ao 

conhecimento popular, inerente a cada pessoa. Portanto, ante essa perspectiva 

dialógica, a enfermagem utiliza estratégias alternativas com o intuito de transmitir 

informações sobre promoção da saúde do indivíduo e da comunidade, em 

detrimento da abordagem tradicional para o cuidado (JOVENTINO et al., 2009). 

A Educação em Saúde é um instrumento fundamental para assistência de 

boa qualidade e emancipação individual, pois o enfermeiro, além de ser um 

cuidador, é um educador (REVELES; TAKAHASHI, 2007). A emancipação individual 

pode ser adquirida por meio da tecnologia emancipatória, sendo esta uma 

articulação de técnicas fundamentadas na ética, que favorecem ao indivíduo um 

repensamento sobre seu processo existencial, numa perspectiva de trabalho da 

consciência crítica, favorecendo a vivência da liberdade e da autonomia, com o 

intuito de buscar a melhoria na qualidade de vida (NIETSCHE, 2000). 

O potencial inerente à educação – instrumento na transformação das 

condições sociais – pode ser compreendido numa perspectiva “revolucionária”, na 

medida em que os sujeitos que a vivenciam pretendam a superação das concepções 

atuais de vida da humanidade (FREIRE, 1987).  

Aliada a esse contexto, a criatividade do educador, mais a consciência 

das funções dos componentes da aprendizagem e as características particulares 

dos diferentes recursos, são os elementos fundamentais para a efetividade da 

aprendizagem (SALES, 2008). 

Essa criatividade fez emergir uma tecnologia emancipatória, o álbum 

seriado, composto por situações-problemas e fichas-roteiros, que obedecem uma 

sequência lógica, contando uma breve estória baseada em uma família que utilizava 

os alimentos regionais, cujas personagens são Maria (mãe), Francisca (amiga da 

Maria), Joãozinho (filho de Maria) e José (esposo de Maria), que veremos a seguir.    

A capa do álbum seriado contém uma ilustração que representa Maria e 

seu filho com frutas e legumes, dispostos na mesa, caracterizando os alimentos 
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regionais, sendo estes alimentos facilmente identificados por todos os participantes, 

quando foi questionado o que estavam observando na capa do álbum.  

 

Capa do álbum seriado. 

Figura 4 

No momento desse questionamento, foi possível identificar, nos 

participantes, um sentimento de ansiedade e euforia, em saber se estavam corretos. 

Como mediadora, organizava-se o diálogo, favorecendo uma comunicação mais 

clara, ensejando a todos discursarem sobre suas opiniões. 

Em continuidade, foi explicado para os participantes que o álbum seriado 

é composto por ilustrações que, juntas, formam uma estória, cujo tema principal é a 

utilização dos alimentos regionais. Enfatizou-se a ideia de que essa estória seria 

contada pelos participantes, baseado no que eles iam vendo por meio das 

ilustrações, favorecendo o diálogo ocorrente durante a estória.    

Como referido anteriormente, o álbum é composto por seis fichas-roteiros. 

A primeira ficha-roteiro – 01 - Segurança alimentar e nutricional, mostra a 

realidade de duas mulheres que foram à bodega3 fazer compras, levando uma 

mesma quantia de R$ 5,00 reais. Nessa ilustração, salientava-se que os 

participantes olhassem atentamente as ilustrações e as descrevessem. Os sujeitos 

sentiam-se à vontade em relatar o episódio ilustrado, de forma concisa e 

compreensiva, facilitando uma comunicação com linguagem simples. Além disso, os 

participantes ressaltaram a realidade que acontecia no seu cotidiano, em que, com a 

mesma quantia de dinheiro, compram uma quantidade reduzida de alimentos, pois 

dão preferência por levar alimentos de rápido preparo ou prontos, sendo estes os 

alimentos de alto custo.       

                                                 
3
 Bodega: pequeno armazém de secos e molhados (FERREIRA, 2009) 
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Situação-problema 01 

Figura 5 

À medida que os participantes descreviam a situação, levantavam-se 

questionamentos que lhes possibilitavam refletir sobre a prática diária de 

alimentação, bem como se evidencia na ficha-roteiro 02 – Alimentos consumidos 

no dia a dia. Essa ficha reflete duas situações comuns no cotidiano de muitas 

famílias; primeiro, alimentos como frutas, verduras, legumes, feijão, dentre outros; 

na outra situação, alimentos com baixo teor energético e nutritivo, como os 

refrigerantes, as bolachas, dentre outros.    

 

                                                           Situação-problema 02 

                                                                      Figura 6 

Os participantes, quando questionados sobre suas percepções em 

relação àquele contexto (situação-problema 02), conseguiam julgar com clareza a 

diferença na alimentação adquirida pelas duas senhoras, pois relatavam: a 

Francisca comprou somente alimentos industrializados, que não é nutritivo e a Maria 

somente o que é saudável. E, nesse momento, questionava-se acerca de quais 

eram os alimentos saudáveis. Relatavam os nomes das frutas e legumes, que eram 

caracterizados como alimentos regionais, sendo esta expressão, até aquele 
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momento, desconhecida dos participantes, e  enfatizávamos o fato de que eram os 

alimentos disponíveis naquela região.  

Essa ficha-roteiro 02 visa refletir sobre a possibilidade de ter uma 

alimentação saudável com pouco dinheiro, sendo que uma alimentação nutritiva não 

é sinônimo de alimentação de alto custo financeiro.   

Estudo realizado por Alves e Boog (2008), no Estado de São Paulo, com 

fruticultores da zona rural, detectou que a alimentação saudável era vista como uma 

comida de luxo “é a comida de natal, que fazemos uma coisa diferente, 

macarronada, com refrigerante, uma comida mais cara”. Em contrapartida, quando 

questionaram se utilizavam frutas, verduras e leguminosas como fonte de 

alimentação, referiram que “fruta não alimenta, não é essencial assim como o 

açúcar, óleo, feijão e arroz”.  

Considerando as falas dos participantes, provenientes das entrevistas do 

referido estudo que possibilitou um diálogo reflexivo, favoreceu para a necessidade 

de implementação de tecnologias educativas, como o álbum seriado em estudo, no 

qual deve se apoiar na perspectiva de mudança social por meio da inserção dos 

indivíduos na aprendizagem, tendo consciência da sua finalidade naquele processo, 

permeados pelo desejo de transformação.  

Em continuidade com a estória, relatada no álbum, indagava-se: quais os 

cuidados necessários com os alimentos, após comprá-los? Algumas pessoas 

respondiam que era lavá-los, sendo então iniciada a discussão sobre os Hábitos de 

Higiene – compondo a ficha-roteiro 03. A introdução dessa ficha julgou-se 

necessária com o intuito de reforçar a importância da higienização não somente dos 

alimentos, mas também das mãos antes do preparo e consumo das refeições, pois 

as mãos constituem veículo de contaminação. Questionou-se como se deveria lavar 

os alimentos, sendo uma das fichas que teve uma maior participação dialógica, 

referindo atitudes inerentes ao cotidiano familiar, como o uso do hipoclorito de sódio, 

e sendo reforçada a sua diluição correta (1 colher de sopa para 1 litro de água), 

segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2006). 
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Situação-problema 03 

                                                                         Figura 7 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) enfatiza que se deve lavar muito 

bem as frutas, legumes e verduras, usando sabão ou gotas de água sanitária ou 

vinagre e água corrente, se possível filtrada ou fervida, como forma de prevenir 

infecção.   

Sabe-se que o gênero Staphylococcus é o agente responsável por 

aproximadamente 45% das toxinfecções no mundo. Assim, o controle das 

enterotoxinas é possível, desde que se observem as boas práticas sanitárias de 

higiene nos estágios de obtenção, produção, estocagem e manuseio de alimentos, 

pois a proteção ao público contra esta doença ocasionada por este produto tóxico é 

uma obrigação de profissionais da área de alimentos e da saúde (CUNHA NETO; 

SILVA; STAMFORD, 2002). 

Prosseguindo com a discussão dialógica, questionava-se: após comprar 

os alimentos e lavá-los, o que devemos fazer? Todos respondiam: fazer a comida, 

preparar. Esse questionamento dava seguimento ao início da ficha-roteiro 04 - 

Alimentos regionais: o caju e a banana na alimentação diária.  

No surgimento dessa ficha, inicialmente, questionou-se sobre a 

possibilidade de preparar uma alimentação com os alimentos regionais, e os 

participantes, na sua maioria, respondiam que somente sucos. Então solicitava-se 

que ficassem atentos às próximas fichas.   

Na ficha 04, como nas outras, foi solicitado que os participantes 

descrevessem a ilustração, bem como o local onde a senhora estava colhendo o 



78 

 

caju. Evidenciavam que a Maria está colhendo caju do seu próprio quintal.  Foi 

questionado ainda sobre quais alimentos poderiam ser preparados com o caju. 

Responderam: doces e sucos, tendo somente duas participantes, das 70, 

respondido que se poderia fazer a carne de caju, sendo este momento de muita 

surpresa para os demais participantes. 

 

Situação-problema 04 

                                                            Figura 8 

 Dessa perspectiva, o Serviço Social da Indústria (SESI) acrescenta ainda 

que as receitas de baixo custo e alto valor nutritivo garantem o aproveitamento 

integral do caju. Atualmente, a utilização do caju se resume basicamente ao fruto, 

que é a castanha. A polpa, o pedicelo comestível, no entanto, não é completamente 

aproveitada. Anualmente, 80% da polpa são desperdiçados, representando mais de 

1,9 milhão de toneladas de alimento jogadas no lixo ou destinadas à alimentação 

animal. Os 20% aproveitados destinam-se à fabricação de doces, sucos, vinho ou 

consumo in natura (SESI, 2007). 

Guiada pela ficha-roteiro 04, orientava-se acerca de como preparar a 

carne de caju, enfatizando sempre as três características fundamentais dos 

alimentos regionais: fácil acesso (quintal de casa), baixo custo (adquirido sem custo 

financeiro) e alto valor nutritivo (o caju possui altas concentrações de vitamina C). 

No momento das orientações, as participantes permaneciam atentas, demonstrando 

o interesse em prepará-los em casa, por ser uma alimentação diferente, 

desconhecida daqueles grupos.  

O Guia Alimentar para a População Brasileira enfatiza que “O Brasil 

precisa reconhecer a importância dessa incalculável riqueza de alimentos regionais, 
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para o alcance de uma situação estável de segurança alimentar e nutricional de sua 

população”. (BRASIL, 2006, p. 57). 

Para tanto, o setor de saúde deve pensar na alimentação como resultado 

da inter-relação do biológico com o sociocultural. Essa abordagem interativa deve 

tomar como premissa o processo de aprendizagem constante, dinâmico, por meio 

da rede de serviços e programas, contribuindo para formar opinião confiável e 

segura para a população sobre os princípios e recomendações da alimentação 

saudável (SILVA; RECINE; QUEIROZ, 2002). 

A utilização da banana foi citada pelos participantes, no preparo de 

vitaminas, comer in natura e doces. Ressaltou-se, ainda, a importância da utilização 

da casca, como fonte de vitaminas A e C, ferro, sódio e potássio, durante o preparo 

de uma refeição, como a farofa.  

Sabe-se que se torna cada vez mais difícil adquirir alimentos adequados 

ao consumo do dia a dia, razão pela qual alimentação equilibrada é atualmente uma 

das maiores preocupações do cotidiano das pessoas, pois a promoção da 

alimentação integral começa ante as dificuldades econômicas pelas quais passa o 

País. Dessa forma, deve-se aproveitar tudo o que o alimento pode oferecer como 

fonte de nutrientes, devendo ser disseminado esse conhecimento por meio de 

educação nutricional, podendo reverter o quadro alimentar atual do Brasil (SESC, 

2003). 

Ainda nesse âmbito de utilização dos alimentos regionais, surge a ficha-

roteiro 05 – Alimentos regionais: o jerimum/abóbora e a siriguela na 

alimentação diária. Nessa ficha, as participantes mencionavam diversas formas de 

se utilizar o jerimum (abóbora), na alimentação, como cozido no feijão e na carne, 

bolo e batido com leite – purê.  

Vale ressaltar que a casca do jerimum era desprezada por todos os 

participantes. Então, enfatizou-se a necessidade de utilizá-la, como fonte de 

vitamina A e fibras, podendo ser colocada dentro do arroz em pedaços pequenos 

e/ou ingeri-la juntamente com o jerimum cozido. 
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Situação-problema 05   

                                                      Figura 9 

O SESC (2003) enfatiza também a necessidade de consumir os legumes 

e frutas com a casca, sempre que possível, para aproveitar as fibras e vitaminas 

contidas no invólucro.  

Questionava-se, ainda, em relação à ilustração 05, o que os participantes 

estavam observando, a siriguela e o jerimum. Respondiam: as folhas da siriguela; 

perguntava-se: pode-se usar as folhas para alguma coisa? Respondiam de forma 

unânime: Não. A siriguela foi citada somente na forma de comer in natura. Quando 

foi sugerida a possibilidade de preparar o suco utilizando a folha da siriguela, isto 

causou surpreza. Vale ressaltar que somente este suco foi considerado no CAP.  

Então, foi orientado o preparo do suco, sendo este o momento de maior 

encantamento e atenção das participantes, pois estavam tendo a oportunidade de 

aprender um novo tipo de suco que pode ser consumido em qualquer época do ano, 

em razão da disponibilidade das folhas, que possui alto valor nutritivo, até mais do 

que o próprio fruto.  

Reis, Arruda e Oliveira (2007) realizaram estudo sobre a determinação da 

composição centesimal das folhas de Spondias purpúrea L. (siriguela), tendo sido 

detectado que na folha da fruta existem 2,40g de lipídios, valor bem superior ao do 

fruto da siriguela (0,10 g), bem como um maior valor energético desta em relação ao 

fruto, 113,16Kcal em relação a 83Kcal. Assim, a folha apresentou uma variedade de 

constituintes químicos, os quais poderão ser utilizados para diversos fins 

nutricionais. 
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Por fim, a última ficha roteiro – 06, Segurança alimentar diária 

utilizando os alimentos regionais, ilustrou todas as receitas descritas durante a 

intervenção educativa, sendo facilmente identificadas pelos participantes: Arroz com 

a casca do jerimum, hambúrguer de caju, suco da folha da siriguela, purê de 

jerimum, farofa com a casca da banana. Foi questionado, ainda: agora que se 

chegou ao final da estória, o que vocês entenderam? E a maioria relatou o seguinte: 

que os alimentos saudáveis, como alimentos regionais, podem ser utilizados na 

alimentação todo dia para promover a segurança alimentar e nutricional. 

Por fim, perguntava-se: quais as características dos alimentos regionais? 

Respondiam: fácil de encontrar, nutritivo e barato, causando satisfação um novo 

aprendizado para os participantes, bem como para a autora.    

 

Situação-problema 06 

                                                       Figura 10 

Esse relato caracteriza-se como empowerment (“empoderamento”), termo 

este conhecido anteriormente na língua inglesa, tendo o significado de “dar poder”, 

traduzido pela primeira vez por Paulo Freire, descrevendo uma nova vertente para 

essa terminologia (CARVALHO; GASTALDO, 2008; VALOURA, 2006).  

Para  WHO (2005), empoderamento refere-se a atores individuais, grupos 

sociais ou comunidades, combinando medidas destinadas a fortalecimento das 

capacidades dos atores, por meio da expressão de suas necessidades, 

preocupações, elaborando estratégias para o envolvimento na tomada de decisão, 

com a criação de medidas,  suporte físico, cultural e social, bem como as condições 

ambientais que têm impacto na saúde.   
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Schiavo e Moreira (2005, p. 60), lançaram um glossário onde conceitua o 

termo empoderamento, no qual implica, essencialmente, a obtenção de informações 

adequadas, um processo de reflexão e tomada de consciência quanto à sua 

condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e da condição a ser 

construída. 

Ressalta-se que a ideia do neologismo “empoderamento” nessa nova 

vertente é quase desconhecida no âmbito nacional, sendo mais disseminada 

internacionalmente  (PROVENZO, 2009; VALOURA, 2006; MINKLER; COX, 1980).  

O “empoderamento” envolve um processo de conscientização, a 

passagem de um pensamento ingênuo para uma consciência crítica, mas isto não 

se dá no vazio, numa posição idealista, segundo a qual a consciência muda dentro 

de si mesma, mediante um jogo de palavras num seminário. A conscientização é um 

conhecimento ocorrente na relação dialética homem-mundo, num ato de ação-

reflexão, isto é, sucede na práxis (FREIRE, 1986).   

Finalizou-se o encontro verificando, por meio do feedback, a apreensão 

do conhecimento sobre a utilização dos alimentos regionais, elucidando as dúvidas 

remanescentes e compartilhando as observações em grupo.  

É oportuno salientar que, após o término de cada intervenção, perguntou-

se quem gostaria de participar da análise das ilustrações. No total de quarenta 

participantes se prontificaram,  evidenciando, mediante formulário, sua percepção 

em relação ao grau de relevância de cada ilustração do álbum seriado: logo, as 

ilustrações 03, 04 e 06 foram consideradas como muito relevantes (100%) pelos 40 

(100%) participantes. Nas ilustrações 01, 05 e 07, realmente relevante=2,5% e muito 

relevante=97,5%. Na ilustração 02, pouco relevante e realmente relevante=2,5% 

para cada e muito relevante=95%.    

Perante tal constatação, pode-se então inferir que a quase totalidade dos 

participantes julgou as ilustrações como muito relevantes, mostrando o poder da 

produção do conhecimento que a ilustração possui, devendo ser uma ferramenta 

utilizada durante a processo educativo realizado pelo profissional enfermeiro.  
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Percebe-se, pois, que esse tipo de tecnologia emancipatória permite outra 

visão de uma realidade até então desconhecida, por meio da criatividade, 

possibilitando a elaboração compartilhada de saberes, envolvendo aspectos 

culturais e sociais inerentes a cada indivíduo envolvido nesse processo (CAETANO; 

PAGLIUCA, 2006). 

A utilização de um álbum seriado como uma nova tecnologia 

emancipatória torna-se eficaz, na medida que se apresenta de forma dialógica, 

promovendo a comunicação entre os sujeitos envolvidos no “empoderamento” 

social, com foco na alimentação saudável utilizando alimentos regionais.  

A intervenção educativa, no entanto, possibilitou outra perspectiva sobre 

hábitos alimentares utilizando os alimentos regionais, o que foi abordado de forma 

comunicativa, por meio de debates, depoimentos inerentes a cada contexto social, 

envolvidos no âmbito social e cultural, iniciando, portanto, a consolidação do 

“empoderamento”.   

 

7.2 Caracterização da população do estudo em relação as variáveis 

socioeconômicas e demográficas   

Considerando a amostra total do estudo (n=200) a tabela 1 revela que 

existe  prevalência das seguintes variáveis: sexo feminino 189(94,5%), estado civil - 

casado/união estável 143(71,5%), nível de escolaridade foi o primário ou ensino 

fundamental 97(48,5%), número de filhos na faixa pré-escolar foi somente um filho 

177(88,5%), renda mensal variando de uma a dois salários mínimos 101(50,5%) e 

não exerce suas atividades fora de casa 173(86,5%).   
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Tabela 1. Distribuição da amostra total e grupos de intervenção e controle das 
famílias segundo condições socioeconômicas (n=200). Maranguape – Ce, 
2009. 

    

 Grupo-controle 
                N (%) 

Grupo intervenção 
                      N (%) 

Total da amostra 
                N (%) 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
6(5,5) 

104(94,5) 

 
5(5,6) 

85(94,4) 

 
    11(5,5) 
189(94,5) 

Estado civil 
Casado/união estável 
solteiro/outros 

 
77(70) 
33(30) 

 
66(73,3) 
24(26,7) 

 
143(71,5) 
   57(28,5) 

Escolaridade 
sem escolaridade 
primário 
maior/secundário 

 
16(14,5) 
51(46,4) 
43(39,1) 

 
7(7,8) 

46(51,1) 
37(41,1) 

 
23(11,5) 
97(48,5) 
80(40,0) 

Número de filhos pré-
escolar 
1 filho 
2 filhos 

 
 

101(91,9) 
9(8,2) 

 
 

76(84,4) 
14(15,6) 

 
 

177(88,5) 
   23(11,5) 

Renda familiar 
menos de 1 salários* 
1 a 2 salários 
3 a 4 salários 

 
47(42,7) 
57(51,8) 

6(5,5) 

 
31(34,4) 
44(48,9) 
15(16,7) 

 
  78(39,0) 
101(50,5) 
   21(10,5) 

Trabalha fora 
sim 
não 

 
16(14,5) 
94(85,5) 

 
11(12,2) 
79(87,8) 

 
27(13,5) 

173(86,5) 

* Salário Minino em 2009: R$ 465,00. 

Em relação aos aspectos demográficos, tabela 2, identifica-se a 

prevalência do tipo de moradia ser de alvenaria 183(91,5%), água proveniente da 

rede pública em 163(84%), existência da rede pública de esgoto 160(80%) e a coleta 

de lixo realizada de forma pública 178(89%).   

Quanto aos cômodos, a média foi de GC=4,29 e GI=4,40 e número de 

pessoas na casa foi de quase quatro para ambos os grupos.  
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Tabela 2. Distribuição da amostra total das famílias, segundo condições 
demográficas (n=200). Maranguape – CE, 2009. 

    

    Grupo-controle 
             N   (%) 

Grupo intervenção 
                   N  (%) 

   Total da amostra 
               N   (%) 

Tipo de moradia 
Alvenaria 
Madeira/taipa 

 
101(91,9) 

9(8,1) 

 
82(91,1) 

8(8,9) 

 
183(91,5) 
     17(8,5) 

Água 
Rede pública 
Outros 

 
89(80,9) 
21(19,1) 

 
79(87,7) 
11(12,3) 

 
163(84,0) 
   32(16,0) 

Esgoto 
Rede pública/fossa séptica 
Fossa negra/céu aberto  

 
89(81) 
21(19) 

 
71(78,9) 
19(21,1) 

 
160(80,0)  
 40(20,0) 

Coleta de lixo 
pública 
queimado 
jogado fora 

 
98(89,1) 

11(10) 
1(0,9) 

 
80(88,9) 

8(8,9) 
2(2,2) 

 
178(89,0) 
     19(9,5) 
       3(1,5) 

Cômodos 
média ± dp 

 
4,29 ± 1,63 

 
4,40 ± 1,95 

 

Número de pessoas casa 
média ± dp 

 
3,92 ± 2,03 

 
3,80 ± 1,94 

 

 

7.3 Caracterização da população do estudo, comparando os grupos de intervenção 

e de controle, de acordo com as variáveis socioeconômicas e demográficas. 

A amostra total (n=200) foi dividida em dois grupos: controle (n=110) e 

intervenção (n=90). Tendo em vista o tipo de pesquisa quase-experimental, julgou-

se necessário fazer uma correlação entre os grupos-controle e de intervenção 

relativamente às variáveis socioeconômicas e demográficas, com intuito de 

confirmar se os grupos são comparáveis.  

Na Tabela 3, constata-se que os resultados obtidos em ambos os grupos 

(controle e intervenção) não diferem entre si, evidenciando sua similaridade 

relacionadas ao estado sexo (p=1,00 - teste 2 com correlação de continuidade), 

estado civil (p=0,603), escolaridade (p=0,349), número de filhos pré-escolar 

(p=0,104) e se trabalha fora de casa (p=0,632) - teste do 2.   

Em contrapartida, a variável renda familiar apresentou diferença 

estatisticamente significante entre o grupo-controle e grupo de intervenção (p = 

0,033), onde as faixas menor de um salário (GC=60,3%) e entre um e dois salários 

(GC=56,4%) foram mais prevalentes no grupo-controle e a faixa entre três e quatro 

salários foi mais prevalente no grupo de intervenção (71,4%). Ressalta-se que, 

apesar de a renda familiar ter sido diferente entre os dois grupos, esta variável não 
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influenciou diretamente neste estudo, pois uma das características dos alimentos 

regionais é o baixo custo, o que não influência na renda da família quando da 

aquisição desses produtos no seu cotidiano. 

Tabela 3 - Distribuição das famílias, segundo os grupos-controle (n=110) e de 
intervenção (n=90) e as condições socioeconômicas. Maranguape – CE, 
2009. 

    

 Grupo-controle 
  N  (%) 

Grupo intervenção 
N  (%) 

p 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
   6 (54,5) 
104 (55,0) 

 
  5 (45,5) 
85 (45,0) 

 
 

1,000 a 
Estado civil 
Casado/união estável 
solteiro/outros 

 
77 (53,8) 
33 (57,9) 

 
66 (46,2) 
24 (42,1) 

 
 

0,603 b 
Escolaridade 
sem escolaridade 
primário 
maior/secundário 

 
16 (69,6) 
51 (52,6) 
43 (53,8) 

 
7 (30,4) 

46 (47,4) 
37 (46,2) 

 
 
 

0,349 b 
Número de filhos pré-
escolar 
1 filho 
2 filhos 

 
 

101 (57,1) 
     9 (39,1) 

 
 

76 (42,9) 
14 (60,9) 

 
 

0,104 b 

Renda familiar 
menos de 1 salário 
1 a 2 salários 
3 a 4 salários 

 
47 (60,3) 
57 (56,4) 
6 (28,6) 

 
31 (39,7) 
44 (43,6) 
15 (71,4) 

 
 

0,033 b 

Trabalha fora 
sim 
não 

 
16 (59,3) 
94 (54,3) 

 
11 (40,7) 
79 (45,7) 

 
 

0,632 b 

a – teste 
2
 com correlação de continuidade 

b – teste do 
2
 

 

Na tabela 4, verifica-se que não houve associação entre os resultados 

obtidos entre os grupos-controle e intervenção em cada uma das variáveis 

relacionadas às condições demográficas, como o tipo de moradia (p=0,858), 

proveniência da água que consome (p=0,546) e tipo de esgoto (p=0,722); coleta do 

lixo (p=0,728), número de cômodos na casa (p=0,644) e número de pessoas 

(p=0,673) que moram no mesmo domicílio.   
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Tabela 4 - Distribuição das famílias, segundo os grupos-controle e intervenção e as 

condições demográficas (n=200). Maranguape – CE, 2009. 

    

 Grupo-controle 
N (%) 

Grupo intervenção 
N (%) 

p 

Tipo de moradia 
Alvenaria 
Madeira/taipa 

 
101 (55,2) 

9 (52,9) 

 
82 (44,8) 

8 (47,1) 

 
 

0,858 b 
Água 
Rede pública 
Outros 

 
88 (54,0) 
22 (59,5) 

 
75 (46,0) 
15 (40,5) 

 
 

0,546 b 
Esgoto 
Rede pública/fossa séptica 
Fossa negra/céu aberto 

 
89 (55,6) 
21 (52,5) 

 
71 (44,4) 
19 (47,5) 

 
 

0,722 b 
Coleta de lixo 
pública 
queimado 
jogado fora 

 
90 (55,1) 
11 (57,9) 

1 (33,3) 

 
80 (44,9) 

8 (42,1) 
2 (66,7) 

 
 
 

0,728 c  
Cômodos 
média ± dp 

 
4,29 ± 1,63 

 
4,40 ± 1,95 

 
0,644 a 

Número de pessoas 
casa 
média ± dp 

 
3,92 ± 2,03 

 
3,80 ± 1,94 

 
0,673 a 

a – teste t student 

b – teste do 
2
 

c – razão de verossimilhança 

 

  

 
7.4 Descrição dos aspectos abordados na Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar (EBIA) 
 

A EBIA possui 15 perguntas que envolvem aspectos de disponibilidade, 

quantidade e qualidade dos alimentos no âmbito familiar, com o intuito de quantificar 

a insegurança alimentar. Para este estudo, no entanto, optou-se por dividir as 15 

questões da EBIA em domínios, no total de quatro – Ansiedade na quantidade de 

alimentos, Ansiedade na qualidade do alimento, Ingestão de alimentos por adultos e 

crianças e Ingestão de alimentos por crianças (Tabela 3) – com base em pesquisa 

desenvolvida por Vargas e Penny (2009). 

As perguntas possuíam duas opções de respostas, sim ou não. Ao 

responder afirmativamente houve uma maior probabilidade de se ter insegurança 

alimentar, pois quanto maior o número de respostas afirmativas maior o nível de 

insegurança alimentar. 
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De acordo com a Tabela 5, observa-se, que houve predomínio no domínio 

2 – Ansiedade na qualidade do alimento (53,5%). Foi perceptível ainda que o 

domínio 3 – Ingestão de alimentos por adultos e crianças, envolvendo perguntas 

relacionadas a falta de alimentação infantil ocasionada pela questão financeira, 

apresentou um declínio no percentual, estando presente em somente 10% das 

famílias, bem como quando relacionado especificamente a criança 4,0% (domínio 4 

– Ingestão de alimentos por criança) – sendo notória a abdicação do alimento por 

parte do adulto em prol da criança.  

  

Tabela 5 - Frequência das respostas positivas da EBIA, divididas por domínio 

(n=200). Maranguape – CE, 2009.  

    

 N %  

Domínios/Questão 
 
1.Ansiedade na quantidade de alimentos 
(questões 1 e 2)    

 
 

91 

 
 
45,1 

 

2. Ansiedade na qualidade do alimento 
(questões 3 a 5) 

 107  53,5  

3. Ingestão de alimentos por adultos e 
crianças (questões 6 a 11) 

20 10,0  

4. Ingestão de alimentos por crianças  
(questões 12 a 15)    

8 4,0  

    

  
 

O somatório dessas questões (1 a 15) detecta o nível de insegurança 

alimentar evidenciado no gráfico 1, onde se verifica que o nível de insegurança 

alimentar leve foi o mais prevalente (35%). Na sequência, a insegurança alimentar 

moderada (28,5%), seguida da insegurança alimentar grave (24,5%), e, por fim, a 

segurança alimentar, que foi menos prevalente (12%). Ao se juntar, no entanto, 

todos os níveis de insegurança alimentar, o percentual dicotômico fica nessa 

proporção: segurança alimentar 12% e insegurança alimentar 88%, ou seja, a 

maioria das famílias de crianças do pré-escolar vive em situação diária de 

insegurança alimentar.   
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Gráfico 1. Distribuição das famílias, segundo os níveis de segurança e insegurança 

alimentar. Maranguape – CE, 2009. (n=200) 

 

Após identificação dos níveis de insegurança alimentar, realizou-se uma 

associação entre as características socioeconômicas e demográficas em toda a 

população de 200 famílias (Tabela 6), observando-se a existência de uma 

associação, estatisticamente significativa, entre renda familiar (p=0,024) e 

escolaridade (p=0,001), relacionada com a segurança/insegurança alimentar. 

Entretanto não houve associação estatisticamente significativa nas demais varáveis: 

sexo (p=0,131), estado civil (p=0,686), esgoto (p=0,053), água (p=0,579) e se 

trabalha fora de casa (p=0,211).  

Os resultados de Razão de Chance (OR) em relação ao nível de 

escolaridade, mostram que as famílias com maior escolaridade tem 4,36 vezes mais 

chances de ter segurança alimentar comparado com famílias com menor 

escolaridade. Do mesmo modo, uma maior renda, representa uma razão de chances 

de 3,63 de se ter segurança alimentar. 
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Tabela 6 - Associação entre características sociais, demográficas e econômicas e a 
segurança alimentar numa amostra de 200 famílias de uma comunidade 
da zona rural de Maranguape - CE, 2009.  

 
     

 Segurança 
alimentar 

N (%) 

Insegurança 
alimentar 

N (%) 

p OR 
(IC95%) 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
3(27,3) 

21(11,1) 

 
8(72,7) 

168(88,9) 

 
 

0,131 a 

 
3,0 

(0,47-13,7) 
Estado civil 
Casado/união estável 
Solteiro/outros 

 
18(12,6) 
6(10,5) 

 
125(87,4) 

51(89,5) 

 
 

0,686 b 

 
1,22 

    (0,43- 3,98) 
Escolaridade 
maior/secundário 
sem escolar/primário 

 
17(21,2) 

7(5,8) 

 
63(78,8) 

113(94,2) 

 
 

0,001 b 

 
4,36 

(1,6-13,02) 
Renda familiar 
2 a 4 salários 
menos de 1 salário 

 
20(16,4) 

4(5,1) 

 
102(83,6) 

74(94,9) 

 
 

0,024 a 

 
3,63 

(1,14-15,12) 
Esgoto 
Rede pública/fossa   
séptica 
Fossa negra/céu aberto 

 
23(14,4) 

 
1(2,5) 

 
137(85,5) 

 
39(97,5) 

 
 
 

0,053 a 

 
 

6,55 
(0,99-276,52) 

Água 
Rede pública 
Outros 

 
21(12,9) 

3(8,1) 

 
142(87,1) 

34(91,9) 

 
 

0,579 a 

 
1,68 

(0,46-9,26) 
Trabalha fora 
Sim 
Não 

 
1(3,7) 

23(13,3) 

 
26(96,3) 

150(86,7) 

 
 

0,211 a 

 
0,25 

(5,8-1,7) 

a – teste 
2
 com correlação de continuidade 

b – teste do 
2
 

 
 
 A segunda fase da EBIA é composta pela frequência dos tipos de 

alimentos consumidos por grupos da pirâmide alimentar. Ao comparar o consumo 

alimentar entre as quatro categorias de Segurança/insegurança alimentar (Tabela 7), 

observa-se uma significante tendência crescente entre os níveis de insegurança 

alimentar e o consumo alimentar, ou seja, quanto menor o consumo alimentar diário, 

maior o nível de insegurança alimentar (leve, moderada e grave).  

Com efeito, os níveis de insegurança alimentar foram influenciados pelos 

seguintes grupos de alimentos regionais, apresentando assim uma associação 

estatisticamente significante: tubérculos e raízes (p=0,001), frutas e sucos naturais 

(p=<0,0001), verduras e legumes (p=<0,0001), bem como nos grupos das 

carnes(p=<0,0001), derivados do leite (p=<0,0001) e margarina (p=0,009).  

Os grupos dos embutidos (p=0,941), açúcar (p=0,948) e doces (p=0,699) 

– densamente energéticos – não apresentaram associação estatisticamente 
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significante, apesar de existir um consumo de 87,7%, 87,8% e 83,8%, 

respectivamente, na soma dos níveis de insegurança alimentar, havendo ainda um 

aumento no consumo alimentar quando comparado no nível de IAL para IAG nesses 

três grupos.    

Tabela 7 - Características de consumo diário de alimentos pelos informantes da 
família de pré-escolar, apresentados segundo categorização de 
segurança/insegurança alimentar (n=200). Maranguape – CE, 2009. 

      

 Segurança 
alimentar 

N (%) 

Insegurança 
leve 

N (%) 

Insegurança 
moderada 

N (%) 

Insegurança 
grave 
N (%) 

p 

      
Tubérculos/raízes 
Sim 
Não 

 
14(17,9) 
  10(8,2) 

 
32(41,0) 
38(31,1) 

 
21(26,9) 
36(29,5) 

 
11(14,1) 
38(31,1) 

 
 

0,001 
Leite 
Sim 
Não 

 
21(12,3) 
  3(10,3) 

 
64(37,4) 
6(20,7) 

 
50(29,2) 
7(24,1) 

 
36(21,1) 
13(44,8) 

 
 

0,024 
Derivados do leite 
Sim 
Não 

 
18(22,8) 
    6(5,0) 

 
28(35,4) 
42(34,7) 

 
22(27,8) 
35(28,9) 

 
11(13,9) 
38(31,4) 

 
 

<0,0001 
Ovos 
Sim 
Não 

 
21(13,8) 
    3(6,3) 

 
55(36,2) 
15(31,1) 

 
41(27,0) 
16(33,3) 

 
35(23,0) 
14(29,2) 

 
 

0,106 
Frutas/sucos 
naturais 
Sim 
Não 

 
 

23(16,2) 
    1(1,7) 

 
 

59(41,5) 
11(19,0) 

 
 

38(26,8) 
19(32,8) 

 
 

22(15,5) 
27(46,6) 

 
 
 

<0,0001 
Verduras/legumes 
Sim 
Não 

 
22(17,3) 
    2(2,7) 

 
50(39,4) 
20(27,4) 

 
31(24,4) 
26(35,6) 

 
24(18,9) 
25(34,2) 

 
 

<0,0001 
Leguminosas 
Sim 
Não 

 
23(12,7) 
    1(5,3) 

 
65(35,9) 
  5(26,3) 

 
51(28,2) 
  6(31,6) 

 
42(23,2) 
  7(36,8) 

 
 

0,107 
Carnes 
Sim 
Não 

 
23(16,2) 
    1(1,7) 

 
53(37,3) 
17(29,3) 

 
41(28,9) 
16(27,6) 

 
25(17,6) 
24(41,4) 

 
 

<0,0001 
Embutidos 
Sim 
Não 

 
16(12,4) 
  8(11,3) 

 
46(35,7) 
24(33,8) 

 
34(26,4) 
23(32,4) 

 
33(25,6) 
16(22,5) 

 
 

0,941 
Açúcar 
Sim 
Não 

 
23(12,2) 
    1(9,1) 

 
65(34,4) 
5(45,5) 

 
55(29,1) 
  2(18,2) 

 
46(24,3) 
  3(27,3) 

 
 

0,948 
Doces 
Sim 
Não 

 
11(16,2) 
  13(9,8) 

 
19(27,9) 
51(38,6) 

 
23(33,8) 
34(25,8) 

 
15(22,1) 
34(25,8) 

 
 

0,699 
Refrigerante/sucos 
indust. 
Sim 
Não 

 
 

18(19,8) 
    6(5,5) 

 
 

28(30,8) 
42(38,5) 

 
 

25(27,5) 
32(29,4) 

 
 

20(22,0) 
29(26,6) 

 
 
 

0,068 
Margarina 
Sim 
Não 

 
23(12,7) 
    1(5,3) 

 
67(37,0) 
  3(15,8) 

 
51(28,2) 
  6(31,6) 

 
40(22,1) 
  9(47,4) 

 
 

0,009 

 Teste linear by linear test 
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Em relação aos alimentos regionais, foco deste estudo, foram 

identificados, em alguns grupos de alimentos, tais como, grupos dos tubérculos e 

raízes (IAL=39,4% e IAG=18,9%) – variabilidade de 20,5%,  frutas e sucos naturais 

(IAL=41,4% e IAG=15,5%) – variabilidade de 25,9% e verduras e legumes 

(IAL=41,0% e IAG=14,1%) – variabilidade de 26,9%. Estes são ricos em fibras, 

vitaminas e minerais, uma redução na ingestão desses alimentos, apresentando 

uma relação inversamente proporcional com o nível de insegurança alimentar, isto é, 

à medida que o nível de insegurança alimentar aumenta, o consumo de alimentos 

regionais diminui, como evidenciado no gráfico 2.  

 

 

 
 

Gráfico 2 - Distribuição dos percentuais dos grupos alimentares dos alimentos 

regionais em relação ao níveis de insegurança alimentar leve, moderada 

e grave. Maranguape - CE, 2009. (n=200) 

 

 

7.5 Resultados do estudo referentes aos efeitos da intervenção com base no 

conhecimento, atitude e prática sobre alimentos regionais 

 

O Inquérito CAP avaliou a percepção dos participantes em relação ao 

conhecimento, atitude e prática (CAP) sobre alimentos regionais, tendo sido aplicado 

antes e após a intervenção educativa. As tabelas 8, 9 e 10 referem ao CAP antes da 

intervenção educativa. 
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Na tabela 8, que apresenta o eixo conhecimento sobre alimentos 

regionais, das 200 pessoas entrevistadas, somente 51 afirmaram que já tinham 

ouvido falar sobre alimentos regionais, com maior prevalência no GC=76,5% em 

relação ao GI=23,5%, sendo esta associação significativa (p=0,000) (Test do 
2). 

Ressalta-se ainda que, apesar de 149 entrevistados desconhecerem a terminologia 

alimentos regionais, a totalidade (100%) sendo, GC=55% e GI=45%, conhecia os 

alimentos que compõem os grupos dos alimentos regionais, como caju, banana, 

siriguela, jerimum e batata-doce.  

Em relação aos alimentos regionais, para que serve o uso desses, foi  

verificada pelas famílias a prevalência da realização do suco, o que foi mencionado 

por 83 participantes (GC=41% e GI= 59%); segue-se outra finalidade, citada por 48 

famílias (GC=62,5% e GI=37,5%) e 35 famílias não sabiam (GC=42,9% e GI=57,1%) 

Em continuidade, no eixo conhecimento, ocorreu a percepção dos 

informantes sobre alimentações que poderiam ser preparadas com os alimentos 

regionais, predominando a opção outros tipos de alimentos por 136 informantes, 

sendo GC=48,5% e GI=51,5%; foram mencionados o doce de caju e a vitamina de 

banana como outro tipo de alimentação. 

Logo, considerando os critérios estabelecidos para classificar o 

conhecimento em adequado e inadequado (ver página 61) verifica-se a prevalência 

de 166 famílias (GC=55,4% e GI=44,6%) com conhecimento inadequado.   
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Tabela 8 - Distribuição do eixo conhecimento dos responsáveis de crianças na fase 
pré-escolar sobre os alimentos regionais, antes da intervenção 
educativa, relacionado com os grupos-controle (n=110) e intervenção 
(n=90). Maranguape – CE, 2009. 

     

  Grupo-controle 
N(%) 

Grupo intervenção 
N(%) 

Total 
N 

p 

Ouviu falar sobre alimentos 
regionais 

    

Sim 
Não  

39(76,5) 
71(64,5) 

12(23,5) 
78(52,3) 

51 
149 

 
<0,0001a 

Utilidade 
Alimentação variada 
Fazer suco 
Outra finalidade  
Não sabe  

 
31(91,2) 
34(41,0) 
30(62,5) 
15(42,9)  

 
   3(8,8) 
49(59,0) 
18(37,5) 
20(57,1)  

 
34 
83 
48 
35  

 
 
 
 

---- 
Tipo de preparo 
Carne de caju 
Farofa com banana 
Purê de Jerimum 
Batata doce frita 
Suco da folha da siriguela 
Não sabe ou não lembra  
Outros tipos de alimentos  

 
3(100) 
3(100) 
6(100) 
2(100) 
4(100) 

36(63,2) 
66(48,5) 

 
- 
- 
- 
- 
- 

21(36,8) 
70(51,5) 

 
3 
3 
6 
2 
4 

57 
136 

 
 
 
 
 
 
 

----  
Conhecimento 
- Adequado 
- Inadequado 

 
18 (52,9) 
92 (55,4) 

 
16 (47,1) 
74 (44,6) 

 
34 
166 

 
 

0,731a 
     

a – Teste 2 

 

Em relação à atitude dos participantes sobre os alimentos regionais, 

Tabela 9, verificou-se que quase a totalidade (199 participantes) referiu que o 

alimento regional é necessário na dieta da criança, no entanto, o porquê desse 

alimento ser necessário teve como características de maior prevalência, o fato de 

ser forte, ser saudável e ter vitamina (128), sendo GC=39,1% e GI=60,9%.  

O eixo atitude não teve associação estatisticamente significativa entre os 

grupos (p=0,362), sendo a atitude no nível inadequado prevalente em 154 familias 

(GC=53,2% e GI= 46,8%), relacionado ao não-conhecimento da real finalidade do 

alimento regional, que é promover a segurança alimentar, reduzir distúrbio 

nutricional e favorecer uma nova alternativa na alimentação, ações estabelecidas 

como critérios para ter a atitude adequada. 
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Tabela 9 - Distribuição do eixo atitude dos responsáveis de crianças na fase pré-
escolar sobre os alimentos regionais, antes da intervenção educativa 
relacionado com os grupos-controle (n=110) e intervenção (n=90). 
Maranguape – Ceará, 2009. 

     

  Grupo-controle 
 

N  (%) 

Grupo Intervenção 
    

 N  (%) 

Total 
 

N 

p 

Necessidade 
- Sim 
- Não  

 
109(54,8) 

1(100) 

 
90(45,2) 

            - 

 
199 

1 

 
 

---- 

Porque é necessário 
- Prevenir distúrbio nutricional 
- Segurança alimentar 
-Nova alternativa de alimentação 
- Forte, saudável, vitamina 
- Não sabe  

 
27(93,1) 
23(85,2) 
1(33,3) 

50(39,1) 
9(69,2) 

 
2(6,9) 

4(14,8) 
2(66,7) 

78(60,9) 
4(30,8) 

 
29 
27 
3 

128 
13 

 
 
 
 
 

<0,0001b  
Atitude 
- Adequada 
- Inadequada 

 
28 (60,9) 
82 (53,2) 

 
18 (39,1) 
72 (46,8) 

 
46 
154 

 
 

0,362a 
     

a – Teste do 2 
b - Teste de Fisher-Freeman-Halton 

 

 Na Tabela 10, pode-se verificar que 52,9% dos participantes do grupo-

controle e 47,1% do grupo de intervenção referiram já ter utilizado os alimentos 

regionais na dieta da criança, apresentando um valor p=1,000. Quanto ao consumo 

dos alimentos regionais no mês, pode-se ainda observar que os participantes 

afirmaram em sua maioria [125 (GC= 56% e GI=44%)] que podem utilizar o alimento 

regional sempre que acharem necessário, também não apresentando significância 

(p=0,869) .  

 Portanto, apesar de a grande maioria dos participantes ter utilizado os 

alimentos regionais na dieta da criança, quando questionadas quais refeições 

prepararam com esses alimentos, elas mencionaram o suco, doce e vitamina de 

banana, alimentos esses que não se caracterizam como sendo uma prática 

adequada com base nos critérios estabelecidos para a pesquisa, o que é 

evidenciado pelo baixo quantitativo de pessoas que possuíram prática adequada 

(24) sendo GC=50% e GI=50%; e 176 (GC=55,7% e GI=44,3%) inadequada, com 

uma valor de p=0,600.  
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Tabela 10 - Distribuição do eixo prática dos responsáveis de crianças na fase pré-
escolar sobre os alimentos regionais, antes da intervenção educativa, 
relacionado com os grupos-controle (n=110) e intervenção (n=90). 
Maranguape – CE, 2009. 

     

  Grupo-controle 
N (%) 

Grupo intervenção 
N (%) 

Total 
N 

p 

Utilização na refeição da 
criança  
Sim 
Não  

 
 

99(52,9) 
11(84,6) 

 
 

88(47,1) 
  2(15,4) 

 
 

187 
13 

 
 

 1,000a 

Quantas vezes esse 
alimento pode ser utilizado 
no mês 
Sempre que achar necessário 
Estipulou quantidade de dias  

 
 
 

70  (56) 
40(54,8) 

 
 
    

55(44) 
33(45,2) 

 
 
 

125 
73 

 
 
 
 

0,869b  
Prática 
Adequada 
Inadequada 

 
12 (50,0) 
98 (55,7) 

 
12 (50,0) 
78 (44,3) 

 
24 
176 

 
 

0,600b 
     

 

a – teste 2 com correlação de continuidade   

b - teste 2 
 
 

 

A Tabela 11 evidencia o conhecimento, atitude e prática dos familiares de 

crianças no pré-escolar, em relação aos alimentos regionais, antes e após a 

realização da intervenção educativa.  

Verifica-se que, antes da intervenção educativa, na população de 200 

famílias, quando se relacionou o GC=90 e GI=110 com o CAP, pode-se inferir que 

não há diferença estatisticamente significativa em todos eixos, conhecimento 

(p=0,731), atitude (p=0,362) e prática (p=0,600).  

Ao analisar os percentuais do grupo-controle de forma intragrupo, fazendo 

uma comparação antes (N=200) e após (N=149) da consulta tradicional de 

puericultura, verifica-se um aumento no percentual no nível inadequado em todos os 

eixos, conhecimento (GCantes=55,4% e GCdepois=86%), atitude (GCantes=53,2% 

e GCdepois=82,1%) e prática (GCantes=55,7% e GCdepois=79,4%). 

Ainda na Tabela 11, observa-se que, após a intervenção educativa, nas 

149 famílias (GC=87 e GI=62) pode-se verificar a existência de uma associação 

estatisticamente significante em todos os eixos, conhecimento (p=<0,0001), atitude 
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(p=<0,0001) e prática (p=<0,0001), evidenciando a eficácia da intervenção educativa 

utilizando um álbum seriado sobre alimentos regionais, pois, ao se analisar os 

grupos de intervenção por meio do intragrupo, antes e após a intervenção, pode-se 

evidenciar que em todos os eixos existiu uma redução no nível inadequado, 

conhecimento (GIantes=44,6% e GIdepois=14%), atitude (GIantes=46,8% e 

GIdepois=17,9%) e prática (GIantes=44,3% e GIdepois=20,6%) e 

consequentemente um aumento no percentual do nível adequado.  

 
Tabela 11 - Distribuição do conhecimento, atitude e prática, segundo a intervenção 

educativa, para os grupos-controle (n=110) e intervenção (n=90). 
Maranguape - CE, 2009. 

 
       

  
 

    GC (n=110) 
        N (%) 

 
 

GI(n=90) 
   N (%) 

 
 

Valor – p 

 
 

 GC(n=87) 
N (%) 

 
 

  GI(n=62) 
     N (%) 

 
 

p 

Conhecimento 
Adequado 
Inadequado 

 
      18 (52,9) 
      92 (55,4) 

 
16 (47,1) 
74 (44,6) 

 
 

0,731a 

 
1 (2,0) 

86 (86,0) 

 
48 (98,0) 
14 (14,0) 

 
 

<0,0001b 
Atitude 
Adequada 
Inadequada 

 
      28 (60,9) 
      82 (53,2) 

 
18 (39,1) 
72 (46,8) 

 
 

0,362a 

 
9 (16,7) 
78 (82,1) 

 
45 (83,3) 
17 (17,9) 

 
 

<0,0001a 
Prática 
Adequada 
Inadequada 

 
      12 (50,0) 
      98 (55,7) 

 
12 (50,0) 
78 (44,3) 

 
 

0,600a 

 
2 (4,8) 

85 (79,4) 

 
40 (95,2) 
22 (20,6) 

 
 

<0,0001b 
       

a – teste do 2 

b - Teste 2 com correlação de continuidade  
 

 

 O gráfico 3 apresenta a evolução do nível de conhecimento, atitude e 

prática do GI após a intervenção educativa comparando com antes e depois. Na 

coluna do nível conhecimento adequado, pode-se evidenciar que, antes da 

intervenção, era de 47,1%, subindo para 98%, isto é, uma diferença positiva de 

50,9%. Para o eixo atitude, antes da intervenção, era de 39,1% e depois 83,3%, 

tendo uma variabilidade de 44,2%. E, por fim, a atitude, que apresentou antes um 

percentual de 50% e depois 95,2, havendo uma variabilidade de 45,2%.  

 

Antes da Intervenção Após Intervenção 
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Gráfico 3 - Evolução do nível de conhecimento, atitude e prática sobre alimentos 

regionais para o grupo de intervenção (n=62) em relação ao tempo antes 

e após a intervenção educativa. Maranguape – CE, 2009. 
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 População do estudo nos grupos de intervenção e de controle, de acordo com as 

variáveis socioeconômicas e demográficas  

 Julgou-se pertinente, comparar os grupos-controle e intervenção, com o 

intuito de identificar a homogeneidade dos grupos, isto é, verificar se estes são 

similares. Isto porque, segundo Polit, Beck e Hangler (2004), este tipo de pesquisa, 

quase-experimental, quando não é realizado um teste antes da intervenção 

educativa, pode apresentar uma falha séria, pois não se pode inferir que os 

resultados após a intervenção educativa foi decorrente de fatores preexistentes ou 

foi do efeito da intervenção.  

Logo, neste estudo, foi constatado que o grupo-controle e o grupo de 

intervenção se mostram similares, quando comparados com as variáveis sociais, 

econômicas e demográficas.      

 Destacam-se, entre as características socioeconômicas, uma frequência 

maior para o sexo feminino em ambos os grupos (GC: 55% e GI: 45% - p=1,000), 

corroborando com estudos internacionais desenvolvidos em Louisiana e  Nova 

Iorque, onde se encontrou uma população de 52% para o sexo feminino (LARAIA; 

SIEGA-RIZ; EVENSON, 2004), bem como em outra pesquisa desenvolvida na 

University of Hawai’i com prevalência das mulheres em 56% da população 

(CHAPARRO et al., 2009). 

 Esse fato da presença das mulheres em várias pesquisas pode estar 

relacionado a um fator cultural, pois a sociedade vê a mulher como cuidadora da 

saúde dentro da família, e, pelo fato de não se encontrar trabalhando de forma 

remunerada, a mulher deve se deter às atividades do lar, estabelecendo assim um 

maior vínculo com os serviços de saúde e, consequentemente, com as pesquisas 

científicas realizadas nesse âmbito (MEXICO, 2002).    

 Ao avaliar a presença do chefe de família, pesquisas sobre insegurança 

alimentar realizadas no Brasil verificaram a predominância da figura masculina, 
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coincidindo com esta pesquisa, existindo uma prevalência de 117 (58,5%) pais como 

chefes de famílias. Também se pode verificar tais pesquisas, como a que foi 

realizada em Pelotas, Rio Grande do Sul na qual a prevalência masculina foi de 

39,4% (SANTOS; GIGANTE; DOMINGUES; 2010); pesquisa realizada em 

Campinas, São Paulo, a prevalência masculina foi de 70% (PANIGASSI et al., 

2008a); e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), realizada em 

2004, teve como foco a Segurança Alimentar, em todo o Território nacional, havendo 

detectado a prevalência do chefe de família como também sendo o homem com 

60,6% (IBGE, 2004).  

 O IBGE (2006) refere que a nomeação de uma pessoa como chefe de 

família ocorre no seio do contexto familiar, sendo tomada em função do 

reconhecimento de seus membros sobre a autoridade moral ou financeira de um 

deles. Segundo o estudo realizado pelo IBGE, verificou-se que ainda prevalece o 

homem como chefe da família no Brasil, com 71,7%, apesar da existência de uma 

tendência decrescente em prol da mulher. 

 O estado civil casado/união estável foi o mais prevalente (GC: 53,8% e 

GI: 46,2% - p=0,603) em ambos os grupos para esta investigação. O IBGE (2007) 

enfatiza que o número de casamentos e divórcios é diretamente proporcional, pois, à 

medida que o número de casamentos aumenta, o quantitativo dos divórcios também. 

Por esse motivo é que neste experimento, a diferença de percentual entre casados e 

solteiros foi somente de 4,1% em ambos os grupos. 

 No que concerne à escolaridade, o nível primário ou ensino fundamental 

incompleto/completo prevaleceu nos dois grupos (GC: 52,6 e GI: 47,4%). Nos 

estudos desenvolvidos no Brasil, apresentou semelhança com a predominância do 

ensino fundamental incompleto, como no Estado do Rio de Janeiro, no Município de 

Duque de Caxias (52,3%) (SALLES-COSTA et al., 2008); na mesma cidade, com a 

população de mães de crianças até 30 meses, foi de 51,5% (PIMENTEL; SICHIERI; 

SALLES-COSTA, 2009); e em Pelotas, Rio Grande do Sul, foi de 28,3% (SANTOS; 

GIGANTE; DOMINGUES, 2010).  

 Em contrapartida, os estudos internacionais mostram uma prevalência do 

ensino médio ou secundário, como Louisiana (37,4%) e Nova Iorque (32,2%) 
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(LARAIA; SIEGA-RIZ; EVENSON, 2004); bem como na Colômbia (25,9%) 

(ISANAKA et al., 2007) e em Nova Orleans (63,6%) (ROSE; BODOR, 2006). É 

notório um contraste em relação ao nível de escolaridade dos países desenvolvidos 

em relação ao Brasil, país em desenvolvimento. Esse fato se justifica por diversos 

fatores, como: maior acesso à educação, elevado nível de vida, melhor distribuição 

de renda, dentre outros, favorecendo a busca cada vez maior por grau de 

escolaridade melhor.      

 Ainda é oportuno salientar que os dados de escolaridade foram baixos 

nesta pesquisa, pois, ao se juntar o nível primário com analfabetos, fica um total de 

60% da população estudada. Assim, ante tal quadro de escolaridade, justifica-se a 

intervenção educativa realizada por meio de um álbum seriado, composto de 

ilustrações, não necessitando que o participante possua uma bagagem de 

“conhecimento formal”, de modo que o aprendizado ocorre por meio do diálogo e da 

participação.  

 Com suporte nos ensinamentos de Freire (2002), a comunicação 

participativa deve obedecer a algumas diretrizes para se obter uma comunicação 

eficaz: as experiências devem ser um recurso enriquecedor do aprendizado, em que 

deve estimular os participantes para compartilharem suas experiências, favorecendo 

um crescimento grupal, com o intuito de obter efetividade nas ações; os adultos 

aprendem melhor quando encontram a relação entre o que estão aprendendo e a 

possibilidade de aplicá-lo em uma situação imediata; os adultos aprendem de 

maneiras diversas: escutando informações, ao verem imagens e outras por meio da 

prática, em que os programas de capacitação eficazes devem envolver os diferentes 

tipos de aprendizagem.   

 Em relação à renda familiar, o intervalo entre um e dois salários mínimos4 

foi mais prevalente em ambos os grupos (GC: 56,4% e GI: 43,6% - p= 0,033), 

diferindo dos demais estudos, como no PNAD (IBGE, 2004), que encontrou a 

maioria com renda mensal variando entre meio a um salário mínimo, corroborando 

pesquisa realizada por Salles-Costa et al., (2008) que encontraram a prevalência de 

32,8%. No Estado do Rio de Janeiro (PIMENTEL; SICHIERI; SALLES-COSTA, 

                                                 
4
 O valor do salário mínimo no ano de 2009 era de R$465,00 reais. 



103 

 

2009), a renda foi ainda menor: 2/3 do salário mínimo, em 77% da população. Em 

contrapartida, no Rio Grande do Sul (SANTOS; GIGANTE; DOMINGUES, 2010), a 

prevalência foi de dois à quatro salários mínimos (36,8%).  

 Pode-se explicar o alto percentual de famílias com renda entre dois e 

quatro salários mínimos encontrado neste estudo, provavelmente, por alguns 

fatores, os quais se pode destacar a existência de várias indústrias, no Município em 

estudo, que optam por empregar pessoas moradoras daquela região, devido a 

política de incentivos fiscais, fiscalizada pela ADENE – Agência de Desenvolvimento 

do Nordeste, sendo a empregabilidade um dos pontos para redução de impostos 

(ADENE, 2007).   

 A renda per capita da população do estudo variou de menos de um 

salário a quatro salários mínimos, de modo que 39% sobrevivem com até meio 

salário mínimo e portanto estão em situação de pobreza segundo o IBGE (2007).    

 Em continuidade, pesquisou-se ainda sobre o local de trabalho do 

componente familiar que respondeu ao questionário, dentro ou fora de casa, tendo 

prevalecido o lar em ambos os grupos (GC – 54,3% e GI – 45,7%; p=0,632). 

 Foram verificados os aspectos de moradia, prevalecendo o tipo de 

alvenaria (GC=55,2% e GI=44,8%), abastecimento de água proveniente de rede 

pública (GC=54% e GI=46%), esgotamento sanitário por meio de rede pública ou 

fossa séptica (GC: 55,6% e GI:44,4%) e coleta de lixo realizada pela Prefeitura – 

coleta pública (GC: 55,1% e GI: 44,9%).  

  Esses dados corroboram com pesquisas no Município de Duque de 

Caxias – RJ, onde foram encontradas prevalência de serviço público de coleta de 

lixo (89,5%),  rede pública de abastecimento de água (64,3%) e serviço de esgoto 

(80,4%) (SALLES-COSTA et al., 2008).  

 Esses dados evidenciam que há em curso uma mudança no perfil 

demográfico das famílias que vivem sob condições sociais menos favorecidas, cujo 

acesso a saneamento, água e coleta de lixo é medida fundamental para se ter um 

mínimo de qualidade de vida. Isto é, indo de acordo com a Lei de nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007 (BRASIL, 2007), ao estabelecer diretrizes nacionais para o 
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saneamento básico, pois, em seu art. 1º, lista os princípios fundamentais, entre os 

quais se encontram a necessidade de abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, realizados de forma 

adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente.  

 Pesquisa de indicadores sociais realizada pelo IBGE em 2006, constatou 

que, no conjunto do País, 93,2% do total dos domicílios urbanos contavam com o 

serviço de abastecimento de água pela rede geral. Quanto ao esgotamento 

sanitário, constatou-se que 66,8% dos domicílios brasileiros são atendidos por este 

serviço, enfatizando que a ação de dotar os domicílios brasileiros de serviços de 

rede coletora de esgotamento sanitário constitui uma das mais importantes 

estratégias no combate às desigualdades sociais. Em relação à coleta de lixo, 89,8% 

dos domicílios foram atendidos por serviços de coleta direta de lixo (IBGE, 2006).  

  Em contrapartida, na Paraíba, encontrou-se divergência em duas 

variáveis – serviço de água e esgotamento sanitário – havendo prevalecido outro 

tipo de serviço, não mencionado na pesquisa, diferente do suporte público (VIANNA; 

SEGALL-CORRÉA, 2008). 

 O número de cômodos e o quantitativo de pessoas que vivem no mesmo 

domicílio, também, influenciam de forma direta na qualidade de vida familiar deste 

estudo. Na pesquisa de Viana e Segall-Correa (2008), verificou-se que a média de 

cômodos foi de 4,28, sendo dois cômodos para dormir (42,5%) e o número de 

pessoas foi de 3,92.   

 Na cidade de Duque de Caxias, a prevalência variou entre um e quatro 

moradores (55,9%) (SALLES-COSTA et al., 2008), em Pelotas (RJ) em 2010, 

predominou o quantitativo de três moradores (26%) (SANTOS; GIGANTE; 

DOMINGUES, 2010). Para tanto, a média do Brasil era de três pessoas no ano de 

2004 (IBGE, 2004).  

 Portanto, o número de moradores e número de cômodos encontrados na 

presente pesquisa corrobora com a média verificada no Brasil, existindo uma 

redução no número de pessoas na família favorecendo assim melhoria nas 

condições ambientais, sanitárias e consequentemente de saúde.   
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8.2 Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

 

 A EBIA foi traduzida e validada, com base na inexistência de metodologia 

e instrumentos brasileiros para análise da segurança alimentar, acompanhamento e 

avaliação do impacto das políticas públicas pertinentes, sendo atualmente 

considerada um instrumento de fácil aplicação e alta confiabilidade, referido pelos 

participantes, como de fácil compreensão para a população brasileira residente, 

tanto em área urbana quanto rural (IBGE, 2004).  

 Foi com origem nesse princípio que, se julgou pertinente utilizar essa 

escala para conhecer a realidade de uma zona rural, por meio das 15 perguntas da 

EBIA, que envolvem desde a preocupação de que o alimento venha a acabar antes 

que haja dinheiro para comprar mais, o que configura uma dimensão psicológica da 

insegurança alimentar, passando, em seguida, pela insegurança relativa ao 

comprometimento da qualidade da dieta, porém ainda sem restrição quantitativa, até 

chegar ao ponto mais grave, que é a insegurança quantitativa, situação em que a 

família passa por períodos concretos de restrição na disponibilidade de alimentos 

para seus membros.   

 Vargas e Penny (2009) optaram por dividir as 15 questões em quatro 

domínios, envolvendo aspectos de ansiedade em obter o alimento de qualidade e/ou 

quantidade, bem como ingestão de alimentos por adultos e/ou crianças. Nesta 

pesquisa, seguiu-se a mesma abordagem, existindo a prevalência das respostas 

positivas no primeiro domínio – 1 - Ansiedade na quantidade de alimentos (45,1%), 

seguido do domínio 2 - Ansiedade na qualidade do alimento (53,5%), depois o 

domínio 3 - Ingestão de alimentos por adultos e crianças (10%) e, por último, o 

domínio 4 - Ingestão de alimentos por crianças (4%).  

 Ressalta-se que perguntas de maior severidade foram organizadas de 

forma decrescente na escala. A proporção de respostas afirmativas, referentes ao 

comprometimento quantitativo da dieta das crianças, diminuiu gradativamente, 

evidenciando que os pais abdicam do seu alimento em favor da alimentação da 

criança, dado esse encontrado de forma similar em pesquisa realizada por Fávaro et 

al. (2007). 
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 Em um dos estudos de Vargas e Penny (2009), no Peru foi detectada 

essa mesma relação de proporcionalidade, pois à medida que os domínios 

aumentavam sua gravidade a prevalência reduzia. No domínio 2 - Ansiedade na 

quantidade dos alimentos a prevalência foi de 46,67% e no domínio 4 - ingestão de 

alimentos por crianças foi de 7,33%.  

 Outra forma de abordar a prevalência dessas 15 perguntas foi realizada 

por Fávaro et al. (2007), que analisaram sua prevalência de forma individual, 

detectando a mesma relação de prevalência. A primeira questão que somente é 

relativa à preocupação com a ideia de que a comida acabasse foi de 67,3%, porém, 

na última questão, que pergunta se algum dia as crianças da casa ficaram o dia 

inteiro sem comer por falta do alimento, a prevalência foi de 10,2%.  

 Essas questões da EBIA têm a intenção de quantificar os níveis de 

segurança/insegurança alimentar. Nesta investigação, encontrou-se maior 

prevalência da insegurança alimentar leve (35%), e somente 12% possuem 

segurança alimentar. Se somarmos, no entanto, os três níveis de insegurança 

alimentar (leve, moderada e grave), encontra-se uma prevalência de 88% das 

famílias com insegurança alimentar.  

 Inicialmente no Brasil, tomando como base a PNAD realizada em 2004, 

restou evidenciado o fato de que a prevalência foi de 65,2% de famílias em situação 

de segurança alimentar, ou seja, mais da metade da população brasileira; no 

entanto, existiu um declínio na prevalência nas áreas rurais 56,5% (IBGE, 2004).  

 Corroborando essa pesquisa desenvolvida pelo IBGE, em Campinas – 

São Paulo, verificou-se uma prevalência de 48% de famílias em situação de 

segurança alimentar (MARIN-LEÓN et al., 2005). 

 Em contrapartida, à PNAD (2004) encontrou maior prevalência de 

insegurança alimentar leve 40,1%; e todos os níveis de insegurança evidenciaram 

um percentual de 60,5% em estado de insegurança alimentar e 39,5% das famílias 

com segurança alimentar.  

 Em pesquisa realizada no semiárido do Nordeste, Oliveira et al. (2009) 

encontraram na zona rural a maior prevalência também no nível de insegurança 
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alimentar leve, 42,3% e 88,5% em estado de insegurança alimentar, quando, 

somados os três níveis, corroborando a investigação ora sob exame. Nessa mesma 

vertente de zona rural, no interior do Estado da Paraíba notou-se a prevalência de 

69,9% das famílias com insegurança alimentar (VIANNA; SEGALL-CORRÊA, 2008). 

Para as famílias indígenas estudadas no Mato Grosso do Sul, observou-se que 75% 

destas estão em situação de insegurança alimentar (FÁVARO et al., 2007). Para 

tanto, pode-se evidenciar que a prevalência de insegurança alimentar é maior nas 

áreas de zona rural. 

 Pesquisas realizadas em outros países revelaram a prevalência da 

segurança alimentar em 76,6% nos EUA (ZIZZA; DUFFY; GERRIOR, 2008); no 

Hawai’i, foi de 79% das famílias com segurança alimentar (CHAPARRO et al., 2009); 

na Austrália, comprovou-se uma prevalência alta da segurança alimentar 92% 

(FOLEY et al., 2009).  

 Em contrapartida, na Índia, registraram-se 57% das famílias com 

insegurança alimentar (NNAKWE; YEGAMMIA, 2002); na Indonésia, a prevalência 

de insegurança alimentar é significativamente alta: 94,2% (STUDDERT; 

FRONGILLO; VALOIS, 2003). A prevalência da insegurança alimentar nesses 

países pode relacionar-se ao fato de serem países do “segundo mundo”, isto é, 

emergentes, em decurso de desenvolvimento.   

 Julgou-se pertinente relacionar alguns fatores socioeconômicos e 

demográficos com a segurança e insegurança alimentar. Observou-se que as 

variáveis que apresentaram maior impacto na segurança alimentar foram a 

escolaridade (p=0,001) e a renda (p=0,024), sendo estas estatisticamente 

significantes, pois, à medida que a escolaridade foi maior (ensino médio completo, 

OR=3,643), bem como a renda (entre dois e quatro salários, OR=3,197), existiu uma 

chance três vezes maior para se ter segurança alimentar.  

 A influência da renda e da escolaridade foi encontrada em diversos 

estudos, podendo ser vista de outra forma, como no estudo feito por  Panigassi et al. 

(2008a), que encontraram, em relação à renda, menos de dois salários (OR=12,95), 

quase 13 vezes mais chance de estar em insegurança alimentar, e para 

escolaridade, analfabeto (OR=8,4); para Vianna e Segall-Corrêa (2008), quanto 
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menor a renda maior a chance de ter insegurança alimentar, pois a variabilidade foi 

de OR= 2,18 (mais de $300,00) a 19,10 (até $25,00).   

 Pesquisas em outros países também encontraram associação 

estatisticamente significativa em relação à insegurança alimentar, sendo 

inversamente proporcional, pois à medida que a renda e a escolaridade são 

menores a insegurança alimentar é maior, como nas seguintes pesquisas realizadas 

por Zizza, Duffy e Gerrior (2008), Nnakwe e Yegammia (2002), Chaparro et al. 

(2009), Foley et al. (2009), Coleman-Jensen (2010), dentre outras.  

 Um dado, porém, deve ser ressaltado, o de que, mesmo em famílias com 

renda entre dois e quatro salários mínimos, houve prevalência de 83,6% com 

insegurança alimentar, o que faz-se refletir que a renda, bem como a escolaridade, 

não podem ser fatores isolados, preditores da insegurança alimentar, pois o 

conceito, definido no início desse estudo, de segurança alimentar envolvem 

aspectos desde da disponibilidade, quantidade até qualidade do alimento, aspectos 

esses que vão além de indicadores somente socioeconômicos.  

 Andrade (2001) expressa a ideia de que nesse quadro de insegurança 

alimentar, sendo portanto um instrumento de avaliação eminentemente subjetivo, 

retratam-se as expectativas negativas do processo econômico e social, 

profundamente marcado pela “cultura da pobreza”, que envolve aspectos como 

desemprego, desinformação, baixa escolaridade, moradias precárias, desigualdade 

social, dentre outros.  

 Em relação às condições de moradia, apesar de não existir associação 

estatisticamente significativa neste ensaio, detectou-se o fato de que as famílias que 

possuem esgoto em rede pública têm 5,75 mais probabilidade de ter segurança 

alimentar, quando comparadas àqueles que possuem esgoto a céu aberto. 

Panigassi et al. (2008a), acharam dado similar (OR=5,19) para pessoas que tinham 

acesso à rede pública de esgoto no domicílio.    

 A segunda etapa da EBIA é composta pela frequência dos alimentos 

consumidos diariamente pelas famílias, na qual tem-se percebido que mesmo as 

famílias em situação de segurança alimentar, quase a totalidade, 23 (16,2%) 
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consomem frutas e sucos naturais, apresentando associação estatisticamente 

significante (p=<0,0001). Entretanto, seus hábitos alimentares são permeados por 

alimentos de baixo valor nutritivo, como os embutidos 16 (12,4%; p=0,941), açúcar 

23 (12,2%; p=0,948) e refrigerantes/sucos industrializados 18 (19,8%; p=0,068).  

 Panigassi et al. (2008) encontraram prevalências significativas em alguns 

grupos alimentares em estado de segurança alimentar, açúcar (84,1%; p=0,040), 

refrigerante (44,5%; p=0,000) e doces (38,6; p=0,000).  

 O consumo de tubérculos/raízes, leite, derivados do leite, frutas/sucos 

naturais, verduras/legumes, carnes e margarina apresentaram uma tendência 

decrescente à medida que aumentava o nível de insegurança alimentar (p < 0,05). A 

mesma tendência se verificou no estudo desenvolvido por Marín-León et al.  (2005), 

relacionado aos grupos das verduras, frutas e carnes. 

 Ante tal situação de hábitos alimentares inadequados que permeia a 

população brasileira, Levy-Costa et al. (2005) realizaram uma pesquisa na qual 

compararam dados da Pesquisa de Orçamento Familiares (POF) realizada em 2002-

2003, com aqueles obtidos pelo Estudo Nacional de Despesas Familiares (ENDEF), 

realizado em meados da década de 1970. Constata-se, então, uma diversidade 

alimentar da população brasileira. Houve uma redução no consumo de gêneros 

alimentícios tradicionais, como arroz (-46%), feijão (-37%), batata (-59,0%), pão (-

22,0%) e açúcar refinado (-47,6%), acompanhada de um aumento de consumo per 

capita de produtos como iogurte (+2,5kg), refrigerante sabor guaraná (+6,0kg) e 

alimentos preparados (+3,7kg). 

 Assim, torna-se evidente o fato de que, entre vários outros aspectos, a 

mudança de hábitos alimentares com a adoção de padrões considerados 

inadequados produz novos agravos à saúde humana, como Diabetes mellitus tipo 2, 

câncer, doenças cardiovasculares, bem como os distúrbios nutricionais, obesidade e 

desnutrição (WHO, 2003; BRASIL, 2004a). Pode-se atestar, pois, que a população 

adota um padrão de consumo que pode ser classificado, comparativamente, como 

cada vez menos saudável (ENES; SILVA, 2009). 
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 Entre os grupos de alimentos abordados na EBIA, três deles são 

caracterizados como componentes dos alimentos regionais, verduras e  legumes 

(p=<0,0001), frutas (p=<0,0001), tubérculos e raízes (p=0,001), tendo apresentado 

associação estatisticamente significante, pois percebeu-se que existe um 

decréscimo na utilização desses alimentos, bem como na maioria dos outros grupos 

alimentares, à medida que a insegurança alimentar vai aumentando sua gravidade.  

 No grupo de verduras e legumes, as famílias com IAL tiveram um 

consumo de 41,0% e as famílias com IAG consumiram 14,1%, isto é uma variação 

de 26,9%; no grupo alimentar das frutas, a variação foi de 25,9% entre o consumo 

da IAL para IAG; o grupo dos tubérculos e raízes foi de 20,5%. 

 Marín-León et al. (2005) perceberam que, mesmo nas famílias postas no 

âmbito de segurança alimentar, existe uma redução no consumo desses alimentos 

para as frutas (20,0%) e verduras (8,0%). 

 Esses achados são consistentes em relação a vários estudos, como os de 

Neumark-Sztainer et al. (2003), Fávaro et al. (2007) e Panigassi et al. (2008). Esse 

último acrescenta que a alta prevalência de famílias com insegurança alimentar 

moderada (88,6%) e grave (58%) leva a concluir que optam por não utilizar 

alimentos altamente nutritivos, em detrimento de alimentos energéticos, podendo 

explicar o agravamento dos distúrbios nutricionais.  

Fávaro et al. (2007, p.790) ainda acrescenta que: 

Mesmo as frutas, que estão disponíveis em algumas épocas do ano, 
em pequenas áreas de poucas famílias, e não dependem de 
disponibilidade financeira para o consumo, não são acessíveis às 
famílias mais vulneráveis.   

 Estudo de intervenção realizado em um bairro pobre do Município de São 

Paulo por, Jaime et al. (2007), detectou que as famílias participantes da intervenção 

educativa, composta de grupo focal e oficina culinária, aumentaram o consumo de 

frutas (+1,63%) e hortaliças (+0,41%) e para o grupo-controle houve uma redução 

nesse consumo de -1,18% e - 0,01%, respectivamente.  

Perante esse quadro de desuso dos alimentos regionais, se percebeu a 

necessidade de elaborar uma tecnologia para ser utilizada durante estratégia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Neumark-Sztainer%20D%22%5BAuthor%5D
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educativa com familiares de pré-escolares com enfoque na utilização dos alimentos 

regionais, possibilitando uma nova opção alimentar com os próprios alimentos 

disponíveis no cotidiano familiar.   

A aplicação da EBIA neste estudo proporcionou identificar como se 

encontra a segurança/insegurança alimentar das famílias, bem como desvendar 

hábitos alimentares de crianças em fase pré-escolar, tornando-se, portanto, 

ferramenta eficaz, abrangente e de fácil aplicação para a população da zona rural, 

pois segundo Vianna e Segal-Corrêa (2008) a EBIA possui um grande potencial para 

caracterização de contextos locais e regionais com rapidez e baixo custo.    

Logo, a EBIA deve ser divulgada favorecendo sua utilização por maior 

número de profissionais, possibilitando quantificar a realidade de 

segurança/insegurança alimentar promovendo assim a elaboração de políticas 

públicas plausíveis.    

 

8.3 Efeitos da intervenção educativa com base no conhecimento, atitude e prática 

sobre alimentos regionais  

O inquérito CAP foi utilizado com intuito de verificar o conhecimento, 

atitude (como realizam) e prática (como se comportam) dos participantes da 

presente pesquisa em relação aos alimentos regionais, se mostrando como uma 

ferramenta eficaz.  

No Brasil, esse tipo de inquérito vem sendo amplamente utilizado. Lima, 

Bucher e Lima (2004), que avaliaram o conhecimento da população sobre 

hipertensão arterial; Gonçalves Neto et al. (2005) pesquisaram sobre conhecimentos 

e atitudes da população sobre dengue; Marinho et al. (2003) avaliaram o 

conhecimento, atitude e prática sobre auto-exame; Fernandes et al. (2009) 

desvendaram o conhecimento, atitude e prática do exame de Papanicolaou por 

mulheres, dentre outros estudos. Ressalta-se que, tais estudos não evidenciaram 

intervenções educativas, no qual o CAP foi utilizado somente em caráter avaliativo.   

Encontrou-se apenas um estudo que utilizou um inquérito do tipo CAP 

para avaliar intervenção educativa, no Brasil, onde realizou um curso Integrado de 
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Aconselhamento em Alimentação Infantil na transformação de conhecimento, atitude 

e prática de pediatras e nutricionistas da rede municipal de saúde de São Paulo, 

verificando que quanto ao conhecimento, houve melhora no grupo intervenção (p < 

0,001) e desempenho, havendo uma melhora significativa no grupo intervenção em 

anamnese alimentar (p < 0,001) (BASSICHETTO; RÉA, 2008). 

A nível internacional, utilizou-se o CAP para avaliar a percepção de 

fumantes e não fumantes sobre nutrição (EMAMI et al., 2008); e conhecimento 

nutricional em mulheres portadoras do vírus HIV (BUKUSUBA; KIKAFUNDA; 

WHITEHEAD, 2010).  

Em contrapartida, em algumas pesquisas internacionais, encontraram-se, 

estudos que utilizaram o CAP para avaliar uma intervenção educativa, dentre as 

quais, Shariff et al. (2008), utilizaram um inquérito CAP para avaliar o conhecimento, 

atitude e prática das crianças, antes e após uma intervenção sobre educação 

nutricional, que utilizaram como ferramentas, atividades práticas e apresentação de 

vídeos, possibilitando um resultado estatisticamente significativo (p <0,001), isto é 

melhorias no conhecimento, atitude e prática.  

Outro estudo foi o aconselhamento nutricional para homens idosos 

residentes em zonas rural e urbana, por meio de recursos audiovisuais, cujo CAP 

verificou um aumento no conhecimento, atitude e prática sobre hábitos alimentares  

(SACHDEVA et al., 2008).  

A investigação de que se cuida, avaliou conhecimento, atitude e prática 

sobre alimentos regionais, por meio de um inquérito CAP, sendo aplicado antes e 

após a intervenção educativa tendo verificado que o conhecimento (p=0,731), a 

atitude (p=0,362) e prática (p=0,600) não apresentaram associação estatisticamente 

significante antes da intervenção educativa, entre o grupo-controle (GC) e grupo de 

intervenção (GI).   

Com relação ao eixo conhecimento, antes da intervenção educativa, 

notou-se o nível inadequado (p=0,731) como sendo o mais prevalente, em ambos os 

grupos (GC=55,4% e GI=44,6%), indicando o desconhecimento das famílias em 

relação a terminologia alimentos regionais, apesar de a totalidade dos participantes 
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terem ressaltado o caju, banana, siriguela, jerimum e batata-doce como sendo os 

alimentos que compõem o grupo alimentar dos alimentos regionais.   

Assim, é lícito assinalar, que o livro Alimentos regionais brasileiros 

lançado pelo Ministério da Saúde em 2002, foi distribuído em todas as UBSF´s do 

Município de Maranguape; no entanto existe uma rotatividade de profissionais, 

favorecendo assim uma quebra na continuidade da assistência e consequentemente 

um desconhecimento sobre os materiais distribuídos em gestão anterior.  

 O livro supracitado, (BRASIL, 2002b, p. 8), enfatiza que seu foco é 

voltado para aqueles promotores de saúde, tendo como objetivo:   

[…] divulgar a imensa variedade de frutas, hortaliças, tubérculos e 
leguminosas brasileiras. Este trabalho poderá auxiliar na orientação 
das comunidades no sentido de uma alimentação acessível que 
utilize recursos locais. Também poderá despertar o interesse para o 
resgate do cultivo, extração racional, produção, transformação para 
consumo próprio ou geração de renda. A utilização destes e de outros 
alimentos, poderá contribuir com a segurança alimentar e nutricional 
de nossas comunidades.  

Em razão, porém, desse desconhecimento da terminologia alimentos 

regionais, favoreceu o fato de que, 83 famílias (GC=41% e GI=59%)  mencionaram 

que os alimentos regionais só serviam para fazer suco e somente 34  (GC=91,2 e 

GI=8,8) referiram servir para realizar uma alimentação variada e 35 famílias 

(GC=42,9 e GI=57,1)  desconheciam alguma alimentação que poderia ser preparada 

com esses alimentos.    

Como mencionado anteriormente, esses dados confirmam a justificativa 

do desuso da alimentação tradicional, das frutas, sendo substituídas por uma 

alimentação pautada em alimentos industrializados, sofrendo influência da mídia, 

envolvendo outros aspectos no âmbito cultural e econômico. Esse fato está 

ocasionando a transição nutricional tão evidente em nosso país, evidenciado pela 

redução da desnutrição infantil e ascensão da obesidade.  

Portanto, pode-se inferir duas situações: que os profissionais de saúde 

dessas UBSF´s não foram capacitados para orientar as famílias sobre os alimentos 

regionais ou orientaram de forma insatisfatória, em virtude do alto nível de 

inadequação no eixo conhecimento.  
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A atitude também não foi satisfatória, prevalecendo o nível inadequado 

(p=0,362) em 154 famílias antes da intervenção educativa (GC=53,2% e GI=46,8%), 

pois, o conhecimento inadequado influencia diretamente na atitude sendo esta 

também inadequada. Apesar de quase a totalidade julgar ser necessária a utilização 

dos alimentos regionais, elas não sabiam que os alimentos regionais podem prevenir 

distúrbio nutricional, promover a segurança alimentar e ser uma nova opção 

alimentar.  

Portanto, se o conhecimento e a atitude foram inadequados, a prática não 

poderia ser diferente, prevalecendo também o nível inadequado em 176 famílias 

(p=0,600), pois a base para se ter atitude e, consequentemente, a prática é o 

conhecimento, e se este estiver comprometido, pode comprometer todo o resto, 

como verificado neste estudo.  

A prática inadequada, antes da  intervençã, foi verificada quando 

questionadas quais refeições os responsáveis pelos pré-escolares preparavam com 

esses alimentos, sendo mencionados suco, doce e vitamina de banana, alimentos 

esses que não se caracterizam como alimentação que pode ser utilizada como 

refeição diariamente.  

Para tanto, desde 1986, com base, na Carta de Otawa (BRASIL, 2001), 

no qual se enfatiza que, para se promover saúde, se precisa capacitar a 

comunidade, por meio de disseminação do conhecimento, no qual essa capacitação 

pode e deve ser realizada pelo profissional de saúde, sendo este corresponsável 

nesse processo de melhoria da qualidade de vida, favorecendo assim uma atitude e 

prática adequada.  

Freire em 1983, enfatiza que o conhecimento não pode ser adquirido de 

forma passiva e imposta. Pelo contrário, o saber deve ser uma atitude curiosa em 

face da realidade, requerendo uma ação transformadora sobre a realidade, 

implicando invenção e reinvenção, isto é, criatividade (FREIRE, 1983).  

Sendo assim, a intervenção educativa proposta neste estudo, foi 

permeada pelos ensinamentos de Freire, que se julgou pertinente elaborar uma 

tecnologia educativa – álbum seriado – sobre alimentos regionais, cuja intenção é 
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disseminar o emprego dos alimentos regionais de forma lúdica, dialógica e de fácil 

entendimento.  

A intervenção educativa aconteceu com o grupo de intervenção; e o 

grupo-controle teve que participar de uma consulta tradicional de puericultura. Para 

o grupo de intervenção, se realizou uma estratégia educativa, utilizando a tecnologia 

elaborada, o álbum seriado, apresentando resultados significativos verificados por 

meio da melhoria do nível de conhecimento, a atitude e a prática sobre os alimentos 

regionais dos participantes da intervenção educativa.  

No entanto, verificou-se associação estatisticamente significante em todos 

os eixos – conhecimento (p=<0,0001), atitude (p=<0,0001) e prática (p=<0,0001) – 

após a intervenção educativa (GC=87 e GI=62), evidenciando a eficácia do álbum 

seriado sobre alimentos regionais.  

Essa eficácia foi confirmada pela redução no nível inadequado, em todos 

os eixos, conhecimento (GIantes=44,6% e GIdepois=14%), atitude (GIantes=46,8% 

e GIdepois=17,9%) e prática (GIantes=44,3% e GIdepois=20,6%) e, 

consequentemente, um aumento no percentual do nível adequado, levando a uma 

variabilidade positiva no conhecimento de 50,9%, na atitude de 44,2% e prática de 

45,2%.  

Sendo assim, a intervenção educativa proposta neste estudo evidenciou 

um aumento no nível de conhecimento, atitude e prática sobre alimentos regionais, 

dos participantes, favorecendo assim a uma maior utilização desses alimentos. Isto 

pode levar a uma futura redução da insegurança alimentar, das carências 

nutricionais, por meio dos enfermeiros durante a consulta de puericultura.  

Os achados do estudo impulsionados pela dialogicidade entre os sujeitos, 

vão de encontro com o marco freireano, em que defende que a pedagogia da 

libertação objetivando a transformação da vida, através de uma educação 

libertadora, a partir dos espaços, vivências, experiências, culturas, sociabilidades 

dos oprimidos de todo o gênero, propondo-se a educar a partir das experiências que 

as pessoas acumulam ao longo da vida, do que eles têm a dizer, do que eles têm a 

fazer e a projetar (FREIRE, 1999).  



116 

 

Corroborando com os achados da presente pesquisa, Figueiredo, 

Rodrigues-Neto e Leite (2010) afirmam que o modelo dialógico de Educação em 

Saúde propõe a formulação do conhecimento, que deve ser pautado no diálogo, em 

que educador e educando assumem papel ativo no processo de aprendizagem, 

mediante uma abordagem crítico-reflexiva da realidade. 

Shariff et al. (2008), detectaram o fato de que houve incrementos 

significativos (p <0,001) no pós-intervenção educativa nutricional com crianças, no 

conhecimento (p <0,001), atitude (p <0,05) e prática (p <0,001), reforçando a 

importância de oferecer às crianças o conhecimento para promover a nutrição 

saudável com exercícios de comportamentos alimentares corretos. 

Jaime et al. (2008) realizaram educação nutricional para o consumo de 

frutas e hortaliças, concluindo que ações no âmbito educacional, que articulam 

informações por meio de motivação, aparecem como bem-sucedidas em ambientes 

de grande pobreza, contrariando, portanto, alguns estudos que enfocam os preços 

elevados de frutas e ausência de equipamentos eficientes, como sendo 

fundamentais e intransponíveis para promoção da saúde alimentar.   

Knai et al. (2006) realizaram uma busca, em banco de dados científicos 

internacionais, sobre intervenções educativas realizadas com crianças, com a 

finalidade de aumentar o consumo de frutas e legumes, tendo sido encontrado um 

total de 14 artigos que utilizaram como estratégia educativa a qualificação do 

professor no âmbito escolar, grupo focal, oficina de degustação, palestras 

educativas, dentre outros. Os resultados mostraram significância estatística na 

melhoria do consumo das frutas e legumes, podendo ter impacto significante na 

saúde pública a longo prazo.  

Os mesmos autores, ainda acrescentam que os melhores resultados 

foram em países desenvolvidos, e essa percepção de estratégia educativa deve ser 

disseminada e plausível, na medida que é direcionada para determinada população.  

Ressalta-se o fato de que nenhum dos pesquisadores, identificados na 

pesquisa há pouco referida, desenvolveu uma tecnologia educativa para ser utilizada 

durante a intervenção, sendo portanto, a criação do álbum seriado sobre alimentos 
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regionais uma ferramenta relevante que deve ser difundida e adaptada para cada 

realidade.  

No contexto brasileiro, existe a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição (2003, p. 13), tendo como uma de suas finalidades a promoção de práticas 

alimentares saudáveis, com prevenção e controle dos distúrbios nutricionais, a ser 

realizada por meio do enfoque prioritário: 

 
[…] ao resgate de hábitos e práticas alimentares regionais 
relacionadas ao consumo de alimentos locais de baixo custo e 
elevado valor nutritivo, bem como de padrões alimentares mais 
variados, desde os primeiros anos de vida até a idade adulta e a 
velhice. 

 Estima, Philippi e Alvarenga (2009) realizaram uma pesquisa sobre os 

fatores determinantes do consumo alimentar, identificando quatro fatores principais, 

nos quais o alimento regional está inserido, como o fator biológico (sabor), 

econômico (baixo custo), disponibilidade (fácil acesso) e social (fatores 

culturais/regionais). 

 Assim, seguiu-se o preconizado na publicação de Alimentos regionais 

brasileiros, com ênfase na ideia de que o livro constitui instrumento que deverá 

contribuir para a capacitação dos profissionais de saúde na elaboração de materiais 

e atividades relacionados à prática de alimentação saudável junto à população, 

buscando a valorização dos alimentos existentes no próprio Brasil e, mais do que 

isso, na própria região (BRASIL, 2002b). 

 Portanto, os enfermeiros, munidos com esses materiais, livro sobre 

alimentos regionais (BRASIL, 2002b) e o álbum seriado que expõe de maneira 

ilustrativa uma realidade que é exposta por meio de estória fictícia de uma família 

que utiliza os alimentos regionais, podem atuar de forma eficaz durante as consultas 

de puericultura objetivando uma mudança de comportamento alimentar e 

consequentemente atingir níveis ideais de crescimento e desenvolvimento infantil.    

 Estudos evidenciam que, uma alimentação infantil saudável, é capaz de 

reduzir problemas nutricionais futuros, bem como favorece o crescimento e 
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desenvolvimento infantil adequado (FALCÃO-GOMES; COELHO;  SCHMITZ, 2006; 

TORRES et al., 2009; NOVAES; FRANCESCHINI; PRIORE, 2007). 

Dentro desse contexto o consumo dos alimentos regionais deve ser 

estimulado, utilizando como ferramenta plausível o álbum seriado, que unindo o 

saber popular com o saber científico de forma dialógica poderá reduzir distúrbios 

nutricionais e consequentemente a insegurança alimentar.    

 A intervenção educativa embasada em Freire (1999), teve um impacto 

efetivo, pois conseguiu aumentar os níveis de conhecimento, atitude e prática de 

familiares de pré-escolar sobre alimentos regionais, confirmando a hipótese inicial 

(H1) proposta no estudo.  
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9 CONCLUSÕES 
 

Ao final deste estudo envolvendo uma intervenção educativa com 

familiares de crianças pré-escolar, utilizando um álbum seriado sobre alimentos 

regionais como uma tecnologia emancipatória, tendo como objetivo geral avaliar os 

efeitos dessa intervenção sobre a utilização dos alimentos regionais pelos familiares 

de crianças na faixa etária de três a seis anos, verificou-se os seguintes achados: 

 na população de 200 informantes, existiu a prevalência do sexo feminino 

189(94,5%); estado civil de casado/união estável 143(71,5%); o nível de 

escolaridade foi o primário ou ensino fundamental 97(48,5%); o número de 

filhos na faixa pré-escolar foi somente de um 177(88,5%); a renda mensal 

variou de um a dois salários mínimos 101(50,5%); a ocupação predominante 

foi a que não exerce atividades fora de casa, 173(86,5%); 

 nos aspectos demográficos, identificou-se a prevalência do tipo de moradia 

ser de alvenaria 183(91,5%), água proveniente da rede pública em 163(84%), 

existência da rede pública de esgoto 160(80%) e a coleta de lixo realizada de 

forma pública 178(89%). Quanto aos cômodos, a média foi de GC=4,29 e 

GI=4,40 e o número de pessoas na casa foi GC=3,92 e GI=3,80;  

 grupos similares relacionada ao sexo (p=1,00), estado civil (p=0,603), 

escolaridade (p=0,349), número de filhos pré-escolar (p=0,104) e se trabalha 

fora de casa (p=0,632); 

 os níveis de segurança/insegurança alimentar foram assim distribuídos: 

segurança alimentar (12%), insegurança alimentar leve (35%), insegurança 

alimentar moderada (28,5%) e insegurança alimentar grave (24,5%); 

 a associação dos aspectos socioeconômicos com a segurança/insegurança 

alimentar verificou que os resultados da Razão de Chance (OR), em relação 

ao nível de escolaridade (p=0,001), mostram que as famílias com maior 

escolaridade têm mais de 4,36 vezes mais chance de ter segurança alimentar 

comparadas com famílias com menor escolaridade. Do mesmo modo, maior 

renda (p=0,024) representa uma razão de chances de 3,63 de terem 

segurança alimentar; 

 os níveis de insegurança alimentar foram influenciados pelos seguintes 

grupos de alimentos regionais: tubérculos e raízes (p=0,001), frutas e sucos 
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naturais (p=<0,0001), verduras e legumes (p=<0,0001); bem como nos 

grupos das carnes (p=<0,0001), derivados do leite (p=<0,0001) e margarina 

(p=0,009); 

 verifica-se, antes da intervenção educativa na população de 200 famílias, 

quando se relacionou o GC=90 e GI=110 com o CAP, podendo-se inferir que 

não há diferença estatisticamente significativa em todos os eixos, 

conhecimento (p=0,731), atitude (p=0,362) e prática (p=0,600);  

 após a intervenção educativa, nas 149 famílias (GC=87 e GI=62) pode-se 

verificar a existência de uma associação estatisticamente significante em 

todos os eixos, conhecimento (p=<0,0001), atitude (p=<0,0001) e prática 

(p=<0,0001), diante do aumento do nível adequado. 

Conclui-se que a implementação de uma intervenção educativa utilizando 

os conceitos teóricos - metodológicos freireano utilizando um álbum seriado sobre 

alimentos regionais teve impacto positivo na medida que contribuiu para melhorar o 

conhecimento, a atitude e a prática de familiares de pré-escolares .  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 De acordo com os resultados evidenciados na presente investigação e 

com base na literatura pertinente podemos inferir que a informação é fundamental 

para o conhecimento e consequente utilização dos alimentos regionais. Na ausência 

de informação sobre a utilização dos alimentos regionais como sendo promotores da 

segurança alimentar verifica-se uma redução no conhecimento e consequentemente 

na atitude e prática. Acrescenta-se que se as famílias desconhecem as variedades 

de alimentações que os alimentos regionais podem oferecer possuindo 

características como fácil acesso, baixo custo e alto valor nutricional, favorece a uma 

alimentação industrializada, baixo valor nutricional e consequentemente a obesidade 

infantil.  

 Outro aspecto importante que deve-se enfatizar é o conhecimento não 

somente da população, mas também dos disseminadores dessas informações, os 

profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, que também devem ser 

capacitados de forma contínua e sistemática para atuar com segurança, por meio de 

intervenção educativa, em prol da melhoria de hábitos alimentares saudáveis na 

infância, enfocando os alimentos regionais, tendo como mecanismo e oportunidade 

a consulta de puericultura.    

 O profissional enfermeiro, que está mais próximo dos familiares das 

crianças, consultando, orientando, conversando, deve ter em sua prática a 

perspectiva dialógica durante o processo educativo, identificando peculiaridades 

inerentes a cada realidade, nos aspectos sociais, econômicos e culturais. Além disso 

deve-se realizar intervenções educativas que favoreçam o aprendizado coletivo por 

meio da estratégia grupal, compartilhando informações e aliando o saber empírico 

com o saber científico.   

Assim, a intervenção educativa realizada na presente pesquisa, provou 

que se a orientação for realizada utilizando referenciais teóricos, como descrito por 

Freire (1999), consegue aumentar o nível de conhecimento, atitude e prática e 

consequentemente modificar hábitos alimentares que interferem diretamente na 

saúde infantil.  
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Esse estudo demonstra a necessidade, de implementação e 

disseminação de estratégias educativas plausíveis para cada realidade, em 

congruência com os níveis inadequados de conhecimento, atitude e prática 

encontrados nessa pesquisa no grupo-controle, com intuito de modificar a forma de 

pensar e de agir, com a finalidade de se alcançar o empoderamento.   

O presente estudo foi o primeiro a oferecer uma base científica para 

intervenção educativa com enfoque nos alimentos regionais bem como a elaboração 

de uma álbum seriado. Trouxe também evidência que uma estratégia de  educação 

em saúde realizada com qualidade é capaz de aumentar o conhecimento, aprimorar 

atitudes e práticas.  
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11 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

Embora os achados dessa investigação tenham sido exaustivamente 

analisados e testados revelando impacto e relevância para melhoria do 

conhecimento, atitude e prática sobre alimentos regionais, existem algumas 

limitações inerentes que merecem destaque, tais como curto período de seguimento 

das pessoas, ausência de uma análise custo e benefício das intervenções 

desenvolvidas.  

Destacam-se também as dificuldades para comparar os resultados dos 

estudos que também envolvem intervenções educativas, em virtude da escassez de 

publicações no âmbito dos alimentos regionais, bem como as diferenças nos 

delineamentos da pesquisa, nas abordagens educativas, no número de 

participantes, duração das intervenções, entre outras, sinalizando para necessidade 

de estudos multicêntricos.    

Recomendam-se algumas atividades para pesquisas a serem realizadas a 

médio e curto prazo: 

 avaliar o impacto sobre a segurança/insegurança alimentar, verificando 

se a utilização dos alimentos regionais apreendidos por meio do álbum 

seriado tem o poder de modificar os níveis de insegurança alimentar 

como modificou o conhecimento, a atitude e a prática (médio prazo).   

 realizar treinamento com os profissionais de saúde, em especial os 

enfermeiros, para atuarem de forma satisfatória diante de uma nova 

tecnologia educativa, possibilitando um repensamento sobre estratégia 

educativa em favor de hábitos alimentares saudáveis infantis (curto 

prazo).  

Diante disto, comprovo a tese de que a realização de uma intervenção 

educativa, com suporte nos pressupostos freireanos, com familiares de pré-

escolares possibilitou conhecimento, atitude e prática adequados quanto aos 

alimentos regionais, resultando na promoção da saúde da criança e da família.   
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APÊNDICE A - INQUÉRITO CAP SOBRE ALIMENTOS REGIONAIS 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

- Nome (Iniciais): ________________ Mãe (   ) Responsável (  ), qual? __________ 

- Situação Conjugal: ( ) 1 - Solteira ( ) 2 - Casada ( ) 3 - Divorciada ( ) 4 - Viúva ( ) 5 - União estável.  
- Idade do pré-escolar: ______________________ 
 
2. CONHECIMENTO SOBRE ALIMENTOS REGIONAIS 

A.  Você já ouviu falar sobre alimentos regionais?  

(    ) 1- Sim, qual? ____________________________________ 
 
(   ) 2 – Não, perguntar: E esses alimentos: (   ) Caju (  ) Banana (   ) Siriguela (   ) Jerimum (   ) Batata 
Doce.  
 
B. Você sabe para que serve esses alimentos? 
(  ) 1 - Preparar alimentação variada 
(  ) 2 – Fazer suco 
(  ) 3 - Não sabe   (  ) 4 – Outra finalidade ____________________ 
 
C. Você poderia citar dois tipos de alimentação preparada com alimentos regionais, com 
exceção dos sucos tradicionais? 
 
(  ) 1 – Carne de caju ou similar (  ) 2 – Farofa com banana (  ) 3 – Arroz com casca de Jerimum (  ) 4 
– Purê de Jerimum (  ) 5 – Batata doce frita. (  ) 6 – Suco da folha de siriguela. (   ) 7 – Não sabe/não 
lembra  (   ) 8 – Outro, _________________________ 

Avaliação do Conhecimento: (   ) 1 – Adequado  (  ) 2 - Inadequado 

 

3. ATITUDES SOBRE OS ALIMENTOS REGIONAIS 

A. Você acha que utilizar o alimento regional na dieta da criança é necessário? 

(  ) 1 – Sim, ir para o item B  (   ) 2 – Não 

B. Por que você acha necessário? 

(   ) 1 – Prevenir distúrbios nutricionais (Desnutrição/Obesidade/dentre outros) e/ou  

(   ) 2 – Segurança alimentar e/ou (   ) 3 - Nova Alternativa de Alimentação 

(   ) 4 – Outro finalidade ______________________ (   ) 5 – Não sabe 

Avaliação do Conhecimento: (   ) 1 – Adequado  (  ) 2 – Inadequado 

 

4. PRÁTICA EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS REGIONAIS 

A. Você já utilizou alimentos regionais na dieta da criança?  

(  ) 1 – Sim, Qual? _________________. Preparou o que? ____________________________ 

(  )  2 – Não 

B. Quantas vezes você pode utilizar o alimento regional no mês?(  ) 1 – Sempre que achar 

necessário (  ) 2 – Outra resposta: __________________   

Avaliação do Conhecimento: (   ) 1 – Adequado  (  ) 2 - Inadequado 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(FAMILIARES) 

 
Em duas vias, firmado por cada participante – voluntári(o-a) da pesquisa e responsável.  

Cara Senhora(o), 
Sou aluna do Curso de Doutorado em Enfermagem na Promoção da Saúde da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou realizando, neste momento, um trabalho sob orientação 
da Professora Lorena Barbosa Ximenes, com título INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA 
UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS REGIONAIS POR FAMÍLIAS DE PRÉ-ESCOLARES. 

Assim, você está sendo convidada a participar dessa pesquisa, para que possamos avaliar 
a realização de um grupo educativo com utilização dos alimentos regionais. Sua participação é 
importante, porém, você não deve participar contra sua vontade. Leia atentamente as informações 
abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 
esclarecidos.  

A sua colaboração, caso aceite participar da pesquisa, será em grupos, no qual receberá 
uma visita para ser informada sobre o grupo que fará parte. Caso participe do 1ª grupo irá responder 
a perguntas sobre alimentação, com data marcada. Caso participe do 2ª grupo, fará parte de um 
grupo educativo, que terá um encontro, com duração de uma hora, no qual receberá orientações 
sobre a utilização dos alimentos regionais e responderá a perguntas sobre alimentação. Essa 
pesquisa será desenvolvida na Unidade Básica de Saúde da Família localizada não sua região, 
Sapupara – Maranguape – Ceará. 

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo, serão usadas apenas para a 
realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às 
informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver 
dúvidas que possam ocorrer. Você tem a liberdade de retirar sua assinatura (consentimento) a 
qualquer momento e não participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma penalidade ou 
prejuízo. Ressalto que este estudo não haverá pagamento para sua participação, no qual todas as 
despesas serão de minha responsabilidade. E, finalmente, informo-lhe que, quando apresentar o meu 
trabalho, não usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa identificá-la. 

Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço, já que sou a 
responsável pela pesquisa.  
Nome: Mariana Cavalcante Martins 
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Capitão Américo Menezes, 387 - Parangaba.  
Telefone para contato: 85 34955192 / 99462255 
 
ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, 
dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Rua Coronel 
Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 33668338. 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo em dele 
participar e para isso eu DOU MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 
FORÇADO OU OBRIGADO. 

 
 

Fortaleza, ___ de ____________ de 20__.  
 
 
 
 
 

 
                                                                            
DADOS DO VOLUNTÁRIO:  
Endereço:                                                                 
Telefone: 

 

__________________________________ 

(Assinatura ou digital d(o,a) voluntári(o,a)  

 

 

__________________________________ 

                      Testemunha 

 

 

___________________________________ 

Mariana Cavalcante Martins 

(Responsável pelo estudo) 

 

__________________________________                  

Nome do profissional que aplicou o TCLE 

 



 
Informante Nº: ______ Iniciais: ___________ Idade: ________ 

Formação Básica: ________________     

Titulação:_______________________             Experiência anterior com validação de figuras:  1.Sim (   )  2. Não (   ) 

Ocupação atual:  1. Do lar (  )  2. Funcionaria Publica (   ) 3. Funcionária Privada (   ) 4. Autônoma (    )  5. Outro __________ 

 
Para cada um dos itens a serem avaliados responda às seguintes questões: 

  

 Figuras do Álbum Seriado Esta figura lhe 
parece claro e 

compreensivo? 

Essa figura está 
associada aos 

alimentos 
regionais? 

Sua presença 
no álbum é 
relevante? 

Qual o grau de relevância? 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Não (   )      
 
2. Sim (   ) 

1. Não (   )       
 
2. Sim  (   ) 

1. Não (   )      
 
2. Sim (   ) 

1. Irrelevante (   ) 
2. Pouco Relevante (   ) 
3. Realmente relevante (  ) 
4. Muito relevante (   ) 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Não (   )       
 
2. Sim  (   ) 

1. Não  (   )   
 
2. Sim  (   ) 

1. Não (   )  
   
2. Sim (  ) 

1. Irrelevante (   ) 
2. Pouco Relevante (   ) 
3. Realmente relevante (   ) 
4. Muito relevante (   ) 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Não (   )     
 
2. Sim  (   ) 

1. Não (   )     
 
2. Sim (   ) 

1. Não (   )   
     
2. Sim (   ) 

1. Irrelevante (   ) 
2. Pouco Relevante (   ) 
3. Realmente relevante (  ) 
4. Muito relevante (   ) 
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4  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Não (   )     
 
2. Sim  (   ) 

1. Não (   )     
 
2. Sim (   ) 

1. Não (   )   
     
2. Sim (   ) 

1. Irrelevante (   ) 
2. Pouco Relevante (   ) 
3. Realmente relevante (  ) 
4. Muito relevante (   ) 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Não (   )     
 
2. Sim  (   ) 

1. Não (   )     
 
2. Sim (   ) 

1. Não (   )   
     
2. Sim (   ) 

1. Irrelevante (   ) 
2. Pouco Relevante (   ) 
3. Realmente relevante (  ) 
4. Muito relevante (   ) 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Não (   )     
 
2. Sim  (   ) 

1. Não (   )     
 
2. Sim (   ) 

1. Não (   )   
     
2. Sim (   ) 

1. Irrelevante (   ) 
2. Pouco Relevante (   ) 
3. Realmente relevante (  ) 
4. Muito relevante (   ) 

7  
 
 
 
 
 
 

1. Não (   )     
 
2. Sim  (   ) 

1. Não (   )     
 
2. Sim (   ) 

1. Não (   )   
     
2. Sim (   ) 

1. Irrelevante (   ) 
2. Pouco Relevante (   ) 
3. Realmente relevante (  ) 
4. Muito relevante (   ) 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 02 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 03 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 04 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 05 
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SITUAÇÃO-PROBLEMA 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
P

Ê
N

D
IC

E
 I –

  S
IT

U
A

Ç
Ã

O
-P

R
O

B
L

E
M

A
 0

6
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

ANEXO A - ESCALA BRASILEIRA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

N° do questionário _________Data __/___/___ Hora de início da entrevista:______ 

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 (quem aplicar o questionário), 
sou (------------) e gostaria de conversar com a(o) senhora (sr) sobre uma pesquisa que estamos 
fazendo pela Universidade Federal do Ceará - UFC. 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(O) senhora (sr) não é obrigada a participar da pesquisa e se não participar isto 
não lhe trará prejuízos. Porém, se a(o) senhora (sr) aceitar ser entrevistada(o) vai nos ajudar a 
entender melhor esta questão da alimentação nas famílias brasileiras. A(O) senhora (sr) não será 
identificada(o) e nem vamos anotar seu endereço. Nós garantimos que apenas os pesquisadores vão 
ter conhecimento do que a(o) senhora (sr) nos disser. 

(SE A(O) ENTREVISTADA(O) CONSENTIR EM PARTICIPAR CONTINUE AS PERGUNTAS, CASO 
CONTRÁRIO, AGRADEÇA E ENCERRE A ENTREVISTA.) 

1. Cidade: Maranguape  2. Distrito: (   ) Tabatinga (  ) Gereraú  3. Zona Rural   (  ) Sim   (  ) Não 

4. Entrevistada (o) (primeiro nome): __________  A.C.S.: _______________ 

5. Sexo   (   ) M (   ) F 

6. Posição na família: (    ) Mãe  (      )Pai  (     ) outro _______________ 

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(sr) responda todas 
elas. 

 

Fase 1 – Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA:  

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(o) senhora (sr) teve preocupação de que a comida na sua casa acabasse 
antes que a(o) senhora(sr) 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 
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[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

 

9. Nos últimos 3 meses a(o) senhora(sr) 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(o) senhora(sr) 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) 

CASO HAJA MENORES DE 18 ANOS NA CASA, PERGUNTAR Q11, CASO CONTRÁRIO, PULAR 
PARA 13 

 

11. Nos últimos 3 meses a(o) senhora(sr) não pode oferecer a(s) suas crianças 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(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) 
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13. Nos últimos 3 meses a(o) senhora(sr) 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(o) senhora(sr) 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(o) senhora(sr) 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) 

 

17. Nos últimos 3 meses, a(o) senhora(sr) 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 
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[ ] Em alguns dias mas não em todos. 

[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 

[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

Obs No caso de resposta Não ou Não sabe ou recusa responder pular para 18, se na casa há 
menores de 18 anos, caso contrário, pular para o final (pergunta 22) 

[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(o) senhora(sr) 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(sr) 
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. 
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[ ] Em apenas 1 ou 2 dias 

[ ] Não sabe ou recusa responder (MARCAR RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

 

Fase 2 – Freqüência dos alimentos  

 

Fase 3 - Estrutura familiar 

27 - Agora vou fazer algumas perguntas à senhora (sr) sobre as pessoas que moram nesta casa, 
começando por você. 

Nome Sexo Relação de 
parentesco com 

a(o)entrevistada(o) 

Sabe ler e 
escrever 
bilhete 
simples 

Escol.  Ocupação Renda 
Mensal 

       

       

       

Legenda / Dados: 

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(o) sra.(sr) 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?  
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 ________________(Reais) 

(SE A PESSOA NÃO SOUBER, OU NÃO QUISER RESPONDER PERGUNTE A FAIXA DE RENDA) 

1 SM = R$ 465,00 

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(o) senhora (sr) 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 (sr) têm água disponível o tempo todo? ( ) sim ( ) não 

 

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. No último mês alguma criança desta casa botou verme pelas fezes? 

Sim ( ) Não ( ) Não sabe ou recusa responder ( ) 

 

37. No último mês alguma criança desta casa botou sangue pelas fezes? 

Sim ( ) Não ( ) Não sabe ou recusa responder ( ) 

 

38. Como é feita a coleta de lixo aqui da sua casa? (PODE TER MAIS DE UMA RESPOSTA) 

Coleta pela prefeitura ( ) 
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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 ( ) 

SE SIM, QUAL O TIPO DE AJUDA? 

Tipo Quantidade Freqüência De quem recebe 

    

    

    

 

Legenda/Dados: 

Tipo Quantidade Freqüência de quem recebe 

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(sr) recebeu ajuda em dinheiro? 

[ ] Sim [ ] Não (pular para 41) [ ] Não sabe ou recusa responder 

 

SE SIM, QUANTO POR MÊS? 

Quanto por mês? De quem? Para quem? 

R$   

R$   
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ANEXO B - FICHA A 

 

         Fonte: Ministério da Saúde – Site do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) 

(BRASIL, 2004).  
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ANEXO C - Parecer do Comitê de Ética 

 

 

 

 

 

 

 


