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O Direito das Crianças (Ruth Rocha) 

 

Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 

Contra os rigores da vida. 

 

Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar. 

 

Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 

Os diretos das crianças 

Todos têm de respeitar. 

 

Tem direito à atenção 

Direito de não ter medos 

Direito a livros e a pão  

Direito de ter brinquedos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A criança que fui chora na estrada. 

Deixei-a ali quando vim ser quem sou; 

Mas hoje, vendo que o que sou é nada, 

Quero ir buscar quem fui onde ficou...” 

(Fernando Pessoa) 



RESUMO 

 

Práticas alimentares inadequadas desde os primeiros anos de vida propiciam o 
desenvolvimento futuro de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) que, vêm 
ocorrendo de maneira progressiva e precoce. O Ministério da Saúde (MS), com 
propósito de promover hábitos alimentares saudáveis junto à população brasileira, 
vem elaborando políticas e programas que orientam quanto às práticas saudáveis de 
alimentação desde a infância, configurando-se em importantes ações de educação 
alimentar e nutricional, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Entretanto, viabilizar 
as prescrições dos guias alimentares é tarefa desafiadora para as equipes de saúde, 
uma vez que o processo alimentar envolve, além dos aspectos biológicos, os 
sociais, culturais, econômicos e religiosos, tornando-se ainda mais evidentes quando 
dirigidos aos menores de dois anos, pela necessidade de ampla orientação de pais, 
familiares e cuidadores, modelos de hábitos e atitudes para a criança. Este estudo, 
de abordagem quali-quantitativa, visou elaborar e validar uma estratégia educacional 
sobre alimentação saudável para crianças menores de dois anos, orientada a mães 
e cuidadores. O material produzido constou de três módulos e três folderes, com 
conteúdos norteadores do processo alimentar específico para as faixas etárias de 
zero a seis meses, de seis a 12 meses e de 12 a 24 meses, embasados nos guias 
alimentares do MS. Para sua validação empregou-se a técnica da conferência de 
consenso junto a sete especialistas, envolvendo duas etapas. Na primeira, de 
avaliação individual, os itens analisados por eles foram considerados importantes e 
consensuais, porém, as médias e desvios-padrão em alguns itens ficaram limítrofes 
ao critério de corte adotado. Após readequação do material produzido, transcorreu-
se a segunda etapa, com reunião presencial dos especialistas, em que todos os 
itens avaliados atingiram grau de importância e nível de consenso elevados, 
prescindindo-se da terceira etapa, por sugestão dos especialistas, alcançando-se, 
assim, a validação da estratégia educacional. Espera-se que essa proposta 
contribua para o fortalecimento das políticas públicas de alimentação e nutrição, por 
meio de sua implementação junto às ações de saúde das equipes da atenção 
básica, oportunizando a formação de hábito alimentar saudável das crianças, o qual 
repercutirá em melhor qualidade de vida, reduzindo os fatores de riscos para as 
DCNT.  
 

Palavras-chave: Nutrição do lactente. Cuidado da criança. Nutrição em saúde 
pública. Educação em saúde. Doença crônica. Fatores de risco. Materiais educativos 
e de divulgação.  

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Inadequate feeding practices from earliest years of life provide future development of 
chronic non-transmissible diseases that have been occurring in a progressive 
manner and early. The Ministry of Health, with purpose to promote healthy eating 
habits by Brazilian population, has been elaborating  policies and programs that 
focus on feeding healthy practices since childhood, configuring in important subsidies 
to the actions of feeding and nutrition education, within the Unique Health System. 
However, to make feasible the requirements of feeding guides is a challenging task 
for health teams, once the feeding process involves, in addition to the biological 
aspects, the social, cultural, economic and religious ones. It becomes even more 
evident when directed to children under two years old, who need extensive guidance 
of parents, family members and caregivers, models of habits and attitudes for the 
child. This study, of qualitative and quantitative approach, aimed to develop and 
validate an educational strategy on healthy feeding for children under two years old, 
orientated to mothers and caregivers. The material produced consisted of three 
modules and three brochures, with content driven to the feeding process specific to 
the age ranges from zero to six months, six to 12 months and 12 to 24 months, 
based on guidelines from the ministry of health. It was validated using the technique 
of the consensus conference with seven experts, involving two phases. In the first, of 
individual assessment, the analyzed items were considered important and 
consensual, but the averages and standard deviations in some items were bordering 
on the cut criterion adopted. In the second phase, of face-to-face meeting, after 
adjustment of the material produced, all evaluated items reached high degree of 
importance and high level of consensus, without the necessity of the third step, by 
experts suggestions, reaching the validation of educational strategy proposal. This 
proposal is expected to contribute to the strengthening of public policies on feeding 
and nutrition, by its implementation together with health actions of primary care 
teams, allowing the formation of healthy diet habit of the children, which will reflect in 
a better quality of life by reducing the risk factors for of chronic non-transmissible 
diseases.  
 

Key words: Infant nutrition. Child care. Nutrition, public health. Health education. 
Chronic disease. Risk factors. Educational and promotional materials. 
 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1 - Caracterização do painel de especialistas ..................................... 94 

Quadro 2 - Avaliações qualitativas dos especialistas sobre os módulos 

educacionais e materiais de apoio propostos ................................ 

 

99 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Recorte do conteúdo definido para cada módulo educacional e 

seu respectivo folder ................................................................... 

 

27 

Tabela 2 - Médias e desvios-padrão dos itens de avaliação dos módulos 

educacionais, segundo as etapas de avaliação .......................... 

 

97 

Tabela 3 - Médias e desvios-padrão dos itens de avaliação dos folderes 

segundo as etapas de avaliação ................................................. 

 

98 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AM Aleitamento Materno 

BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

CAAE Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CEP Comitê de Ética e Pesquisa 

DCNT Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DF Distrito Federal 

DP Desvio Padrão 

EFSA European Food Safety Authority 

Enpacs Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Saudável 

Famema Faculdade de Medicina de Marília 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LV Leite de Vaca 

MS Ministério da Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

OPAS Organização Pan-Americana de Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UBS Unidade Básica de Saúde 

USA United States of America 

 

  

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................... 12 

2 JUSTIFICATIVA ....................................................................................... 20 

3 OBJETIVOS ............................................................................................. 21 

3.1 Objetivo geral ......................................................................................... 21 

3.2 Objetivos específicos ............................................................................ 21 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................... 22 

4.1 Tipo de estudo ........................................................................................ 22 

4.2 Desenho do estudo ................................................................................ 22 

4.2.1 Elaboração da estratégia educacional ................................................. 22 

4.2.2 Seleção do painel de especialistas ...................................................... 24 

4.2.3 Etapas da conferência de consenso .................................................... 24 

4.3 Formas de análise dos dados .............................................................. 26 

4.4 Aspectos éticos ...................................................................................... 26 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................ 27 

5.1 Apresentação da estratégia educacional proposta ............................ 27 

5.2 Validação da estratégia educacional .................................................... 93 

5.2.1 Painel de especialistas .......................................................................... 93 

5.2.2 Primeira etapa da conferência de consenso ....................................... 95 

5.2.3 Segunda etapa da conferência de consenso ...................................... 96 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................... 105 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................ 107 

 APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ........... 112 

 APÊNDICE B - Instrumento de coleta de dados para caracterização 

dos especialistas .................................................................................... 

 

114 

 APÊNDICE C - Instrumento de avaliação dos módulos 

educacionais ........................................................................................... 

 

115 

 APÊNDICE D - Instrumento de avaliação do material de apoio ........ 117 

 ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP ................................... 119 

  



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas ocorreram no Brasil importantes transformações no 

padrão de morbidade e mortalidade, em função dos processos de transição 

epidemiológica, demográfica e nutricional.1,2 Em nosso país, as doenças crônicas 

não transmissíveis do adulto (DCNT) compõem o maior problema de saúde, sendo 

responsáveis por 72% das causas de morte, com elevado número de mortes 

prematuras, perda de qualidade de vida, alto grau de limitação e incapacidade, além 

de impactos econômicos para as famílias e a sociedade em geral.1  

 Obesidade, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia são algumas 

das doenças crônicas, que pertencem ao grupo dos fatores de risco para síndrome 

metabólica, de grande prevalência, constituindo-se nas principais causas de 

morbimortalidade. Estas doenças estão relacionadas, entre outros fatores, com 

hábitos alimentares, que por sua vez são adquiridos nos primeiros anos de vida. 

Estudos apontam que é nesta faixa etária que se abrem as "janelas de 

oportunidade" para a formação de hábitos alimentares que se estenderão até a 

idade adulta.3  A variação de alimentos aceitos na infância determinará a escolha 

alimentar nas fases posteriores da vida4, como também a introdução tardia de 

alimentos sólidos podem levar a recusas de frutas e vegetais na adultícia.5-8
 

 "Somos o que comemos", aforismo usado frequentemente para salientar a 

transcendental importância da alimentação, com seus diferentes nutrientes, na 

saúde do ser humano e, consequentemente na manutenção da vida. No passado, 

em 1946, Alcântara9 já enfatizava: "a universalidade da função nutritiva no 

organismo faz com que todas as demais funções lhe sejam subordinadas em grau 

maior ou menor, o que permitiria dizer que toda a fisiologia pode ser descrita sob o 

prisma da nutrição ou que a fisiologia humana é, com cores, ora mais ora menos 

acentuadas, a fisiologia da nutrição". E Guerra3, comenta: "se efetivamente somos 

aquilo que comemos então algo de errado ocorre com a nossa alimentação, já que a 

taxa de excesso de peso e obesidade atinge cerca de um terço de adolescentes e 

escolares nos países desenvolvidos e começa a ser também uma preocupação nas 

economias em transição, sobretudo nas regiões urbanas. Apesar de preocupante 

em si mesma, o grande problema associado à obesidade é a sua íntima correlação 

com a síndrome metabólica, cuja incidência está também aumentando na idade 

pediátrica". 
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 Agir precocemente, acompanhando a alimentação infantil desde recém-

nascidos até pelo menos os dois anos de vida, pode ser uma das medidas mais 

efetivas de prevenção de doenças crônicas do adulto. E, todas as pessoas 

responsáveis pelo cuidado dessa população infantil, sejam elas profissionais de 

saúde, familiares, cuidadores ou professores, têm nas mãos a responsabilidade de 

cuidado também do futuro da sociedade.  

 Inúmeros trabalhos científicos, realizados em todo o mundo, corroboram a 

relevância da relação alimentação  repercussão na saúde do indivíduo, como por 

exemplo:  

 - Peritos da European Food Safety Authority (EFSA), 2009, destacaram 

trabalhos que mostram um declínio no ganho ponderal e estatural em lactentes com 

início da diversificação alimentar depois dos seis meses, e num ganho ponderal 

excessivo quando a diversificação ocorre antes dos  quatro meses, com repercussão 

negativa, a longo prazo, devido ao aumento do risco de obesidade, de diabetes de 

tipo 2 e de doença cardiovascular.10
 

 - O perfil de crescimento do lactente alimentado com leite materno evidencia 

uma menor velocidade a partir dos primeiros 4-5 meses de vida. Isso é considerado 

como um perfil mais saudável, tendo em vista a forte evidência científica de que a 

velocidade mais elevada de crescimento nessa fase da vida se associa ao aumento 

do risco de doenças crônicas, tais como a obesidade, a diabetes de tipo 2 e a 

doença cardiovascular em idades posteriores.11,12
 

 - Alguns estudos sugerem que a introdução de pequenas quantidades de 

glúten, enquanto o lactente é ainda amamentado poderá reduzir o risco de doença 

celíaca, de alergia ao trigo e de diabetes mellitus tipo 1.5,13,14 

Um conceito fundamental desenvolvido nas últimas décadas foi o 

reconhecimento de que o tecido adiposo é um órgão endócrino que se comunica 

com o sistema nervoso central. Além da capacidade de depositar e mobilizar 

triglicérides, retinoides e colesterol, os adipócitos sintetizam e liberam uma 

variedade de substâncias, entre elas a leptina.15 Este hormônio produzido nos 

adipócitos é um componente integral do complexo sistema fisiológico que regula o 

armazenamento, o equilíbrio e o uso de energia pelo organismo, como também 

sinaliza e modula o estado nutricional do organismo para outros sistemas 

fisiológicos.16  
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  As recentes mudanças na organização familiar, em que os adultos saem para 

trabalhar e as crianças vão para as escolas/creches; a falta de tempo para o preparo 

das refeições; a falta de encontros específicos para as refeições em família e, as 

praticidades dos produtos alimentícios industrializados impulsionam importantes 

transformações no padrão de consumo alimentar e na saúde da população 

brasileira. Cada vez mais se observa a opção das pessoas pelo consumo de 

alimentos industrializados, comidas e bebidas (processados e ultraprocessados),  

que têm embalagens vistosas, sabor agradável e muitas vezes são de baixo custo, 

em detrimento dos alimentos in natura e dos minimamente processados.17 As 

peculiaridades desses alimentos, como conter excesso de gorduras (saturadas e 

trans) e de sal (sódio), aditivos químicos como corantes e conservantes, 

quantidades exageradas de açucares, calorias em demasia e ausência ou 

quantidades reduzidas de fibras alimentares; fazem com que sejam prejudiciais à 

saúde, causando efeitos deletérios como: obesidade, hipercolesterolemia, depósito 

de placas de ateroma nos vasos sanguíneos, hipertensão, constipação intestinal, 

intolerâncias e alergias alimentares, diabetes, entre outros.17 Tanto pior, quando tais 

produtos são oferecidos às crianças desde tenra idade, já nos primeiros meses de 

vida. Não é incomum observarmos bebês tomando refrigerantes nas mamadeiras ou 

ingerindo salgadinhos (chips), biscoitos recheados, chocolates e, até mesmo tendo 

suas refeições compostas por massas, sopas e papas industrializadas. Esta 

situação propicia o aparecimento de sobrepeso e obesidade desde a infância, 

repercutindo seus efeitos danosos para o adulto no qual se tornará.18,19 

Um estudo amplo de Bortolini et al.20 caracterizou o consumo alimentar de 

crianças brasileiras, menores de cinco anos, residentes nas cinco regiões do país, 

considerando a zona de residência urbana ou rural, com base em dados 

secundários oriundos da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006/2007.21 

Verificou-se que a maioria das crianças não consumia diariamente verduras, 

legumes, carnes e frutas, mas ingeria com frequência elevada, refrigerantes, doces 

e salgadinhos. Comparando-se as regiões, a pesquisa recomendou investir em 

ações de desestímulo ao consumo de alimentos não saudáveis pelas crianças em 

todas as regiões do país, devendo ser mais urgente no Sul, Sudeste, Nordeste e na 

zona urbana. Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 201322, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério 

da Saúde (MS), publicados em 2015, indicaram que a alimentação da criança menor 
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de dois anos, continua inadequada: 60,8% delas comem biscoitos, bolachas ou 

bolos industrializados e 32,3% tomam refrigerantes ou suco artificial. 

Considerando as fases iniciais do desenvolvimento infantil, um estudo do MS 

verificou a situação do aleitamento materno e da alimentação complementar de 

crianças menores de um ano nas capitais brasileiras e Distrito Federal, no período 

de 1999 a 2008.23 Dentre os resultados, observou-se que a duração mediana de 

aleitamento materno exclusivo era de 1,8 meses e de aleitamento materno de 11,2 

meses. O estudo concluiu que, no período analisado, apesar da melhora significativa 

da situação do aleitamento materno, o Brasil está distante do cumprimento das 

metas propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)24 e MS, que 

recomendam o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e 

continuação da amamentação até dois anos ou mais. Além disso, constatou-se 

também a necessidade de intervenções de promoção de hábitos saudáveis de 

alimentação no primeiro ano de vida.  

Sob o ponto de vista nutricional do lactente, apesar do leite materno conter 

todos os nutrientes, suficientes e essenciais, aos primeiros seis meses de vida, 

observa-se a introdução precoce da alimentação complementar, com o oferecimento 

de outros alimentos e líquidos, muitas vezes já no primeiro mês de vida, que 

repercute na baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo e no desmame 

precoce.25,26  

 Os benefícios do aleitamento materno a curto, médio e longo prazo para a 

saúde das crianças são amplamente reconhecidos nos dias atuais e o incentivo a 

essa prática também se configura em importante ação na prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis na fase adulta. A OMS, em pesquisa envolvendo 

revisões sistemáticas e metanálises, constata a associação entre crianças 

amamentadas na infância e menores médias de pressão arterial e de colesterol total 

na fase adulta, além de menor prevalência de sobrepeso, obesidade e de diabetes 

mellitus, tipo 2, havendo significância estatística27, sendo corroborado em outros 

estudos.25,28,29 

Fica bastante evidente que para o enfrentamento desses problemas, entre 

eles, o excesso de peso acometendo uma em cada três crianças brasileiras17, é 

necessário o planejamento e ampliação de ações de promoção de saúde e de 

prevenção de agravos nos seus aspectos preveníveis, de forma a contribuir para 
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que as pessoas vivam mais e melhor e, os profissionais que atuam na área da 

saúde têm grande responsabilidade como agentes promotores de bem estar.  

Considerando o direito das pessoas à saúde e à alimentação saudável, o MS, 

através da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, assumiu o compromisso de promover a alimentação saudável 

da população brasileira.30 Com esse propósito, as primeiras diretrizes alimentares 

oficiais foram contempladas no Guia Alimentar para a População Brasileira – 

Promovendo a Alimentação Saudável, publicado em 2006 pelo MS31, que busca 

orientar a população adulta para adotar práticas saudáveis de alimentação, 

configurando-se em importante subsídio às ações de educação alimentar e 

nutricional no Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo na atenção básica. 

Esta iniciativa vai ao encontro da Estratégia Global para a Promoção da 

Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, na qual a OMS recomenda que os 

governos formulem e forneçam informações sobre alimentação e nutrição à 

população, com atualizações periódicas segundo o progresso no conhecimento 

científico, mudanças de hábitos alimentares e nas condições de saúde dos povos.17 

Como forma de ajudar a população a refletir sobre sua própria alimentação, a 

modificar hábitos alimentares inadequados e a manter um peso saudável, o MS 

também elaborou, em 2006, a versão de bolso do Guia Alimentar para a População 

Brasileira, utilizando o formato dos Dez Passos para uma Alimentação Saudável.32 

Em 2014, o MS lançou a 2ª edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, 

trazendo as diretrizes atuais de promoção da alimentação adequada e saudável.17 

Os impactos da implementação dos Dez Passos para uma Alimentação Saudável 

foram investigados por Vinholes et al.33 em amplo inquérito sobre saúde realizado 

com mais de 3.000 adultos de 20 anos ou mais, residentes na zona urbana de 

Pelotas, Rio Grande do Sul. Verificou-se a frequência de adesão à estratégia dos 

dez passos do MS para a promoção de hábitos saudáveis de alimentação. O estudo 

concluiu que apenas 1,1% da população analisada seguem os dez passos 

recomendados, sendo que o número médio de passos realizados foi seis. Para a 

maioria dos passos propostos pelo MS, a adesão foi mais frequente em mulheres, 

em indivíduos mais velhos e com menor escolaridade. Além disso, evidenciou-se 

que o passo quatro, não adição de sal aos alimentos já prontos, foi o de maior 

frequência de adesão e, o de menor frequência foi o passo nove, relacionado à 

manutenção do peso dentro de limites saudáveis. 
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Com vistas à promoção da alimentação saudável também para as crianças, o 

MS, o Programa de Promoção e Proteção à Saúde da Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS/Brasil) e a OMS, elaboraram, com base em levantamento de 

dados do governo brasileiro e em documentos desses órgãos representativos no 

Brasil, o Guia Alimentar para Crianças Menores de dois anos.34 Seguiu-se a  este 

manual técnico, com o objetivo de subsidiar os profissionais da saúde na 

operacionalização de suas recomendações, um outro guia - Dez passos para uma 

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um guia 

para profissionais da saúde na atenção básica.35,36 Tais manuais trazem orientações 

alimentares gerais e atualizadas, condizente com o perfil epidemiológico e a cultura 

alimentar do Brasil. Devem ser utilizados como instrumentos de capacitação, 

consulta permanente na prática profissional e orientação aos usuários do SUS, 

sobretudo mães e cuidadores, visando a à formação de hábitos alimentares 

saudáveis desde a infância, considerando o aleitamento materno e alimentação 

complementar. As primeiras edições destes guias foram lançadas em 2002 e em 

2013 o MS divulgou a segunda reimpressão da segunda edição.34-36 Seguindo em 

direção à linha de cuidado integral à saúde da criança, as políticas e programas do 

MS, diretivas das ações de saúde no âmbito da atenção básica, sofrem constantes 

revisões e atualizações, de modo a sensibilizar e subsidiar os profissionais desse 

nível de atenção para desenvolverem, com segurança e maestria, as ações de 

promoção da alimentação saudável junto à população.37 Entretanto, viabilizar as 

prescrições do guia alimentar para crianças menores de dois anos é tarefa 

desafiadora para a equipe de saúde, uma vez que o período em que estas 

orientações devem ser realizadas junto ao público alvo, é geralmente envolto por 

crenças e tabus quanto aos alimentos que devem ou podem ser ofertados a criança 

pequena, exigindo dos profissionais de saúde habilidade para contornar essa 

situação, à luz dos aspectos sociais, culturais, econômicos e religiosos que cercam o 

processo alimentar.36  

 Em um estudo de intervenção randomizado realizado por Vitolo et al.38 

avaliou-se a implementação das diretrizes nutricionais para crianças menores de 

dois anos preconizada pelo MS em um grupo formado por 163 recém-nascidos, 

cujas mães, do grupo intervenção, receberam orientações dietéticas durante o 

primeiro ano de vida da criança. Os resultados encontrados sugerem que o 

programa de intervenção proposto promove modificações positivas na prática 
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alimentar de crianças menores de dois anos, como a verificação de maior proporção 

de aleitamento materno exclusivo aos quatro e aos seis meses de vida. Contudo, 

esse programa não foi eficaz para prevenção de anemia ferropriva, denotando que 

ainda há lacunas a serem preenchidas no âmbito da alimentação infantil.  

Somado às Políticas e Programas desenvolvidos no âmbito do SUS para 

promoção de hábito alimentar saudável, o Brasil também instituiu o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 

lançado pelo MS, em 2011.39 Esta proposta visa preparar o país para o 

enfrentamento e detenção, de 2011 a 2022, das doenças crônicas não 

transmissíveis, dentre elas: acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas; uma vez que essas doenças 

representam o maior problema de saúde da população brasileira, correspondendo a 

aproximadamente 70% das causas de mortes. Dentre os fatores de risco 

modificáveis das DCNT, este plano aponta a inatividade física e a alimentação 

inadequada, reforçando a necessidade de se investir nesses setores. E nesse 

sentido, ele tem como diretriz para promoção à alimentação saudável, o 

estabelecimento de ações de incentivo ao aleitamento materno e à alimentação 

complementar saudável, juntamente com as orientações dos guias de alimentação 

saudável do MS, além das ações que definem acordos com a indústria alimentícia 

para eliminar gorduras trans e reduzir o sal de seus produtos, e, a regulamentação 

para a rotulagem nutricional clara e precisa.39 Considerando-se todo o contexto 

apresentado fica evidente que a prática alimentar inadequada desde os primeiros 

anos da infância relaciona-se à ocorrência de morbimortalidade infantil, como 

também ao desenvolvimento  de doenças crônicas no futuro.  Assim, torna-se 

inquestionável a preocupação com a alimentação das crianças menores de dois 

anos. Dependentes que são dos modelos familiares há necessidade de ampla 

orientação aos pais e cuidadores quanto à formação de hábitos alimentares 

saudáveis, uma vez que esses hábitos se estabelecem precocemente na vida da 

criança.  Eleger e estimular práticas alimentares saudáveis pela família repercutirá 

no padrão de consumo alimentar da criança e, consequentemente, no estado de 

saúde ao longo de toda sua vida.20,40,41 

Os esforços no desenvolvimento de ações que busquem a melhoria da 

alimentação e nutrição da população brasileira não devem ficar restritos às 

estratégias puramente técnicas de se repassar verticalmente as orientações sobre 
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hábitos alimentares saudáveis à população. A abordagem sobre o conceito de 

alimentação saudável, no âmbito da atenção básica, deve ir além, deve considerar 

que a alimentação resulta das inúmeras relações entre o indivíduo e o seu contexto 

sociocultural. Dessa maneira, os princípios e recomendações da alimentação 

saudável devem ser trabalhados horizontalmente pelos profissionais da saúde, em 

um processo contínuo e dinâmico de ensino e aprendizagem, por meio de ações que 

privilegiem uma abordagem interativa e dialógica com a população para promoção 

da saúde.42  

Tomando-se como base as máximas do educador Paulo Freire sobre 

educação popular, podemos traçar pontos de intersecção entre educação e saúde 

para se estruturar um caminho educacional, com o intuito de orientar pais e 

cuidadores, quanto à formação de hábito alimentar saudável desde a infância. De 

acordo com esse autor, a aplicação de estratégias educativas, pautadas nos 

pressupostos de métodos ativos e integradores de ensino e aprendizagem, permite 

que a construção de conhecimentos ocorra singularmente, de modo crítico, reflexivo 

e transformador. As pessoas, ao se apropriarem de um saber fundamentado e não 

ingênuo, têm a possibilidade de decidir sobre as atitudes que devem tomar para 

modificar seus comportamentos em função de necessidades próprias, e não 

impostas por outrem, garantindo a autonomia no cuidado e nas ações de promoção 

à saúde, compartilhados com familiares e outras pessoas de mesma identidade 

social e cultural.43,44  

Portanto, as diretrizes para a alimentação saudável das crianças brasileiras 

menores de dois anos devem ser trabalhadas de forma abrangente, considerando-

se a história individual da criança, da família e do grupo social, ao qual ela pertence.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar das excelentes diretrizes sobre alimentação saudável delineadas nas 

políticas públicas nacionais, ainda se observa práticas alimentares inadequadas 

realizadas pela maioria da população brasileira, constituindo-se em um dos fatores 

de risco modificáveis do crescente número das doenças crônicas não transmissíveis 

do adulto, que já incidem também na população infantil. O hábito alimentar da 

criança, desenvolvido nos primeiros anos de vida, será determinante do padrão de 

consumo de alimentos que esse indivíduo terá ao longo de sua vida adulta. Portanto, 

intervir desde o nascimento, promovendo a formação de hábito alimentar saudável, 

configura-se em uma estratégia de prevenção de doenças crônicas. Assim, torna-se 

de fundamental importância direcionar ações de promoção de alimentação saudável 

para as mães e cuidadores de crianças, sobretudo, as menores de dois anos, pois 

estas são as pessoas que atuam diretamente na alimentação infantil.  

Diante desse cenário, a proposição do presente estudo, elaboração e 

validação de uma estratégia educacional de orientação dietética para formação de 

hábito alimentar saudável de crianças menores de dois anos, com base nos 

pressupostos do MS, orientada às mães e cuidadores, pode representar uma 

proposta de fortalecimento das políticas públicas sobre alimentação, possibilitando 

ao público leigo ampliar o nível de conhecimento e a acessibilidade às informações 

sobre alimentação saudável, apreendendo sua real importância.  

Considerando que a Atenção Básica é a principal porta de entrada e 

ordenadora da rede de atenção à saúde; sob os princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, 

da equidade e da participação social; esta estratégia educacional poderá ser 

implementada nas ações de saúde das equipes da atenção básica, fornecendo 

incentivo à população quanto à prática alimentar adequada e saudável como medida 

de promoção de saúde da criança que repercutirá em melhor qualidade de vida para 

todos.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar e validar uma estratégia educacional, orientada às mães e 

cuidadores, sobre alimentação saudável para crianças menores de dois anos.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1 – Elaborar uma proposta educacional constituída de módulos educacionais 

e folderes, contemplando orientações dietéticas, dirigidas às mães e cuidadores de 

crianças menores de dois anos,  

 

2 – Validar os módulos educacionais e folderes produzidos, junto a um painel 

de especialistas, visando a precisa definição das informações sobre alimentação 

saudável para crianças menores de dois anos, que devem ser fornecidas e 

trabalhadas com o público alvo.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo com enfoque quali-quantitativo, que utilizou a técnica 

da conferência de consenso. Esta técnica visa alcançar uma decisão em comum 

acordo entre duas ou mais partes.45-48 Souza et al.47 complementa que essa 

estratégia de busca de consenso, ao mesmo tempo que permite considerar os 

aspectos técnicos da questão em análise, também não negligencia os elementos de 

ordem ética e política. 

O método de consenso utiliza diversos enfoques metodológicos com o 

objetivo de sistematizar e reduzir a subjetividade dos especialistas, bem como 

melhorar a validade e confiabilidade do processo de síntese.46 Dessa maneira, a 

escolha da metodologia utilizada depende da finalidade de uso posterior dos 

resultados do consenso. Neste trabalho, foi utilizada a conferência de consenso 

proposta por Souza et al.47, a qual traduz-se em uma técnica mista que busca 

conciliar tanto a possibilidade de discussão aberta entre os especialistas quanto a 

preservação do anonimato, considerando uma logística viável. Sendo assim, a 

elaboração e validação tanto dos módulos educacionais quanto dos folderes a 

serem utilizados como material de apoio nas atividades voltadas ao público leigo 

envolveram duas etapas para obtenção de consenso, sendo uma à distância, em 

que se preservou o anonimato do especialista e outra presencial, em reunião dos 

especialistas para o debate aberto das questões apresentadas. 

 

4.2 Desenho do estudo 

 

As fases do delineamento da pesquisa são descritas a seguir: 

 

4.2.1 Elaboração da estratégia educacional 

  

Após revisão de literatura nas bases de dados Lilacs, Medline (Pub Med), 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), biblioteca eletrônica SciELO e 

nas webpages do Ministério da Saúde – Brasil, da Sociedade Brasileira de Pediatria 

e da OPAS/OMS foi elaborada uma estratégia educacional constituída por três 
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módulos educacionais e três folderes, com ênfase nos referenciais oficiais sobre 

alimentação saudável para crianças menores de dois anos, adequados ao contexto 

brasileiro. O objetivo dos módulos educacionais é nortear os conteúdos teóricos a 

serem abordados com a população alvo (pais e cuidadores de crianças menores de 

dois anos) e o dos folderes é servir como material de apoio para os respectivos 

módulos, com a proposta de serem fornecidos aos participantes ao final das 

atividades de cada módulo.  

 

Módulos educacionais 

 

Os módulos educacionais foram elaborados contemplando-se: objetivos, 

definição dos temas, recursos didático-pedagógicos necessários, metodologia 

empregada, cronograma de execução e duração das atividades e avaliação do 

processo. A proposta para o desenvolvimento das atividades educativas foram 

pautadas no referencial teórico e metodológico da educação popular proposto por 

Freire43,44, dando ênfase à intervenção dialógica.   

 O eixo norteador para definição das informações sobre alimentação saudável 

para crianças menores de dois anos, a serem fornecidas à população alvo, 

embasou-se nas análises dos guias alimentares, programas e políticas 

estabelecidos pelo MS, Sociedade Brasileira de Pediatria, OMS e OPAS. 28,30,34-37  

 

Folderes  

 

Com base na literatura sobre nutrição infantil e no guia oficial do MS - Dez 

passos para uma alimentação saudável: Guia alimentar para crianças menores de 

dois anos: Um guia para o profissional da saúde na atenção básica, 2ª edição, 

201336 foram elaborados três folderes, destinados ao público alvo, relacionados à 

temática específica de cada módulo educacional, para serem empregados como 

material de apoio durante as atividades dos módulos. Esta produção levou em 

consideração os pressupostos para construção e eficácia de materiais educativos 

em saúde, contemplando: conteúdo, linguagem, ilustração, organização e layout, 

aprendizagem e motivação.49-52  Contou-se com a colaboração de um profissional da 

área de ilustração e design para o desenvolvimento do layout, formatação e 

ilustração dos folderes.   
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4.2.2 Seleção do painel de especialistas 

 

A seleção dos especialistas foi realizada por meio de uma amostra de 

conveniência, contemplando-se sete profissionais: três pediatras, dois enfermeiros e 

dois nutricionistas, para participarem das discussões em busca do consenso acerca 

da temática abordada. Os critérios para essa seleção abrangeram: possuir 

experiência clínica nas áreas de nutrição e/ou puericultura e ter vivência, em sua 

prática profissional, no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de 

crianças menores de dois anos, orientando suas mães e/ou cuidadores. 

 

4.2.3 Etapas da conferência de consenso 

 

Primeira etapa  

A primeira etapa objetivou a busca de consenso de opiniões do grupo de 

especialistas a respeito da estratégia educacional proposta, preservando-se o 

anonimato das respostas individuais. Para tanto, as versões preliminares dos 

módulos educacionais e dos folderes foram entregues em mãos ou enviadas, via on-

line e correio postal, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A), para os sete especialistas. Aos participantes foi solicitada a 

avaliação individual dos materiais propostos por meio do preenchimento de 

instrumentos de avaliação. Também foi solicitado o preenchimento de uma ficha de 

caracterização do especialista (APÊNDICE B). Os módulos educacionais foram 

avaliados por meio de um instrumento adaptado de Sobral e Santos53 (APÊNDICE 

C), o qual contemplou as seguintes dimensões de análise: conceitual, didático-

pedagógica, operacional e adesão. Os itens de avaliação de cada dimensão foram 

analisados pelos especialistas com atribuição de notas de 0 a 10, onde 0 

correspondeu à discordância completa e 10, a máxima concordância. Para avaliação 

dos folderes, os especialistas preencheram outro instrumento de avaliação adaptado 

de Sousa e Turrini54, composto por seis níveis de análise: conteúdo, linguagem, 

ilustrações, layout, motivação e cultura (APÊNDICE D), para também atribuírem 

notas de 0 a 10 para cada item de avaliação. Em ambos os instrumentos foram 

destinados espaços para os especialistas apontarem suas sugestões quanto à 
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necessidade de inclusões, revisões e/ou exclusões, como também erros ou 

equívocos. O prazo para devolutiva das avaliações foi de 30 dias. 

Transcorrido o prazo de análise, as avaliações de cada um dos especialistas 

foram analisadas e compiladas em uma matriz, a qual norteou o aprimoramento das 

versões preliminares dos materiais inicialmente propostos. Todas as notas atribuídas 

foram consolidadas em uma tabela no programa Excel (Microsoft, Corporation, 

USA), sendo calculadas as médias aritméticas para cada item de avaliação, para 

verificar a importância/adequação atribuída ao item, bem como os desvios-padrão 

(DP) para estimar o grau de consenso entre as opiniões dos especialistas.48,55
 

 

Segunda etapa 

A segunda etapa consistiu em uma reunião presencial com o grupo de 

especialistas participantes, onde foi apresentada a consolidação das avaliações dos 

módulos educacionais e material de apoio obtida na primeira etapa, mostrando-se as 

notas atribuídas, as médias e desvios-padrão calculados e as sugestões de cada 

respondente. Posteriormente, foi aberto o debate entre os especialistas de forma 

que cada um pôde expressar seu entendimento sobre os materiais propostos, seus 

argumentos a favor ou contra, além de emitir sugestões. O debate foi organizado 

segundo cada dimensão/nível de avaliação, iniciando-se pelos módulos 

educacionais (dimensões: conceitual, didático-pedagógica, operacional e adesão) e, 

em seguida, os folderes (níveis: conteúdo, linguagem, ilustrações, layout, motivação 

e cultura). O objetivo nesse momento foi aprofundar as discussões para se buscar 

um consenso. Após o debate, solicitou-se aos especialistas a atribuição de notas 

aos itens que foram modificados nos materiais propostos, com suas justificativas.  

Além disso, também foi solicitado aos participantes o consentimento para a 

gravação do debate, sendo, posteriormente, analisadas as falas e os respectivos 

argumentos, os quais nortearam a nova reformulação das propostas.  

 

Terceira etapa 

A condução da conferência de consenso proposta por Souza et al.47 

pressupõe o desenvolvimento de três etapas para obtenção de consenso de uma 

proposta, sendo duas à distância, com a preservação do anonimato e uma com a 

discussão aberta entre os especialistas das questões apresentadas. Contudo, 

durante a 2ª etapa, os especialistas consideraram prescindível a execução da 
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terceira etapa, pois julgaram, em consenso, que não era necessária uma nova 

rodada de avaliações devido à qualidade alcançada dos materiais propostos já na 2ª 

etapa. Desta maneira, frente ao posicionamento dos especialistas, a 3ª etapa da 

conferência de consenso não foi necessária.  

 

4.3 Formas de análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram analisados por estatística descritiva, calculando-se as 

médias aritméticas e desvios-padrão ao longo das etapas da conferência de 

consenso entre os especialistas, de acordo com Souza et al.47 Dessa maneira, o 

grau de importância/adequação atribuído pelos especialistas ao item analisado foi 

averiguado pela classificação da média de pontos obtidos, considerando-se o 

seguinte ponto de corte: item importante/adequado, se a média for ≥ 7 ou pouco 

importante/adequado, se a média for < 7. Em relação ao grau de consenso entre os 

participantes, os itens foram classificados como: consensual, se o desvio-padrão for 

< 3 ou não consensual, se o desvio-padrão for ≥ 3.  

 

4.4 Aspectos éticos  

 

 Este estudo seguiu as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, definidas na resolução 466/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde e na Norma Operacional Nº 001/2013, o qual foi apreciado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), obtendo 

parecer favorável, CAAE: 48246515.6.0000.5413 (ANEXO A). 

Para garantir o anonimato nas etapas da conferência de consenso, os 

participantes foram codificados com as letras P1, P2, P3... Pn. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

5.1 Apresentação da estratégia educacional proposta  

 

Os três módulos educacionais e os respectivos folderes que foram elaborados 

constam na Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 - Recorte de conteúdo definido para cada módulo educacional e seu respectivo 

folder 

 

 Módulo Educacional Folder 

I Aleitamento Materno 
Amamentação: Fonte de Saúde e Amor, dos 0 

aos 6 meses 

II Alimentação Complementar 1 
Comer, Comer! Alimentação Complementar 1, 

dos 6 aos 12 meses 

III Alimentação Complementar 2 
Comer, Comer!! Alimentação Complementar 2, 

dos 12 aos 24 meses 

 

 

Na sequência é apresentada toda a abordagem definida para cada um dos 

módulos educacionais, bem como dos folderes de apoio às temáticas: 
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Promovendo a Formação de Hábito Alimentar Saudável em Crianças Menores 

de Dois Anos 

 

A promoção da alimentação adequada e saudável da população brasileira 

consiste no compromisso da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da 

Política Nacional de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde (MS)1. Com vistas 

ao público infantil, o MS, o Programa de Promoção e Proteção à Saúde da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/Brasil) e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) propõem o Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois anos2, cujo 

objetivo é subsidiar profissionais de saúde da atenção básica na operacionalização 

dos Dez Passos da Alimentação Saudável para Crianças Brasileiras Menores de 

Dois Anos. Trata-se de um guia que tem como base as orientações alimentares 

gerais atualizadas, o perfil epidemiológico e a cultura alimentar do Brasil. Ele deve 

ser utilizado como instrumento de capacitação, consulta permanente na prática 

profissional e orientação aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), visando à 

formação de hábitos alimentares saudáveis desde a primeira infância, considerando 

o aleitamento materno e alimentação complementar.  

No Brasil, cada vez mais, se observa o aumento expressivo do consumo de 

alimentos ultraprocessados, altamente calóricos, ricos em gorduras, açúcares, sal e 

aditivos químicos, em detrimento dos alimentos in natura e dos minimamente 

processados.3 Tal panorama agrava-se na medida em que esse consumo alimentar 

inadequado inicia-se durante o primeiro ano de vida, com o desmame precoce e a 

introdução prematura e sem critérios da alimentação complementar, aumentando o 

risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta.3,4 

Os primeiros anos de vida constituem um período crítico para adoção de 

hábitos alimentares, que por sua vez, são influenciados de forma decisiva pelos 

modelos familiares. Dessa maneira, atuar precocemente, desde o nascimento da 

criança, com medidas de promoção à formação de um hábito alimentar saudável, 

configura-se uma estratégia para prevenção de doenças crônicas do adulto, 

conforme demonstrado por inúmeros estudos que acumularam evidências científicas 

sobre a correlação do hábito alimentar saudável com o controle de doenças 

crônicas.5-8 Portanto, torna-se de fundamental importância intervir junto às mães e 
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cuidadores de crianças, sobretudo, das menores de dois anos, já que são essas as 

pessoas que atuam diretamente na alimentação dos pequenos.  

Recentemente vários estudos evidenciaram a importância dos primeiros 1000 

dias de vida como sendo uma janela de oportunidades para as estratégias que 

visam melhorar a saúde dos indivíduos. Este período compreende a gestação (270 

dias) e os dois primeiros anos de vida (730 dias) e foi identificado através de uma 

série de trabalhos científicos, publicados pela revista The Lancet em 2008, que 

tinham como objetivo estabelecer ações de saúde pública para redução da 

desnutrição materna e infantil. Em 2013, esta revista volta a enfocar esse período da 

vida, agora com base na coexistência da dupla carga de doenças, a desnutrição 

crônica, com déficits de nutrientes e, a obesidade, além de destacar também a 

importância do adequado desenvolvimento do feto e da criança, associados à boa 

nutrição, com benefícios para a vida toda.9  

Para garantir a adequação do crescimento e desenvolvimento fetal e infantil, 

devem-se priorizar medidas de promoção de saúde e prevenção de agravos para 

esses primeiros 1000 dias de vida, por representarem um período de grande 

vulnerabilidade da ação ambiental como “programadores metabólicos”, acarretando 

consequências deletérias ao longo da vida. Sendo a nutrição, a ação ambiental mais 

importante, as intervenções de proteção nesta fase incluem: assegurar à gestante 

pré-natal adequado, alimentação saudável, e acesso aos serviços de saúde; garantir 

o aleitamento materno exclusivo até os seis meses e, introduzir a alimentação 

complementar de forma correta, mantendo o aleitamento materno até os dois anos 

ou mais.9   

Nesse sentido, a proposição desta estratégia educacional Promovendo a 

Formação de Hábito Alimentar Saudável em Crianças Menores de Dois Anos com 

orientações sobre práticas alimentares para crianças menores de dois anos, com 

base nos pressupostos do MS, orientada às mães e cuidadores, representa um 

fortalecimento à Política Nacional de Alimentação e Nutrição e ao Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no 

Brasil, propostos pelo MS.1,10  

Em sendo, a Atenção Básica, a principal porta de entrada e centro de 

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde, guiada pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da equidade e da participação social, as ações previstas 
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neste estudo poderão ser implementadas nas atividades das equipes de saúde 

como uma ferramenta motivadora para que a população adote práticas alimentares 

saudáveis, uma vez que o propósito destas ações é ampliar o nível de conhecimento 

e fomentar o acesso às informações sobre a importância da alimentação saudável. 

Assim, este material educacional utilizou como eixo norteador de construção, 

os pressupostos de alimentação saudável para crianças menores de dois anos 

estabelecidos nos guias alimentares, programas e políticas públicas do MS, com 

apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, da OMS e da OPAS.1,2,11-14 Engloba o 

desenvolvimento de ações junto à população alvo (mães e cuidadores de crianças 

de zero a dois anos, além de gestantes no último trimestre, no módulo I), por meio 

de três módulos educacionais e seus respectivos folderes, pautando sua aplicação 

no referencial teórico e metodológico da educação popular proposto por Freire15,16 , 

com ênfase à intervenção dialógica.  

 Para facilitar a execução dos módulos educacionais, cada um deles apresenta 

um plano de ensino, contemplando objetivos, temáticas abordadas, método de 

ensino, cronograma de execução e duração das atividades, recursos didático-

pedagógicos necessários e avaliação do processo. E ao final de cada módulo há um 

compilado de materiais de apoio, destinado ao facilitador, como vídeos, sites, 

figuras, cartilhas, livros, artigos, selecionados sob os critérios da pertinência e 

confiabilidade das fontes.  

A proposta de trabalho para os três módulos compõe-se de duas etapas, a 

primeira, uma abordagem teórica, dialógica e problematizadora15,16 e a segunda, 

uma atividade prática. Em cada módulo há a descrição específica de cada uma 

destas etapas.  

 Propõe-se como estratégia de ensino nestas etapas, o emprego de método 

ativo de ensino-aprendizagem, utilizando a técnica da roda de conversa e as 

orientações do artigo “Os grupos na atenção básica á saúde,” publicado pelo 

Ministério da Saúde em Cadernos HumanizaSUS17, o qual salienta a relevância das 

ações grupais como potentes práticas de saúde, principalmente no cenário da 

atenção básica. Várias são as razões que justificam as práticas grupais como forma 

de se atingir os objetivos específicos de demandas e necessidades de cuidado 

integral junto aos usuários da unidade de saúde. A superioridade do trabalho em 

grupo é constatada por: economizar recursos e tempo profissional, favorecer a 

comunicação entre profissionais de saúde e os usuários, acompanhar 
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horizontalmente os processos de cuidado e possibilitar o compartilhamento de 

experiências entre as pessoas, possibilitando a formação de uma rede social sólida 

e efetiva de convivência.17-20 

Para se alcançar essas vantagens, o grupo deve ser entendido não como um 

agrupamento de indivíduos, mas pessoas reunidas e unidas pelo sentimento de 

grupalidade, que tem no vínculo estabelecido entre elas seu pilar de sustentação.21 

Desse modo, o grupo se constituirá em um espaço protegido, de permissão e de 

acolhimento para os sentimentos, pensamentos, vivências, dificuldades, medos, 

dúvidas, certezas, crenças, etc., de seus componentes, levando-os a refletir 

livremente sobre a trajetória de suas vidas e a de seus familiares, tendo em vista a 

melhoria das condições de saúde e de existência.20 

Nesse sentido, a opção de grupo mais adequada para se trabalhar a presente 

estratégia educacional por meio do desenvolvimento dos três módulos propostos, é 

a de grupo fechado17, com número pré-estabelecido de participantes e de encontros, 

além de contar com programação e objetivos definidos, trazendo em seu bojo 

atividades de promoção e educação em saúde e, também de prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis. Esta atividade vem de encontro com um dos propósitos 

da atenção básica que é a de atingir parcelas da população que necessitam de 

ações coletivas de caráter educativo e transformador, envolvendo mudança de 

hábitos, no caso alimentar, com enfoque de aprendizado, que possam interferir na 

qualidade de vida das pessoas. 

O papel do facilitador é de fundamental importância para conduzir o grupo 

durante as atividades programadas. É necessário que ele tenha habilidades em 

comunicação e em manejo de grupos, porém isso não implica que deva ter formação 

específica; basta vontade, compromisso e sensibilidade para perceber que o 

trabalho na atenção básica é ancorado nas relações entre as pessoas e, portanto, 

conduzir ações grupais é navegar por estas mesmas águas, é mergulhar nas 

escutas, despir-se de atitudes impositivas e autoritárias, é predispor-se a ensinar e 

aprender, a contribuir, a compartilhar conhecimentos, vivências e experiências vida, 

permitindo aos participantes emitir seus juízos de valores, suas opiniões de forma 

franca e destemida.20 Cada unidade de saúde terá autonomia para identificar este 

facilitador entre as pessoas que compõem a equipe de saúde.  
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Se houver possibilidade, um agente de saúde, morador do território, poderá 

ser incorporado ao grupo para atuar junto com o facilitador, contribuindo para facilitar 

a adesão das pessoas às atividades e enriquecer os debates.17 

Portanto, para o êxito na condução grupal, algumas atitudes do facilitador são 

importantes: acolher as pessoas com alegria e entusiasmo; proferir frases 

encorajadoras; fazer perguntas abertas, como por exemplo, qual a sua opinião sobre 

o aleitamento materno? Como aconteceu o desmame? Conte para nós como são as 

refeições em sua casa, quem cozinha? Quais são os alimentos preferidos?; Ser 

hábil em estimular todos a falarem, evitando que alguns poucos dominem a 

discussão o tempo todo; motivar os mais quietos a contribuir com sua experiência, 

dar sugestões; utilizar vocabulário acessível; ficar atento às expressões não verbais 

e outras tantas atitudes permeadas pela descontração, simpatia, tolerância, 

generosidade, etc. Além disso, é papel do facilitador, estabelecer as regras ou 

contrato grupal logo no primeiro dia, combinando horários de inicio e término, 

celulares desligados, atrasos para chegar, duração dos encontros, sigilo das 

conversas e outras particularidades.17-20,22  

Outro aspecto relevante é a configuração do local para realização das 

atividades dos módulos, a qual deve contemplar ambiente acolhedor e confortável, 

quanto à limpeza, luminosidade, temperatura, ruídos e com espaço suficiente para 

acomodar as pessoas sentadas, em conformação circular, permitindo que todos se 

olhem para propiciar as conversas, as trocas de ideias e a problematização em torno 

do tema.17,20,22,23  

Para as atividades práticas haverá necessidade de uma estrutura de cozinha 

com pia, fogão e mesa, no mesmo espaço ou nas proximidades. É importante que 

os demais profissionais da equipe de saúde respeitem esta atividade grupal, não 

permitindo interrupções.17,20,22  

Os encontros poderão ser realizados na unidade de saúde ou em qualquer 

outro local da comunidade, com duração de duas horas. O número de pessoas por 

grupo deve ser de no máximo de 17 pessoas17,20,22, sendo 15 participantes e uma ou 

duas instrutoras17,20, para favorecer a interação e a inter-relação entre elas, 

adequando-se  a esta proposta de trabalho. As crianças acompanhantes deverão 

ser acolhidas em um outro local seguro, sob supervisão de uma pessoa voluntária 

para permanecer com elas, com disponibilidade para recreação, atividade didática 

ou lúdica. 
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No primeiro encontro, recomenda-se iniciar as atividades com uma dinâmica 

de grupo para as apresentações de cada participante, promovendo um clima de 

descontração e de confiança entre as pessoas para favorecer as conversas e as 

trocas de experiências.18,22 Nos encontros seguintes, visando sempre o 

congraçamento das pessoas, uma dinâmica de acolhimento iniciará os trabalhos do 

dia (ver sugestões de dinâmicas de grupo no ANEXO A). 

A avaliação das atividades deve empregar a avaliação formativa, em 

processo, por meio dos depoimentos dos participantes durante e/ou no final dos 

encontros.  As pessoas serão estimuladas a apontar os aspectos positivos e 

negativos, sugerir mudanças, fazer autoavaliação e avaliação dos pares e do 

facilitador, falar sobre as repercussões das ações grupais compartilhadas nas 

práticas alimentares que realizam em casa, contar se está havendo mudança dos 

hábitos alimentares pela incorporação de novos conhecimentos, sugerir temas ou 

formas de abordagem das atividades que gostariam de fazer, e por fim, combinar o 

próximo encontro.17,20 Pode-se fazer também uma avaliação indireta das 

repercussões destas ações educativas, examinando-se as curvas de crescimento 

das crianças das famílias participantes, preenchidas nas consultas de puericultura.  

O profissional de saúde (médico, enfermeiro, nutricionista, auxiliar de 

enfermagem, agente de saúde, recepcionista, assistente social, etc.), interessado 

em desenvolver esta estratégia educacional, encontrará na descrição dos planos de 

ensino dos três módulos o direcionamento necessário para implementá-la, tornando-

se apto a executar as atividades de forma ativa, participativa e motivadora, 

conduzindo os processos de apropriação de conhecimento pelas pessoas, 

almejando o caráter transformador e emancipatório dos mesmos.  
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ANEXO A 

Sugestões de dinâmicas de grupo 

 

Apresentamos algumas sugestões de dinâmicas de grupo, destinadas à 

motivar tanto a apresentação inicial das pessoas como o acolhimento delas antes do 

início das atividades dos módulos. O material necessário também está descrito. São 

materiais de fácil acesso e aquisição, como folhas de papel em branco, canetas, fita 

adesiva, aparelho de som portátil ou mesmo um rádio ou celular. 

 

1 - TROCANDO CRACHÁS 

Objetivo: Facilitar a memorização dos nomes e melhor conhecimento entre os 

integrantes do grupo.  

Material: Crachás com os nomes dos integrantes (escrito em um retângulo de 10 X 

5 cm de papel sulfite ou cartolina, preso a roupa com fita adesiva).  

Como realizar a dinâmica: 

1. O coordenador distribui os crachás aos respectivos integrantes. 

 2. Após algum tempo recolhem-se os crachás e cada um recebe um crachá que não 

deve ser o seu.  

3. Os integrantes devem passear pela sala a procura do integrante que possui o seu 

crachá para recebê-lo de volta.  

4. Neste momento, ambos devem aproveitar para uma pequena conversa informal, 

onde procurem conhecer algo novo sobre o outro integrante.  

5. Após todos terem retomado seus crachás, o grupo deve debater sobre as 

diferentes reações durante a experiência. 

 
Fonte: Portal da Família. Dinâmicas divertidas 1 [Internet]. São Paulo (SP): Portal da 
Família; 2014. [citado 10 jun 2016]. Disponível em: 
http://www.portaldafamilia.org/sclazer/jogos/dinamicas-divertidas-1.shtml 
 

2 - TRENZINHO 

Objetivo: Fazer com que as pessoas memorizem os nomes umas das outras. 

Material: Não há.  

Como realizar a dinâmica:  
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1. Durante um curto tempo, as pessoas podem andar pela sala relembrando o nome 

de todos os participantes do grupo e reparando em pelo menos uma qualidade de 

cada um. 

 2. Passado esse tempo, um dos coordenadores, identificado como locomotiva, sai 

correndo em volta da sala e diz o nome e qualidade de alguém, que se prende a 

locomotiva chamando outra pessoa pelo nome e destacando uma qualidade.  

3. Segue-se até formar o trem com todos participantes. 

Fonte: Portal da Família. Dinâmicas divertidas 1 [Internet]. São Paulo (SP): Portal da 
Família; 2014. [citado 10 jun 2016]. Disponível em: 
http://www.portaldafamilia.org/sclazer/jogos/dinamicas-divertidas-1.shtml 
 

3 - APRENDENDO O NOME 

Objetivo: Integrar o grupo e aprender a fixar o nome das pessoas do grupo. 

Material: Não há. 

Como realizar a dinâmica: 

1. O facilitador solicita que o grupo, de pé, forme um grande círculo. 

2. A seguir, dá início ao exercício: dá um passo à frente, diz seu nome, 

acompanhado de um gesto com as mãos ou com todo o corpo, quando então as 

pessoas do grupo repetem em coro o nome do animador e fazem o mesmo gesto. 

3. Prosseguindo, a pessoa à direita do animador diz seu nome e cria um novo gesto. 

O grupo repete o nome e o gesto do colega, e assim sucessivamente até todos se 

apresentarem.  

 

Fonte: Dinâmicas para Grupos... Dinâmicas de apresentação [Internet]. [local 
desconhecido]: Dinâmicas para Grupos...; 2009. [citado 10 jun 2016]. Disponível em:  
http://dinamicasparagrupos.blogspot.com.br/2009/08/dinamicas-de-
apresentacao.html 
 

4 - FEITIÇO 

Objetivo: Estimular as relações de confiança e amizade.  

Material: Tarjetas de papel. 

Como realizar a dinâmica: 

1. Cada um escreverá em uma tarjeta o que o seu vizinho da direita deverá fazer 

perante o grupo. 
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2. Depois que todos tiverem escrito, cada um vai fazer aquilo que propôs para o seu 

companheiro. 

3. O facilitador analisará, com o grupo, como a vida pode trazer surpresas e nossas 

atitudes diante disso e como ela influencia em nossas ações. 

Fonte: Lopes EB, Luz AMH, Azevedo MPSMT, Moraes WT. Dinâmicas de 
apresentação. Rev Adolescer: compreender, atual, acolher [Internet]. Brasília (DF): 
Associação Brasileira de Enfermagem; [data desconhecida]. [citado 10 jun 2016]. 
Disponível em: http://www.abennacional.org.br/revista/cap6.2.html 
 

5 - TELEFONE SEM FIO  

Objetivo: Facilitar a comunicação e o relacionamento com respeito e 

responsabilidade. 

Material: Não há. 

Como realizar a dinâmica: 

1. Manter o grupo em círculo. 

2. O facilitador inicia com uma frase, falando baixinho a um dos participantes, que 

por sua vez vai repetir, da mesma maneira, o que ouviu ao seu colega da direita e 

assim por diante. 

3. O último a receber a mensagem deve repeti-la em voz alta. 

Sugestões de debate pelo grupo: O que aconteceu com a mensagem do início ao 

fim da atividade? Como você acha que deveria ocorrer a comunicação? O que 

acontece com as mensagens no nosso cotidiano? Como esta comunicação interfere 

nos relacionamentos? 

Fonte: Lopes EB, Luz AMH, Azevedo MPSMT, Moraes WT. Dinâmicas de 
apresentação. Rev Adolescer: compreender, atual, acolher [Internet]. Brasília (DF): 
Associação Brasileira de Enfermagem; [data desconhecida]. [citado 10 jun 2016]. 
Disponível em: http://www.abennacional.org.br/revista/cap6.2.html 
 

6 - TROCA DE PAPÉIS 

Objetivo: Apresentação das pessoas. 

Material: Não há. 

Como realizar a dinâmica: 

Neste modelo, os participantes são convidados a formarem duplas e, em um minuto 

para cada um, se apresentarem, falando nome, experiências profissionais e alguma 

particularidade (como cor preferida, time, frase que gosta ou tipo de música favorito). 

Passados os dois minutos, cada membro da dupla apresenta seu parceiro ao grupo. 
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Fonte: Marques JR. Dicas para dinâmicas de apresentação [Internet]. São Paulo 
(SP): JRM Coaching; 2016. [citado 10 jun 2016]. Disponível em: 
http://www.jrmcoaching.com.br/blog/dicas-para-dinamicas-de-apresentacao/ 
 

7 - LIGAÇÃO DIRETA  

Objetivo: Apresentação das pessoas e visualização das ligações entre elas, da 

repercussão das ações de uma para as outras pessoas, a importância da vivencia 

em coletividade.  

Material: Um rolo de barbante. 

Como realizar a dinâmica: 

1. Todos os participantes devem formar um círculo e, em seguida, eleger uma 

pessoa para começar a dinâmica segurando o rolo. Essa pessoa deve segurar a 

ponta do barbante e se apresentar aos demais participantes. Em seguida, ele deve 

passar o rolo para outro participante, sem soltar a ponta da linha. O mesmo será 

feito por todas as pessoas, que devem ficar com o ponto da linha e passar o novelo 

adiante. 

2. Ao final, será formada uma enorme teia, com vários elos entre os participantes, 

proporcionando ao grupo falar da importância que há para um deles essa ligação, 

mostrando como a união pode fortalecer o espírito coletivo.  

 
Fonte: Marques JR. Dicas para dinâmicas de apresentação [Internet]. São Paulo 
(SP): JRM Coaching; 2016. [citado 10 jun 2016]. Disponível em: 
http://www.jrmcoaching.com.br/blog/dicas-para-dinamicas-de-apresentacao/ 
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MÓDULO EDUCACIONAL I: ALEITAMENTO MATERNO 
  

PLANO DE ENSINO 

 

1. EMENTA 

Os indicadores de aleitamento materno no Brasil ainda se encontram muito 

distantes daqueles recomendados pela OMS, ou seja, aleitamento materno exclusivo 

nos seis primeiros meses de vida e complementado até os dois anos, apesar das 

várias estratégias de incentivo adotadas por órgãos governamentais e não 

governamentais. Em 2008, o Ministério da Saúde elaborou um plano de ação, a 

Rede Amamenta Brasil, visando a promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno na atenção básica. Em 2011, esta política foi integrada à Estratégia 

Nacional de Promoção da Alimentação Complementar Saudável (Enpacs), passando 

a compor a "Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e 

Alimentação Complementar Saudável do SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil". Estas políticas de saúde ressaltam a importância da alimentação infantil na 

formação de hábitos alimentares saudáveis que podem perdurar para a vida toda, 

refletindo-se na saúde e bem estar do cidadão brasileiro. 

 Tais iniciativas norteadoras não são suficientes para lograr êxito em seus 

objetivos, principalmente em relação à melhoria dos índices de aleitamento materno, 

se não forem enfocados também os obstáculos que impedem essa prática, quais 

sejam: falta de conhecimento e conscientização da população em geral, dos 

profissionais de saúde e dos gestores; condutas inadequadas e pouca qualificação 

dos profissionais de saúde; aspectos culturais; falta de confiança e baixa autoestima 

da mãe; falta de apoio e suporte familiar e comunitário; trabalho da mulher e 

introdução inapropriada de outros alimentos na vigência do leite materno. Nesta 

direção, a viabilização desse módulo educacional contribuirá para fortalecer as 

políticas e programas nacionais de alimentação e nutrição do MS, podendo ser 

implementado nas ações das equipes de saúde da atenção básica.    

  

2. OBJETIVOS DO MÓDULO 

 Divulgar os benefícios do leite materno para o bebê, para a mãe e para a   

família; 
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 Abordar a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de 

vida; 

 Instruir sobre a técnica correta de amamentação; 

 Redimir as dúvidas quanto ao processo de amamentação;  

 Orientar sobre o manejo dos obstáculos à amamentação; 

 Destacar o papel da família na promoção à amamentação; 

 Discutir sobre a alimentação da nutriz. 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Anatomia da mama e fisiologia da lactação: mamilos, aréolas, glândula lác-

tea, canal lactífero, seio lactífero; papel dos hormônios prolactina e ocitocina, influ-

ências externas (estresse materno) na liberação da ocitocina; discussão sobre os 

tabus como hipogalactia ou “leite fraco”.   

 Características nutricionais do leite materno: água, gorduras, proteínas, 

carboidratos, vitaminas, micronutrientes, imunoglobulinas. 

  Benefícios do leite materno para o bebê, para a mãe e para a família: be-

nefícios nutricionais, imunológicos, sociais, psicológicos, econômicos, prevenção de 

doenças na infância e na idade adulta; compartilhar experiências.  

 Crescimento e o desenvolvimento do bebê nos primeiros seis meses de 

vida: ganho de peso, de comprimento, do perímetro cefálico; desenvolvimento neu-

ropsicomotor.  

 Técnica de amamentação: posição da mãe e da criança; pega correta; refle-

xo de procura e de sucção; tempo da mamada; intervalos entre as mamadas; livre 

demanda, rodízio adequado das mamas, identificação dos sinais de fome.  

 Como ocorre a sucção e deglutição do leite materno durante a amamen-

tação: benefícios desse ato para o crescimento facial harmonioso, efeitos deletérios 

do uso de chupetas e mamadeiras na formação da arcada dentária e dos ossos da 

face como mordida aberta, cáries, dificuldades na mastigação e deglutição dos ali-

mentos sólidos, respiração bucal.  

 Manejo dos obstáculos ao processo de amamentação: o cuidado com as 

mamas, higiene, uso de cremes e pomadas; sustentação das mamas túrgidas, uso 

de sutiãs adequados; prevenção e tratamento das fissuras da região mamilo areolar; 
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identificando os nódulos de retenção, ingurgitamento mamário e mastites, o que   

fazer em cada caso? Como preveni-los? 

 Enfoque dos mitos, crenças e tabus que cercam o ato da amamentação: 

compartilhando experiências: “meu leite é fraco”, “amamentar faz cair as mamas”, 

“meu leite é pouco e não sustenta o bebê”, “o bebê mama e ainda fica com fome”.  

 Alimentação da nutriz: instruindo práticas alimentares saudáveis; desmitifi-

cando e lidando com crenças e tabus acerca da alimentação da mãe que amamenta, 

posso comer de tudo? Que alimentos devem ser evitados para não provocar cólicas 

no bebê? O que comer ou tomar para aumentar o leite?  

 Características frequentes de comportamento das mães durante o pri-

meiro mês de vida do bebê: sono, cansaço, blues materno, preocupações com a 

sobrevivência da criança, medos, insegurança para cuidar do recém-nascido. 

 Papel do pai/parceiro e da rede de apoio na promoção da amamentação: 

identificar e enfatizar a importância dessa estrutura social constituída pelos familia-

res, mães e outras mulheres da família, pessoas da comunidade e profissionais de 

saúde, como determinantes na adesão e manutenção da amamentação.  

 Drogas lícitas e ilícitas versus aleitamento: álcool; tabaco; fármacos; coca-

ína; maconha; crack. 

 Leite ordenhado: como fazer a ordenha manual; estocagem do leite materno: 

onde? Por quanto tempo? Como descongelar e administrar ao bebê?  

 A volta da mãe ao trabalho: legislação trabalhista; licença amamentação; 

uso do copo para administrar o leite ordenhado. 

 Chupetas e mamadeiras: discutir o uso, medidas de higiene, efeitos deleté-

rios para o desenvolvimento facial, legislação vigente. 

 Inadequação do leite de vaca no primeiro ano de vida: imaturidade funcio-

nal dos sistemas digestório e renal da criança; microssangramentos intestinais le-

vando a anemias; predisposição a alergias alimentares.   

 Fórmulas infantis: o que é fórmula infantil? Qual a diferença com o leite de 

vaca in natura? Quando e como utilizá-las?    

 

4. RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 Folder I Amamentação: Fonte de Saúde e de Amor, elaborado especificamen-

te para este módulo, o qual deverá ser oferecido aos participantes; 
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 Pranchas ilustrativas com figuras de crianças sendo amamentadas; 

 Bonecos que podem ser segurados para ilustrar a posição do bebê à mama;  

 Figuras e vídeos mostrando pega adequada; posição da dupla mãe-bebê; 

 Vídeos com crianças sendo amamentadas;  

 Figuras da anatomia das mamas, ilustrando as estruturas glandulares e corre-

lacionando com a pega correta para se garantir o esvaziamento da mama pela cri-

ança, como também para se evitar as fissuras mamilares; 

 Gravuras e vídeos com crianças sendo alimentadas no copinho;  

 Vídeos e slides sobre cuidados com as mamas, ordenha;  

 Aparelho de TV, microcomputador, notebook e/ou projetor multimídia; 

 Flip chart, canetas esferográficas, pincel atômico, papel sulfite para as tarje-

tas, crachás e fita adesiva; 

 Material para consulta: Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois anos 

do Ministério da Saúde; Leis trabalhistas que regem a licença maternidade e a a-

mamentação; Manual do ministério da saúde sobre amamentação e uso de medica-

mentos e outras substâncias.  

 

5. MÉTODO DE ENSINO 

O método de ensino para este módulo seguirá a propositura descrita na 

apresentação da estratégia, com as seguintes particularidades:  

Público alvo: mães e cuidadores de crianças de zero a seis meses de vida e 

gestantes, usuários da unidade de saúde. 

Número de participantes: no máximo 17 pessoas, sendo 15 participantes e uma ou 

duas instrutoras. 

Local: unidade de saúde ou em algum outro espaço da comunidade.  

Enfoque: os temas previstos neste módulo serão desenvolvidos nas rodas de 

conversa com os participantes do grupo sobre o aleitamento materno e o processo 

da amamentação. Como forma de abordagem ativa e interativa para iniciar a 

atividade, o facilitador pode lançar uma pergunta aberta para o grupo. Solicita então, 

que as pessoas respondam com uma ou duas palavras, individualmente, em uma 

tarjeta ou escrevendo no flip chart. Posteriormente, ele, juntamente com os 

participantes, faz o agrupamento das respostas por núcleo de sentido comum, 

salientando os pontos polêmicos, as dúvidas e as necessidades levantadas. No final, 
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ressalta os pontos relevantes, levando o grupo a elaborar uma síntese coletiva sobre 

o assunto.  

A atividade prática deste módulo será lidar com os materiais de apoio, 

conforme a necessidade que surgir durante a discussão teórica, como por exemplo: 

mostrar a pega e a posição do bebê para mamar com bonecos (ou mesmo bebês ao 

vivo quando presentes no momento), identificar as estruturas da mama nas 

pranchas ilustrativas, entender como o leite materno passa da mama para o bebê 

(processo de sucção e deglutição), assistir a vídeos com crianças sendo 

amamentadas corretamente, vídeos mostrando o processo de ordenha e 

armazenamento do leite materno, como descongelar o leite materno e oferecê-lo a 

criança usando o copo. 

Os recursos didático-pedagógicos devem ficar disponíveis para serem 

consultados mediante as necessidades do grupo e estão minuciosamente descritos 

no final do módulo.  

O folder, Amamentação: Fonte de Saúde e de Amor deve ser entregue aos 

participantes para reforçar as orientações discutidas no ambiente domiciliar. 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO / DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Propõem-se quatro encontros, um por semana, com duração de até 2 horas 

cada, que se repetirão ao longo do ano mediante a necessidade do serviço de saúde 

ou do grupo. 

 

7. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

No final de cada encontro, deve-se privilegiar um tempo para o momento 

avaliação, que pode variar conforme a necessidade do grupo, ou mesmo ocorrer 

durante a atividade. O processo avaliativo, conduzido pelo facilitador, será realizado 

oralmente, por meio dos depoimentos dos participantes, que serão estimulados a 

falarem sobre os aspectos positivos e negativos da atividade desenvolvida, como 

também fazer sugestões de temas sobre o aleitamento materno e formas de 

abordagem do módulo, planejando o próximo encontro. Para a avaliação do 

processo também se propõe o acompanhamento da evolução as curvas de 

desenvolvimento pondero estatural das crianças que são de responsabilidade dos 

participantes do grupo, incentivando o comparecimento nas consultas de 

puericultura. 
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MÓDULO EDUCACIONAL II – ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 1 (dos 6 aos 12 
meses)  

 

PLANO DE ENSINO 

 

1- EMENTA  

De acordo com os dez passos para a alimentação saudável para crianças 

menores de dois anos, estabelecidos pelo Ministério da Saúde / Organização Pan-

Americana da Saúde (MS/OPAS) e Sociedade Brasileira de Pediatria, a alimentação 

complementar (alimentos oferecidos à criança no período em que ela ainda se 

encontra em aleitamento materno) inicia-se após os seis meses de vida, com 

transição gradativa de sua consistência e composição até chegar à alimentação da 

família.  

Este módulo II aborda orientações específicas às mães e cuidadores de 

crianças de seis a 12 meses quanto à prática da alimentação complementar 

oportuna, equilibrada em relação aos seus componentes nutritivos e adequada 

quanto à frequência, consistência, densidade energética e presença de 

micronutrientes como ferro, zinco e vitamina A. Será salientada a importância desta 

ação para otimização do crescimento e desenvolvimento infantil e para formação de 

hábito alimentar saudável e duradouro, ancorada nos preceitos dos primeiros 1000 

dias de vida, em que a nutrição figura como o fator ambiental de maior influência 

sobre a viabilização do organismo humano. 

A criança, principalmente nos primeiros anos de vida, é totalmente 

dependente das ações dos adultos, seus cuidadores. Os modelos familiares 

influenciarão de forma decisiva os hábitos alimentares desses pequenos. Dessa 

maneira, este módulo intenciona promover uma discussão ampla com os 

participantes do grupo sobre o seu próprio hábito alimentar, o de suas famílias, 

incluindo as crianças, e o da comunidade em que vivem, levando-os a refletir sobre 

a qualidade dessas práticas alimentares e suas repercussões orgânicas e 

psicossociais, tanto individual como coletivamente. Pretende-se assim, oportunizar 

discussões sobre a importância da alimentação para a saúde, a reflexão acerca dos 

efeitos deletérios dos maus hábitos alimentares e o papel dos bons hábitos 

alimentares na prevenção de males como obesidade, diabetes, hipertensão, 

alergias, entre outros.   
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Espera-se que este processo educativo qualifique os participantes a fazer es-

colhas adequadas para preparar refeições variadas, saborosas e coloridas, para su-

as crianças e familiares, utilizando racionalmente os diferentes alimentos disponíveis 

na comunidade, sem desperdícios. Disso resultarão pratos completos, equilibrados, 

nutritivos e de baixo custo.  

 

2 – OBJETIVOS DO MÓDULO  

 Orientar a alimentação complementar visando à formação de hábito alimentar 

saudável; 

 Esclarecer sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis nos primei-

ros anos de vida e o papel dos cuidadores nesse processo; 

 Discutir sobre o consumo de alimentos industrializados pelas famílias, incluin-

do crianças e bebês; 

 Incentivar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, 

bem como os preparados em casa, livres dos aditivos químicos encontrados nos 

industrializados; 

 Enfatizar a importância do preparo das refeições destinadas às crianças, in-

cluindo escolha dos alimentos, procedência, armazenamento, higienização e mani-

pulação, cocção e formas de administração;  

 Debater com as mães e cuidadores sobre os alimentos que estão disponíveis 

na comunidade e seu completo aproveitamento, evitando-se os desperdícios; 

 Identificar e compreender a função de cada grupo de alimentos que compõem 

a pirâmide alimentar;  

 Abordar as técnicas de preparo e de administração das refeições destinadas 

aos bebês de seis a 12 meses;  

 Preparar algumas receitas culinárias de papas de frutas e de papa principal 

(almoço e jantar); 

 Esclarecer sobre a importância do ato de dar comida para o bebê, enquanto 

ação interativa entre mãe/cuidador e criança e, por isso, importante espaço de tro-

cas de experiências entre ambos, permitindo que a criança apreenda o mundo a sua 

volta enquanto é alimentada;  

 Resgatar com as pessoas a relevância das refeições serem realizadas em 

família e em clima de tranquilidade, sem agrados e/ou coerções. 
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 Promover discussão sobre custos dos alimentos, qual é o gasto mensal das 

famílias com a alimentação, como aproveitar integralmente os alimentos, evitando o 

desperdício e encontrando formas mais econômicas de consumo responsável e 

saudável.  

 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Alimentação complementar: o que é e porque deve ser introduzida após os 

seis meses de vida;  

 Refletindo sobre o que comemos e o que oferecemos às nossas crian-

ças: conversar sobre hábito alimentar e saúde, a influência da mídia, a importância 

dos cuidadores resistir aos apelos comerciais para consumir alimentos industrializa-

dos; custos, o quanto pagamos pelo alimento que comemos? Discutir sobre os mi-

tos, crenças e tabus. A criança pode ficar doente porque teve vontade de comer algo 

que viu?  

 Como deve ser o crescimento e desenvolvimento da criança dos 6 aos 

12 meses: o ganho de peso e de comprimento adequados para esta faixa etária, de 

acordo com as curvas de referência adotadas pelo ministério da saúde. E quanto ao 

seu comportamento, quais habilidades neuromotoras e emocionais podemos espe-

rar nesta fase do desenvolvimento do bebê? 

 Conhecendo os grupos de alimentos que compõem a pirâmide alimentar 

e suas respectivas funções no organismo – a importância de cada nutriente: 

cereais e tubérculos, legumes e verduras, leguminosas, proteínas de origem animal 

(carnes, ovos, peixes), frutas, gordura vegetal, importância das fibras e da água. 

Reiterar para não utilizar o açúcar e o sal de adição nas refeições da criança até 12 

meses de vida. 

 Medidas de higiene: promover a higienização das mãos, dos alimentos e dos 

utensílios de cozinha antes do início das preparações culinárias. 

 Como preparar as papas de frutas: tipos de frutas, formas de preparo, as 

misturas dos sabores, cores e aromas. Horários e formas de administração; 

 Como preparar as papas principais (almoço e jantar): orientar sobre a pri-

meira papinha servida no almoço do bebê aos seis meses, que já deverá conter um 

alimento de cada grupo da pirâmide alimentar, porém de consistência mais pastosa, 
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ou seja, bem amassados com garfo,e que, gradativamente, no decorrer dos dias, vai 

se tornando mais consistentes (menos amassados); efetuar a higienização dos in-

gredientes e cozinhá-los ao mesmo tempo em uma panela com pouca água, até que 

fiquem bem macios, sem mexer muito para não misturá-los; usar como temperos 

alho, cebola e ervas aromáticas frescas (salsinha, cebolinha, manjericão, sálvia, o-

régano, tomilho); orientar quanto a não refogar em óleo e não adicionar sal; explicar 

que aos sete meses inicia-se a segunda papa principal e que em cada refeição de-

verá conter pelo menos um alimento de todos os grupos da pirâmide alimentar. 

 Forma de preparo do prato de comida – um prato colorido: como arrumar 

os alimentos cozidos no prato, de modo a torná-los visíveis pelas suas cores e textu-

ras; adicionar óleo vegetal nesse momento; amassar os alimentos com garfo, não 

peneirar e nem bater no liquidificador, pois o bebê precisa aprender a mastigar. 

 Como oferecer a papa pronta à criança: acomodá-la confortavelmente sen-

tada, ou no colo, ou carrinho ou cadeira de refeição; desligar a TV para proporcionar 

ambiente calmo, com luminosidade e temperatura agradáveis; conversar carinhosa-

mente com a criança, encorajando-a a comer, porém sem forçar, agradar ou coagir; 

abordar a importância desse momento ser prazeroso para o bebê e sua 

mãe/cuidador, e não apenas uma tarefa a ser cumprida; usar uma colher pequena 

de material resistente; respeitar o seu ritmo e limite de aceitação; permitir que a cri-

ança experimente os alimentos com suas próprias mãos; observar suas reações aos 

novos sabores; entender o neofobismo alimentar; oferecer água nos intervalos das 

refeições; 

 Substituindo os alimentos, variando a papa do bebê: para formar hábitos 

alimentares saudáveis é importante que a criança experimente novos sabores e tex-

turas, e para isso as refeições devem ser variadas ao longo dos dias, evitando-se as 

dietas monótonas, sempre com o mesmo sabor e aspecto, levando ao desinteresse 

da criança pela comida; 

 Estabelecendo uma rotina alimentar: cada família decide sobre o melhor 

horário para as refeições do bebê, porém o mesmo deve ser seguido regularmente, 

criando-se uma rotina estável e previsível pela criança, de forma a favorecer a segu-

rança do cuidado. 

 Diferenças entre os alimentos peneirados, liquefeitos e amassados: pro-

cessar os alimentos de uma refeição com peneira e liquidificador para mostrar às 
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pessoas do grupo as perdas das fibras e o desperdício de alimentos quando compa-

radas com as papas amassadas.  

 Degustando os produtos das oficinas: degustação pelos participantes dos 

produtos preparados em todas as etapas trabalhadas, o que deve contribuir para 

desmitificar crenças e tabus.  

 Consistência dos alimentos: esclarecer sobre a consistência das refeições 

que deve ser semelhante a de um purê desde o início da alimentação complementar 

e, aos poucos, ir deixando pedaços pequenos para estimular a mastigação e os mo-

vimentos laterais da língua, fundamentais para o crescimento da mandíbula e da 

face como um todo. 

 

4 - RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 Folder II Comer, Comer!: Alimentação Complementar 1, elaborado especifi-

camente para este módulo, o qual deve ser fornecido aos participantes no final do 

primeiro encontro. 

 Montar uma estrutura de cozinha: mesa de trabalho, pia com água potável, 

fogão a gás ou elétrico, panos de prato, material para higienização de utensílios e 

alimentos; 

 Utensílios: 2 panelas, 1 peneira, liquidificador, pratos, copos, facas, talheres; 

 Frutas, legumes, verduras, cereais, feijões, carnes/ovos, óleo, ervas aromáti-

cas; 

 Cartaz da pirâmide alimentar; 

 Fotos/pranchas de alimentos e de pratos prontos; 

 Aparelho de TV, microcomputador/notebook e/ou projetor multimídia;  

 Flip chart, canetas esferográficas, pincel atômico, papel sulfite para anota-

ções, crachás e fita adesiva; 

 Material de apoio: APÊNDICES A e B; ANEXOS A, B, C, D e E. 

 

5 - MÉTODO DE ENSINO  

Como proposta de trabalho propõe-se o emprego de método ativo de ensino-

aprendizagem, através da técnica da roda de conversa seguida de uma atividade 

prática, conforme descrito na apresentação da estratégia, com as devidas 

particularidades quanto à: 
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Público alvo: mães e cuidadores de crianças de seis a 12 meses de vida, usuários 

da unidade de saúde. 

Número de participantes: no máximo 17 pessoas, sendo 15 participantes e uma ou 

duas instrutoras. 

Local: unidade de saúde ou em outro espaço da comunidade.  

Enfoque: As atividades de cada encontro devem ser divididas em duas partes. Na 

primeira, propõe-se uma apresentação teórica dialogada, com base em um roteiro 

norteador flexível, de acordo com as necessidades do grupo, com a abordagem dos 

temas previstos no conteúdo programático, empregando linguagem simples e 

compreensível. Permitir e estimular a participação ativa das pessoas para 

analisarem suas práticas culinárias diárias e falarem, franca e livremente, sobre suas 

experiências, dúvidas, certezas, emoções, crenças e tabus envolvidos nos 

processos alimentares de si mesmos, de suas famílias, incluindo as crianças 

pequenas e da comunidade. Após esta discussão, segue-se a segunda parte, a 

atividade prática: “Vamos cozinhar” 

 

 Atividade Prática: “Vamos cozinhar” 

Nesta atividade, os participantes devem ser convidados a elaborar/preparar 

receitas culinárias apropriadas aos bebês de seis a 12 meses, a partir dos 

ingredientes disponíveis no momento.  Propõe-se que os mesmos executem todos 

os passos do processo de preparação das papas, desde a escolha dos ingredientes, 

higienização e preparo prévio de cada alimento, cocção, arranjo do prato, até a 

forma  de administração à criança, passando pela degustação de cada etapa. Para 

isso, solicita-se, previamente, aos participantes que tragam para os encontros um ou 

dois alimentos, que tenham em casa, que julguem que possam ser oferecidos às 

crianças. Para garantir a execução da atividade, o facilitador do grupo deve ter 

consigo alimentos representantes de cada grupo da pirâmide alimentar. Propõe-se 

desenvolver quatro atividades práticas: Vamos cozinhar 1 : Papa de frutas; Vamos 

cozinhar 2: A primeira papa principal; Vamos cozinhar 3: Papa principal para 

crianças de sete meses e Vamos cozinhar 4 : Papa principal para crianças de oito a 

12 meses. 

O profissional de saúde facilitador do grupo deve estar habilitado para 

desenvolver as atividades deste módulo de maneira segura e hábil, conduzindo o 

grupo dentro dos preceitos da dialética. Contará com os recursos didático-
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pedagógicos para conduzir o processo de apropriação do conhecimento pelas 

pessoas, almejando o caráter transformador e emancipatório de suas escolhas.  

Como sugestão os recursos necessários para as atividades de práticas culinárias 

(ingredientes para fazer a comida) podem ser solicitados à cozinha piloto da 

prefeitura municipal e/ou doação por parte de pessoas físicas ou empresas da 

cidade, uma vez que a quantidade necessária é pequena, totalizando um gasto 

aproximado de R$ 30,00 por encontro. 

* Durante a realização das práticas culinárias deve-se orientar e incentivar as 

pessoas a utilizarem integralmente os alimentos, incluindo cascas, talos, fo-

lhas e ramas, frequentemente desperdiçadas, devido à falta de conhecimento 

de suas propriedades nutritivas e das possibilidades de aproveitamento na 

produção de pratos saudáveis, saborosos e econômicos.  

 

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO / DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Quatro encontros semanais, com duração de 2 horas cada, que se repetirão 

ao longo do ano mediante a necessidade do serviço de saúde ou do próprio grupo. 

 

7 - AVALIAÇÃO DO ENCONTRO  

O processo avaliativo pode ser conduzido por meio de avaliação formativa, 

em processo, através dos depoimentos dos participantes durante e no final das 

atividades, sendo estimulados a apontarem os aspectos positivos e negativos, como 

também a darem sugestões de temas e formas de abordagem do módulo, 

planejando o encontro seguinte. Propõe-se também o acompanhamento da 

evolução pondero estatural das crianças sob seus cuidados, incentivando o 

comparecimento nas consultas de puericultura. 
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APÊNDICE A – MÓDULO EDUCACIONAL II 

COMPREENDENDO A PIRÂMIDE ALIMENTAR (ver cartaz Anexo C) 

Dos 6 aos 24 meses 

Grupos de 
alimentos e sua 
função no 
organismo 

Ingredientes que compõe cada 
grupo alimentar 

Uma porção é igual a 
quantidade de: 

Número de 
porções ao dia 

Cereais e 

tubérculos: 

proteínas e energia  

 

Arroz, arroz integral, fubá, macarrão, 
aveia, batata, batata doce, 
mandioca, cará, inhame, 
mandioquinha. 
Pães para os maiores de 1 ano 

 

- 2 colheres (sopa) 
destes alimentos 
cozidos ou de aveia  
 - ½ pão “francês” 

3 porções/dia 
dos 6 aos 11 
meses e 5 
porções ao dia 
de 12 a 24 
meses 

Legumes e verduras 
(folhas): sais 
minerais, vitaminas, 
cálcio, ferro, ácido 
fólico e fibras  

 

Cenoura, chuchu, abóboras, quiabo, 
berinjela, couve flor, brócolis, tomate, 
vagem, beterraba. 
Couve, almeirão, alface, rúcula, 
chicória, espinafre, folha da cenoura, 
folha da beterraba, folhas do 
rabanete, acelga, repolho 

- 2 colheres (sopa)  3 porções /dia 

Carnes: proteínas e 
ferro  

 

Frango sem pele, carne bovina 
magra (músculo, acém, patinho, 
coxão mole), peixes (pescada, 
tilápia, merluza, cação, sardinha), 
ovos cozidos, miúdos de frango 
cozidos. 

2 colheres (sopa) de 
carne bovina moída ou 
de carne de frango ou 1 
ovo cozido ou 1 filé de 
peixe . 

2 porções ao dia 

Leguminosas 
(grãos): proteínas, 
ferro e fibras 
vegetais 

 

Feijões (qualquer tipo), ervilha seca, 
lentilha, grão de bico, soja 

1 colher (sopa) desses 
feijões cozidos 

1 porção/dia 

Frutas: vitaminas, 
minerais, fibras 
solúveis e 
insolúveis, energia 
(açúcar próprio da 
fruta) 

 

Bananas, mamão, laranjas, 
mexerica, pera, abacate, goiaba, 
manga, maçãs, uvas, acerola, 
pêssego, caqui, melão, maracujá, 
melancia, abacaxi,  

½ a 1 fruta  3 porções/dia 
dos 6 aos 11 
meses e 4 
porções ao dia 
de 12 a 24 
meses 

Leites, queijos e 
iogurtes: proteína, 
cálcio, gorduras 
(ácidos graxos 
essenciais) 

 

Leite materno em livre demanda.  
Fórmula infantil, iogurte natural, 
queijo branco. 

- 150 mL de fórmula 
láctea infantil (1 medida 
em 30 ml de água) 
- 1 pote (150g) de 
iogurte natural  
- 1fatia (30g) de queijo 
branco 

3 porções ao dia 

Óleos e gorduras: 
energia e substrato 
para as vitaminas 
lipossolúveis, 
mielinização.  

 

Óleos de canola, milho, girassol, 
soja, azeite de oliva. 

1 colher de sobremesa 
(5 g), de azeite de oliva 
ou óleo de soja ou milho 
ou girassol ou canola 
por cima da comida no 
prato pronto  

2 porções/dia 

Açúcares e doces: Abolidos nos 2 primeiros anos de vida. 
 

Oferecer água nos intervalos das refeições. 
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APÊNDICE B – MÓDULO EDUCACIONAL II 

SUGESTÕES DE ALGUNS CARDÁPIOS DIÁRIOS PARA CRIANÇAS DE 7 A 12 MESES, 

EM ALEITAMENTO MATERNO. 

 Refeição 
matinal 

Lanche da 
manhã 

Almoço Lanche da tarde Jantar Ceia 
(antes 

de 
dormir) 

 

1 

Leite 
materno* 

Banana ou ½ 
mamão papaia 

Arroz, feijão, 
frango, cenoura e 
espinafre 

Leite materno*, ½ 
pera raspada ou 
picada 

Idem ao 
almoço 
sem o 
feijão 

Leite 
materno* 

 

2 

Leite 
materno* 

Laranja ou 
mexerica, em 
gomos, sem  
sementes  

Batata doce, 
ervilha, carne 
moída, quiabo, 
abóbora cabotiã, 
couve 

Leite materno*, ½ 
maçã em 
pequenos 
pedaços 

Idem ao 
almoço 

Leite 
materno* 

 

3 

Leite 
materno* 

Uma fatia de 
mamão ou de 
melancia 
picados  

Mandioquinha ou 
arroz, feijão, 
frango, abobrinha, 
tomate e chicória 

Leite materno*, 1 
banana  

Idem ao 
almoço, 
sem o 
feijão 

Leite 
materno* 

 

4 

Leite 
materno* 

Uma fatia de 
abacate ou ½ 
goiaba picados   

Macarrãozinho, 
lentilha, filezinho 
de pescada, 
cenoura, brócolis e 
acelga   

Leite materno*, ½ 
pêssego ou caqui 
picados 

Idem ao 
almoço 

Leite 
materno* 

 

5 

Leite 
materno* 

½ maçã ou ½ 
pera raspadas 
ou em 
pedaços  

Polenta, feijão ou 
grão de bico, carne 
moída, beterraba e 
couve  

Leite materno*, ½ 
manga picada 

Idem ao 
almoço 

Leite 
materno* 

6 Leite 
materno* 

 ½ mamão 
papaia ou 1 
fatia de 
mamão 
formosa 

Batata ou inhame, 
feijão ou grão de 
bico, ½ ovo de 
galinha cozido, 
cabotiã, chuchu e 
alface 

Leite materno*, 1 
banana  

Idem ao 
almoço, 
com carne 
moída e 
sem o ovo 

Leite 
materno* 

 

7 

Leite 
materno* 

½ pera ou 1 
banana  

Macarrão com 
molho caseiro de 
tomate, ervilha, 
frango, vagem e 
folha de beterraba  

Leite materno*, 4 
uvas sem pele e 
sem sementes 

Idem ao 
almoço 

Leite 
materno* 

             *Para os bebês em aleitamento artificial, oferecer, no copo, fórmula infantil de 2º 
semestre, 150 mL (Preparo: 5 medidas da fórmula infantil em 150mL de água).   
Nota: 
 Não há necessidade de oferecer biscoitos ou bolachas para a criança, pois já ofere-

cemos a ela 6 refeições ao dia. Então, não precisa comer mais nada além dos ali-
mentos dessas refeições. 

  As frutas devem ser as da estação que são as mais saborosas e acessíveis, lem-
brando que não há frutas proibidas. 

 Os ingredientes das papas do almoço e do jantar podem ser substituídos por qual-
quer outro, desde que seja do mesmo grupo alimentar, conforme a pirâmide alimen-
tar (ver Anexo C). 
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ANEXO A – MÓDULO EDUCACIONAL II 

BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE DOS ALIMENTOS COMPLEMENTARES 

 

 Prender o cabelo e lavar as mãos com água e sabão antes de manipular os alimen-

tos; 

 Consumir alimentos frescos; 

 Lavar adequadamente todos os alimentos crus: lavar em água corrente e colocar de 

molho por 20 a 30 minutos, em água clorada, na diluição de uma colher de sopa (10 

mL) do produto com cloro de 2,0 a 2,5%*  para cada litro de água. Enxaguar em água 

corrente, mesmo os alimentos que não são consumidos com casca; 

 Usar utensílios limpos; 

 Evitar uso de mamadeira para dar líquidos a criança; 

 Os alimentos perecíveis e os já preparados devem ser armazenados em geladeira; 

 Os alimentos prontos para as refeições podem ser congelados imediatamente após o 

seu preparo e em pequenas porções, por um prazo de até 60 dias. (Anexo B) 

 Cozinhar bem os alimentos; 

 Lavar bem as mãos da criança e de quem a alimenta antes das refeições; 

 Não oferecer a crianças sobras do prato (restos) da refeição anterior; 

 Proteger os alimentos e utensílios contra animais (moscas, ratos, baratas, formigas) 

e poeira; 

 Utilizar água limpa (filtrada, tratada ou fervida) para beber e no preparo dos alimen-

tos. 

 Não assoprar a comida do bebê para esfriá-la e nem colocar a colher da criança na 

boca de outra pessoa, isso pode transmitir germes para a criança. 

 

Adaptado de: Giugliani ERJ. Práticas alimentares saudáveis na infância. In: Duncan BB, 
Schimidt MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C, organizadores. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 
2013. p. 225-35. 
 
 

                                                           
* São Paulo (Cidade). Prefeitura de São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Manual de 

alimentação: para centros de educação infantil conveniados [Internet]. São Paulo (SP): SME; 2011. 
[citado 10 jun 2016]. Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/9370.pdf  
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ANEXO B – MÓDULO EDUCACIONAL II 
 

“POSSO CONGELAR A PAPINHA?” 
 

O processo de congelamento de alimentos pode facilitar as tarefas do dia a dia das 

mães/cuidadores, principalmente daquelas que trabalham fora de casa. Mesmo a papinha 

da criança pode ser congelada, sem perder quase nada de suas propriedades nutritivas. 

Para isso é necessário seguir algumas orientações técnicas.   

No site http://nailasoares.com.br/congelamento-e-descongelamento-de-papinhas/, a 

nutricionista Naila Soares fornece algumas orientações: 

Como congelar a papinha: 
 
 Ao finalizar o preparo da papinha mergulhe a panela em uma bacia com gelo e água 

para esfriar, mexendo sempre. 

 Após resfriada, coloque porções, suficientes para uma refeição da criança, em reci-

pientes de vidro ou plástico (livres de bisfenol, “BPA free”), previamente higienizados 

e fervidos por 5 minutos. Não preencha completamente os potinhos, deixe um pe-

queno espaço até a tampa. Tampe imediatamente, não é indicado congelar alimen-

tos destampados.  

 Não amasse os ingredientes para colocá-los no pote, deixe os pedaços. 

 Coloque etiqueta nos potinhos identificando os ingredientes, a data da preparação e 

a validade. As papinhas de frutas e de legumes podem ser congeladas por até 6 me-

ses e as que contêm carne, frango ou peixes com legumes devem ser consumidas 

dentro de 1 a 2 meses. 

Como descongelar a papinha: 
 
 Descongelar por 12 horas na geladeira e nunca em temperatura ambiente.  

 Aquecer em banho-maria antes de servir. O forno de micro-ondas não está indicado 

pelo fato do descongelamento ocorrer de modo não uniforme, prejudicando a quali-

dade dos alimentos. Parte da papa descongelada e não consumida poderá ser guar-

dada em geladeira por no máximo 24 horas. Restos da refeição devem ser despre-

zados. 

 Alguns alimentos não devem ser congelados por terem sua textura alterada: tomate, 

batata, pepino, verduras de folhas, ovo com casca, iogurte, macarrão sem molho e 

as seguintes frutas: banana, pera, melancia, goiaba, uva, laranja e limão.   
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ANEXO C – MÓDULO EDUCACIONAL II 

CARTAZ - PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pirâmide Alimentar, SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), Departamento de 

Nutrologia. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação para a alimentação do 

lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e na escola. Sociedade Brasileira de 

Pediatria. Departamento de Nutrologia. 3a. ed. Rio de Janeiro (RJ): SBP; 2012. 
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ANEXO D – MÓDULO EDUCACIONAL II 

DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DE CRIANÇAS MENORES DE 2 

ANOS – DICAS PARA UMA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL ADEQUADA 

Passo Dica para o profissional 

Passo 1 - Dar somente leite 

materno até os 6 meses, sem 

oferecer água, chás ou qualquer 

outro alimento 

Rever se as orientações sobre aleitamento 

materno são fornecidas desde o pré-natal até 

o desmame. 

Passo 2 - Ao completar 6 meses 

introduzir de forma lenta e gradual 

outros alimentos mantendo o leite 

materno até os 2 anos ou mais. 

Antes de dar a orientação desse passo, 

verificar junto à mãe/cuidador como ela (ele) 

imagina ser a alimentação adequada da 

criança e, a seguir, convidá-la (o) a 

complementar seus conhecimentos, de forma 

elogiosa e incentivadora. 

Passo 3 - Aos 6 meses dar 

alimentos complementares: 

cereais, tubérculos, carnes, 

leguminosas, frutas e legumes; 3 

vezes ao dia, se a criança estiver 

em aleitamento materno e 5 vezes 

ao dia se estiver com outro leite. 

Sugerir receitas de papas, tentando dar ideia 

de proporcionalidade, de forma prática e com 

linguagem simples. 

Passo 4 - A alimentação 

complementar dever ser oferecida 

de acordo com os horários de 

refeição da família, em intervalos 

regulares e de forma a respeitar o 

apetite da criança.  

Uma visita domiciliária pode ser uma 

estratégia para aumentar o vínculo e orientar 

toda a família sobre alimentação saudável. 

Passo 5 - A alimentação 

complementar dever ser espessa 

desde o início e oferecida de 

colher, iniciar com consistência 

pastosa e gradativamente aumentar 

a consistência até chegar à 

alimentação da família. 

 

Organizar, em parceria com a comunidade, 

oficinas de preparação de alimentos seguros 

e/ou cozinhas comunitárias. Convidar 

especialmente as famílias com crianças em 

risco nutricional. 
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Passo 6 - Oferecer à criança 

diferentes alimentos ao dia. Uma 

alimentação variada é uma 

alimentação colorida. 

Conversar sobre a estimulação dos sentidos 

enfocando que a deve ser um momento de 

troca afetuosa entre a criança e a família. 

 
 

Passo 7 - Estimular o consumo 

diário de frutas, verduras e legumes 

nas refeições.     

Pedir à mãe/cuidador que faça uma lista das 

hortaliças mais utilizadas. Depois aumentar 

esta lista acrescentando outras opções não 

lembradas, destacando os alimentos regionais 

e típicos da estação. 

Passo 8 - Evitar sal, açúcar, café, 

enlatados, frituras, refrigerantes, 

balas, salgadinho e outras 

guloseimas, no primeiro ano de 

vida*. Evitar o sal de adição até os 

12 meses. 

Articular com a comunidade e outros setores 

uma campanha sobre alimentação saudável. 

Recomendar que a família evite ter em casa 

certos alimentos, como salgadinhos, balas, 

biscoitos recheados, etc. 

Passo 9 - Cuidar da higiene mo 

preparo e manuseio dos alimentos, 

garantir o seu armazenamento e 

conservação adequados. 

Realizar grupos com pais, avós e/ou crianças 

sobre cuidados de higiene geral, alimentar e 

bucal. 

Passo 10 - Estimular a criança 

doente e convalescente a se 

alimentar, oferecendo sua 

alimentação habitual e seus 

alimentos preferidos, respeitando a 

sua aceitação.  

Avaliar em equipe como está a acessibilidade 

da criança doente ao serviço de saúde. 

*A lista de alimentos não recomendáveis inclui açúcar, café, chás, mate, mel (no primeiro 

ano de vida), macarrão instantâneo, enlatados, embutidos, salgadinhos, frituras, temperos 

prontos, bolachas, balas, pirulitos, chicletes, chocolate, doces, sorvetes, gelatinas 

industrializadas, refresco em pó, refrigerantes. 

 

Fonte: Giugliani ERJ. Práticas alimentares saudáveis na infância. In: Duncan BB, Schimidt 
MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C, organizadores. Medicina ambulatorial: condutas 
de atenção primária baseadas em evidências. 4a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2013. p. 
225-35. 
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ANEXO E – MÓDULO EDUCACIONAL II 

UMA HORTA EM CADA CASA 

Consumir hortaliças faz parte de uma alimentação saudável. Por isso insistimos na 

introdução desses alimentos desde as primeiras refeições da criança. Porém, sabe-se do 

alto teor de agrotóxicos envolvidos no cultivo das hortaliças, bem como seus efeitos 

danosos à saúde das pessoas. Como estamos tratando da alimentação de bebês, uma 

saída para essa questão é o cultivo domiciliar de legumes e verduras. 

Atualmente há a possibilidade de termos esses alimentos frescos em nossa casa, 

uma vez que é possível seu cultivo em vasos e/ou pequenos canteiros de terra.  

Há várias ideias de cultivo para termos uma pequena horta em casa, e isso requer 

um pouco de tempo e água para regar. Quando temos crianças em casa podemos 

aproveitar essa técnica para ensinar nossas crianças a apreciar esta atividade que além de 

saudável pode ser também lúdica. Na web há vários vídeos que orientam como elaborar 

uma pequena horta caseira com hortaliças lindas e saudáveis. 

Alguns sites interessantes como exemplo dessas orientações: 

 Publicado em 28 de fev de 2013  

A TV Cobasi, traz dicas e novidades para você. 

Já pensou em comer o que planta? Que tal ter sua própria horta? 

Neste vídeo, o Biólogo Tiago Calil ensina como cultivar alimentos fresquinhos em casa. 

Assista em: Calil T. Dicas para montar uma mini-horta em casa [vídeo na Internet]. 

 Califórnia (US): Youtube; 2013. [citado 30 mar 2016]. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hevTtqIFVC4&ebc=ANyPxKr0UHsqggW_maqh1HcYIN9

VPAyTI0c0R1HU2HlE2AOi-xY6V4vlUjDE2EjyEewyNvbgZQ3h5nLJkMjB2_oXENRgWZQZTg 

 

 Publicado em 17 de jul de 2014 

Tutorial de Horta Vertical Orgânica - Vídeo Aula, produzido para auxiliar as pessoas que 

querem implantar a horta em sua residência e, dessa forma ganhar os benefícios de 

alimentos mais saudáveis, economia para o bolso, embelezamento da residência, combate 

ao estresse, ferramenta de educação ambiental, melhoria da qualidade do ar, etc. Assita 

em: Salomão J. Tutorial horta vertical [vídeo na Internet].  Califórnia (US): Youtube; 2014. 

[citado 30 mar 2016]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VH6NkXcSjF4  
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 Publicado em 16 de dez de 2012 

Modelo de horta caseira. Assista em: Ricardo. Como preparar para sua horta em casa ou no 

apartamento [vídeo na Internet].  Califórnia (US): Youtube; 2013. [citado 5 abr 2016]. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=speBJN5T7Dw 

 

 Publicado em 5 de Nov de 2015 

Veja como fazer passo a passo uma horta vertical orgânica reaproveitando garrafas “pet”. 

Tenha ervas aromáticas para tempero e verduras fresquinhas para a salada. Usamos 30 

garrafas de refrigerante para os vasos e mais 10 para a parte que recolhe o excesso de 

água nos vasos. Também precisamos de um pedaço de arame ou fio resistente para fixar as 

torres de vasos “pet” no alto. No mais usamos uma furadeira com broca de 2,5 cm, uma 

caneta de marcar CD e um estilete para cortar as aberturas para as plantas. Assista em: 

Feito a mão Portal do Artesanato. Horta vertical em garrafa pet [vídeo na Internet]. 

 Califórnia (US): Youtube; 2013. [citado 5 abr 2016]. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_siieYxkxI  

 

Exemplos de hortaliças plantadas em vasos: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

FOLDER II – Comer, Comer!!: Alimentação Complementar 1 
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Módulo Educacional III: Alimentação 
Complementar 2 (dos 12 aos 24 meses) 
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MÓDULO EDUCACIONAL III – ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 2: (dos 12 aos 
24 meses) 

 

PLANO DE ENSINO 

 
1 - EMENTA  

Continuando a orientação alimentar para crianças menores de dois anos, o 

módulo III aborda a nutrição na faixa etária de um a dois anos. Nesta fase, tendo em 

vista a maturação progressiva das funções orgânicas (gastrintestinal, renal, 

neuromotora) e emocionais, a criança saudável encontra-se apta para participar da 

alimentação da família, porém com restrições e mantendo-se o aleitamento materno.  

O desenvolvimento neuropsicomotor desta fase a capacita para caminhar com maior 

autonomia e desenvoltura, rumo a sua independência, motivada pela curiosidade 

para explorar o ambiente a sua volta.  A criança expressa suas vontades com mais 

veemência e o foco de atenção é o mundo ao seu redor, com seus sons, cores, 

movimentos, aromas, sabores e texturas. Interage intensamente com as pessoas à 

sua volta, sendo contagiada pelas ações e reações que permeiam essas relações, 

respondendo aos sorrisos, choros, alegrias, tristezas, frustrações, raiva, medo, 

aprovações e desaprovações. Nesse contexto de grande dispêndio de energia, o 

papel da nutrição de garantir a vida e o desenvolvimento pleno e saudável das 

potencialidades inatas do indivíduo, é ainda mais relevante, uma vez que o ato de 

alimentar esta criança pode tornar-se mais trabalhoso para o cuidador exigindo 

atitudes de maior tolerância, paciência e criatividade.  

Além disso, nesta etapa da vida infantil, o crescimento físico vai tendendo a 

uma desaceleração gradativa (fisiológica), quando comparado ao primeiro ano e, 

isso, aliado aos novos interesses da criança faz com que o foco de sua atenção se 

amplie e ela esteja muito interessada na exploração do mundo ao seu redor. Este 

comportamento, normal nesta faixa etária, poderá ser interpretado, pelos pais e 

cuidadores, como falta de apetite ou dificuldade para comer gerando grande 

ansiedade, preocupações ou mesmo intervenções inoportunas, predispondo-a aos 

distúrbios alimentares e conflitos desnecessários. 

Assim, as orientações deste módulo III ocorrerão sob o enfoque do 

entendimento pleno sobre o comportamento, o crescimento e o desenvolvimento da 

criança de um a dois anos, por parte de seus cuidadores. Enfatiza-se a importância 
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da família também adotar práticas alimentares saudáveis, uma vez que agora, a 

criança será alimentada com esta comida. 

Com esse objetivo, deve-se averiguar junto aos participantes hábitos 

alimentares de suas famílias como a frequência de consumo dos alimentos 

ultraprocessados, em detrimentos dos in natura ou minimamente processados, e o 

consumo mensal de óleo, sal e açúcar; ressaltando as restrições alimentares que a 

criança de um a dois anos ainda deve ter, como frituras, condimentos artificiais, 

embutidos, enlatados, refrigerantes, salgadinhos, sucos industrializados, doces, 

balas, biscoitos recheados e outras guloseimas. 

Espera-se que, as atividades educativas previstas neste módulo beneficiem 

não só as crianças, mas também toda a família, tendo em vista as práticas de 

alimentação saudável compartilhadas pelo grupo. 

 
2 - OBJETIVOS DO MÓDULO 

 Promover reflexão e análise dos hábitos alimentares dos participantes e de 

suas famílias, envolvendo também as crianças pequenas, e a relação dessas práti-

cas com a saúde, crenças, mitos e tabus, como também as consequências de pos-

síveis “erros”, excessos ou faltas de nutrientes; 

 Explicar que a criança aprende com a observação dos comportamentos das 

demais pessoas que a cercam; 

 Esclarecer sobre a importância de estabelecer rotinas alimentares claras e 

definidas, como número de refeições, horários, cardápios variados ao longo dos di-

as, formas de administração, como também conversar sobre a relevância da criança 

poder compartilhar as refeições com as pessoas da casa; 

 Conhecer as particularidades da fisiologia e do desenvolvimento neuropsico-

motor da criança de 1 a 2 anos, como fatores determinantes para alimentá-la ade-

quadamente, com segurança; 

 Enfocar como ocorre o ganho de peso e de altura nesta faixa etária; 

 Orientar estratégias para alimentar a criança em desenvolvimento, visando à 

promoção de hábito alimentar saudável; 

 Enfatizar os efeitos danosos para a saúde das pessoas provocados pelo con-

sumo de alimentos ultraprocessados, ricos em sal, gorduras hidrogenadas, açúcar, 

conservantes, corantes e muitos outros aditivos químicos. 
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 Incentivar os participantes para elaborar refeições saudáveis e criativas para 

a sua criança e sua família; 

 Orientar a alimentação láctea nos casos em que ocorreu o desmame; 

 Preparar receitas culinárias equilibradas, simples e de fácil execução, com ên-

fase na utilização e aproveitamento total dos alimentos disponíveis na comunidade, 

evitando-se os desperdícios; 

 Adotar práticas adequadas de higiene e manipulação dos alimentos; 

 Sugerir a composição de pratos criativos e alegres a partir da arrumação dos 

alimentos no prato da criança, com o intuito de motivar a aceitação dos diferentes 

sabores e texturas, além de tornar os momentos das refeições mais agradáveis e 

descontraídos.  

 Promover discussão sobre custos dos alimentos, qual é o gasto mensal das 

famílias com a alimentação, como aproveitar integralmente os alimentos, sem des-

perdiçar e encontrar formas mais econômicas para uma alimentação saudável. 

 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Alimentar versus Comer: refletir com o grupo sobre as práticas alimentares 

que realizam em suas casas, quais os alimentos que são consumidos com regulari-

dade? Quem cozinha em casa?  Esta tarefa é prazerosa ou aborrecida? As pessoas 

se reúnem para as refeições? TV ou outros tipos de tela (celular, video game, tables) 

ficam desligados nessa hora? Como se dá a rotina das práticas alimentares: número 

de refeições, horário, local para comer, as pessoas se reúnem para as refeições?  

 Alimentação da criança entre um a dois anos de idade, bases fisiológi-

cas e suas necessidades alimentares: conversar sobre a maturidade orgânica e 

funcional dos sistemas digestório, renal e neuromotor da criança nesta fase; ela po-

de comer de tudo? Como alimentar essa criança? Quais os alimentos que devem 

ser oferecidos e por quê? Quais as restrições para esta faixa de idade? Elas podem 

adoecer por ficar com vontade de comer alguma coisa? 

 Compreendendo o crescimento da criança de um a dois anos: ganho de 

peso e de altura esperados para essa faixa etária, comparação com as curvas de 

referências adotadas pelo ministério da saúde; 

 Compreendendo os desenvolvimentos neuropsicomotor e emocional a 

criança de um a dois anos: habilidades da criança nessa fase, suas reações e cu-
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riosidade; apresentar a ela novos alimentos, com cores, sabores e texturas diferen-

tes; permitir que coma sozinha, que experimente os alimentos com as próprias 

mãos; tolerar a “sujeira” desses momentos;  

 A rotina alimentar: composição das várias refeições do dia, duas refeições 

principais, lanches, sobremesas, refeições lácteas*; horários, formas de administra-

ção, uso de talheres e do copo; abolir a mamadeira; estimular a presença da criança 

sentada à mesa junto com os demais familiares; promover ambiente amistoso para 

as refeições em família. *Refeições lácteas: aleitamento materno em livre demanda 

ou três porções/dia de leite artificial, sendo que cada porção corresponde a: 150 mL 

de fórmula infantil (1 medida da fórmula infantil diluída em 30 mL de água previa-

mente fervida) ou leite de vaca pasteurizado e integral, ou um pote de 150 g de io-

gurte natural ou coalhada caseira ou uma fatia fina de 30 g de queijo branco fresco.  

 Os alimentos ultraprocessados: verificar quais desses alimentos são os 

mais consumidos pelos participantes; enfocar os ingredientes prejudiciais à saúde 

usados na sua produção e porque devem ser abolidos como alimentos de rotina, 

principalmente da criança menor dos dois anos; reiterar para NÃO consumir açúcar 

e nem sal, de adição, nos primeiros dois anos de vida; estimular a leitura das infor-

mações nutricionais dos rótulos dos alimentos; 

 Preparo de receitas culinárias: empregar as medidas de higienização e ma-

nipulação dos alimentos, produzir refeições simples, práticas e acessíveis economi-

camente, porém nutritivas, saudáveis e com aproveitamento total dos alimentos;  

 Sugestões de preparo de pratos divertidos: dar nomes criativos aos prepa-

ros culinários, exemplos: arroz do Huck (arroz integral com brócolis), omelete sete 

anões (omelete com legumes picadinhos), barquinhos encantados (batata cozida 

com recheio de carne e ervilha); dispor a comida no prato formando figuras conheci-

das das crianças visando incentivá-la a comer e a experimentar novos alimentos. 

Mostrar exemplos desses pratos; 

 Consistência dos alimentos: orientar que nesta faixa etária os alimentos 

devem ser oferecidos sob a forma “comidinha”, em pedaços pequenos ou desfiados 

(no caso das carnes), para favorecer o desenvolvimento adequado dos processos 

de mastigação e deglutição; 

 Compreendendo a pirâmide alimentar: reconhecer os diferentes alimentos 

dos grupos alimentares e suas respectivas funções no organismo para orientar a 



78 

 

produção de refeições variadas e nutricialmente equilibradas, destinadas tanto à cri-

ança como as demais pessoas da família, aguçando o paladar e ampliando o leque 

de novos sabores, aromas e texturas. Fugir das dietas monótonas. 

* Durante a realização das práticas culinárias deve-se orientar e incentivar as 

pessoas a utilizarem integralmente o alimento, incluindo cascas, talos, folhas e 

ramas, frequentemente desperdiçadas, devido à falta de conhecimento de suas 

propriedades nutritivas e das possibilidades de aproveitamento na produção 

de pratos saudáveis, saborosos e econômicos.  

 

4 - RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 Folder III Comer, Comer!! - Alimentação Complementar 2, elaborado especifi-

camente para este módulo, o qual deve ser fornecido aos participantes no fi-

nal do primeiro encontro. 

 Montar uma estrutura de cozinha: mesa de trabalho, pia com água potável, 

fogão a gás ou elétrico, panos de prato, material para higienização de utensí-

lios e alimentos; 

 Utensílios: 2 panelas, pratos, copos, facas, talheres; 

 Frutas, legumes, verduras, cereais, leguminosas, carnes/ovos, óleo, ervas a-

romáticas; 

 Cartaz com o desenho da pirâmide alimentar; 

 Fotos/pranchas de alimentos e de pratos prontos; 

 Aparelho de TV, notebook e/ou projetor multimídia; 

 Flip chart, canetas esferográficas, pincel atômico, papel sulfite para anota-

ções, crachás e fita adesiva; 

 Material de consulta: APÊNDICE A e ANEXOS A, B, C, D e E. 

 

5 – MÉTODO DE ENSINO 

Este módulo segue a mesma linha metodológica dos anteriores, com 

particularidades quanto à: 

Público alvo: mães e cuidadores de crianças de um a dois anos de idade, usuários 

da unidade de saúde. 

Número de participantes: no máximo 17 pessoas, sendo 15 participantes e uma ou 

duas instrutoras. 
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Local: unidade de saúde ou em algum outro espaço da comunidade.  

Enfoque: As atividades de cada encontro deste módulo devem ser divididas em 

duas partes. Na primeira, propõe-se uma apresentação teórica dialogada e 

problematizadora, com base em um roteiro norteador flexível, de acordo com as 

necessidades do grupo, com a abordagem dos temas previstos no conteúdo 

programático, empregando linguagem simples e acessível. Propõe-se que os 

participantes sejam incentivados pelo facilitador a refletir sobre suas práticas 

alimentares diárias: o que, como e para quem cozinham? Consideram esta tarefa 

importante? É prazerosa? Por quê? E como se dá o preparo das refeições para as 

crianças? As crianças comem a mesma comida dos adultos, sentam à mesa com a 

família? E desse modo, prosseguir problematizando com o grupo, sempre com 

questões abertas, compartilhando as experiências de todos. Em prosseguimento, 

realiza-se a atividade prática prevista para os encontros 1, 2 e 3: O que tem para 

comer? No quarto encontro, a atividade prática proposta é: Uma horta em cada 

casa. 

 Atividade prática “O que tem para comer?”  

Para esta atividade, solicitar aos participantes que tragam para os encontros 

um ou dois alimentos, que façam parte da alimentação habitual da família, incluindo 

cereais, hortaliças, carnes e frutas, como também os temperos normalmente usados 

no preparo da alimentação caseira. De posse desses ingredientes, o facilitador pode 

fazer toda a discussão teórica, abordando a pertinência desses alimentos na 

alimentação infantil, segundo as orientações das políticas nutricionais do ministério 

da saúde (ver as cartilhas e manuais na bibliografia), como também avaliar a 

alimentação familiar, além de utilizá-los, ou não, na elaboração dos pratos. Propõe-

se o desenvolvimento de três práticas, para realização de receitas culinárias que 

devem ser preparadas a partir dos ingredientes existentes no momento do encontro. 

Entretanto, caso esses sejam insuficientes ou inadequados, o facilitador deve estar 

preparado com uma receita programada para o dia, munido dos ingredientes 

necessários, a qual poderá ser adaptada frente à situação real. Esta maleabilidade é 

proposital, pois tem caráter instrutivo quanto às substituições dos alimentos dentro 

de cada grupo alimentar, mostrando como um prato pode se tornar nutritivo dentro 

das possibilidades do dia a dia. O importante é que as atividades desenvolvidas 

capacitem e estimulem as pessoas a preparar refeições adequadas em suas casas, 

alimentando não só a criança, mas toda a família. Além disso, deve-se enfatizar a 
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elaboração de pratos coloridos, econômicos e sem desperdícios, usando os 

alimentos da pirâmide alimentar, na proporção correta dos diferentes nutrientes.  

A escolha das receitas culinárias a serem executadas pode ser previamente 

pactuada no grupo, como uma possibilidade motivadora de atender as expectativas 

dos participantes. Com certeza haverá um planejamento das atividades de preparo 

de refeições, porém o que preparar poderá ser combinado com eles: prato salgado, 

com frutas, receitas para o lanche (bolos, tortas, biscoitinhos, pães, dentre outros). 

Como sugestão, tem-se: O que tem para comer 1: arroz (pode ser integral), feijão, 

frango, couve, tomate e cenoura. Sobremesa: laranja; “O que tem para comer 2 : 

macarrão com molho de tomate, carne moída, talos de agrião ou folhas de cenoura 

picadinha, cheiro verde e ervilhas secas cozidas. Sobremesa: maçã; “O que tem 

para comer 3”: polenta, refogado de abobrinha, quiabo, ovo mexido com espinafre 

picadinho e feijão. Sobremesa: mamão ou banana; no encontro 4 o tema proposto é: 

“Uma horta em cada casa”  

O profissional de saúde facilitador do grupo deve estar habilitado para 

desenvolver as atividades deste módulo de maneira segura e hábil, conduzindo o 

grupo dentro dos preceitos da dialética. Contará com os recursos didático-

pedagógicos para conduzir o processo de apropriação do conhecimento pelas 

pessoas, almejando o caráter transformador e emancipatório de suas escolhas.  

Sugere-se que os recursos necessários para as atividades de práticas culinárias 

(ingredientes para fazer a comida) sejam solicitados à cozinha piloto da prefeitura 

municipal e/ou doação por parte de pessoas físicas ou empresariais da cidade, uma 

vez que a quantidade necessária é pequena, totalizando um gasto aproximado de 

R$ 30,00 por encontro.  

 Atividade prática: “Uma horta em cada casa” 

O quarto encontro dedica-se à orientação das vantagens de se ter uma 

pequena horta em casa. Uma sugestão é convidar um engenheiro agrônomo da 

prefeitura municipal para as orientações técnicas sobre o plantio de hortaliças em 

pequenos canteiros de terra ou em vasos. O incentivo para esta atividade é mostrar 

os benefícios de se consumir hortaliças orgânicas, produzidas em casa, sem 

agrotóxicos e pesticidas, para a saúde das pessoas, principalmente das crianças, 

como também as vantagens dessa atitude para o meio ambiente. As ervas 

aromáticas além de dar sabor à comida, substitui a adição de sal. No APÊNDICE E 

há algumas ideias e orientações para o plantio de mudas de alface, almeirão, couve, 



81 

 

tomate, salsa, cebolinha, manjericão, entre outras. Nessa atividade, cada 

participante pode levar uma plantinha para casa como forma de dar início a sua 

horta. Caso houver dentre os participantes alguém que já cultive hortaliças, frutas ou 

outros alimentos no quintal, aproveitar esta experiência em favor do grupo.  

 

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO / DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Quatro encontros semanais, com duração de 2 horas cada, que podem se 

repetir ao longo do ano mediante a necessidade do serviço de saúde, ou do grupo. 

 

7- AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Propõe-se avaliação formativa, em processo, por meio dos depoimentos dos 

participantes durante e no final de cada encontro, sendo estimulados a apontarem 

os aspectos positivos e negativos, como também a darem sugestões de temas e 

formas de abordagem do módulo. Além disso, pode ser feito o acompanhamento da 

evolução pondero estatural das crianças das famílias participantes, incentivando o 

comparecimento nas consultas de puericultura, que tem na orientação alimentar um 

dos pontos-chave da avaliação infantil. 
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APÊNDICE A – MÓDULO EDUCACIONAL III 

COMPREENDENDO A PIRÂMIDE ALIMENTAR (ver cartaz Anexo C) 

Grupos de alimentos e 
sua função no 
organismo 

Ingredientes que compõe cada 
grupo alimentar 

Uma porção é igual 
a quantidade de: 

Número de 
porções ao dia 

Cereais e tubérculos: 

proteínas e energia  

 

Arroz, arroz integral, fubá, 
macarrão, aveia, batata, batata 
doce, mandioca, cará, inhame, 
mandioquinha. 
Pães para os maiores de 1 ano 
 

- 2 colheres (sopa) 
destes alimentos 
cozidos ou de aveia  
 - ½ pão “francês” 

3 porções/dia 
dos 6 aos 11 
meses e 5 
porções ao dia 
de 12 a 24 
meses 

Legumes e verduras 
(folhas): sais minerais, 
vitaminas, cálcio, ferro, 
ácido fólico e fibras  

 

Cenoura, chuchu, abóboras, 
quiabo, berinjela, couve flor, 
brócolis, tomate, vagem, beterraba. 
Couve, almeirão, alface, rúcula, 
chicória, espinafre, folha da 
cenoura, folha da beterraba, folhas 
do rabanete, acelga, repolho 

- 2 colheres (sopa)  3 porções /dia 

Carnes: proteínas e ferro  

 
Frango sem pele, carne bovina 
magra (músculo, acém, patinho, 
coxão mole), peixes (pescada, 
tilápia, merluza, cação, sardinha), 
ovos cozidos, miúdos de frango 
cozidos. 

2 colheres (sopa) de 
carne bovina moída 
ou de carne de frango 
ou 1 ovo cozido ou 1 
filé de peixe . 

2 porções ao 
dia 

Leguminosas (grãos): 
proteínas, ferro e fibras 
vegetais 

 

Feijões (qualquer tipo), ervilha 
seca, lentilha, grão de bico, soja 

1 colher (sopa) 
desses feijões 
cozidos 

1 porção/dia 

Frutas: vitaminas, 
minerais, fibras solúveis 
e insolúveis, energia 
(açúcar próprio da fruta) 

 

Bananas, mamão, laranjas, 
mexerica, pera, abacate, goiaba, 
manga, maçãs, uvas, acerola, 
pêssego, caqui, melão, maracujá, 
melancia, abacaxi,  

½ a 1 fruta  3 porções/dia 
dos 6 aos 11 
meses e 4 
porções ao dia 
de 12 a 24 
meses 

Leites, queijos e 
iogurtes: proteína, 
cálcio, gorduras (ácidos 
graxos essenciais) 

 

Leite materno em livre demanda.  
Fórmula infantil, iogurte natural, 
queijo branco. 

- 150 mL de fórmula 
láctea infantil (1 
medida em 30 ml de 
água) 
- 1 pote (150g) de 
iogurte natural  
- 1fatia (30g) de 
queijo branco 

3 porções ao 
dia 

Óleos e gorduras: 
energia e substrato para 
as vitaminas 
lipossolúveis, 
mielinização.  

 

Óleos de canola, milho, girassol, 
soja, azeite de oliva. 

1 colher de 
sobremesa (5 g), de 
azeite de oliva ou 
óleo de soja ou milho 
ou girassol ou canola 
por cima da comida 
no prato pronto  

2 porções/dia 

Açúcares e doces: Abolidos nos 2 primeiros anos de vida. 
 

OFERECER ÁGUA NOS INTERVALOS DAS REFEIÇÕES 
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ANEXO A – MÓDULO EDUCACIONAL III 

BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE DOS ALIMENTOS COMPLEMENTARES 

 

 Prender o cabelo e lavar as mãos com água e sabão antes de manipular os alimen-

tos;  

 Consumir alimentos frescos; 

 Lavar adequadamente todos os alimentos crus: lavar em água corrente e colocar de 

molho por 20 a 30 minutos, em água clorada, na diluição de uma colher de sopa (10 

mL) do produto com cloro de 2,0 a 2,5%† para cada litro de água. Enxaguar em água 

corrente, mesmo os alimentos que não são consumidos com casca; 

 Usar utensílios limpos; 

 Evitar uso de mamadeira para dar líquidos a criança; 

 Os alimentos perecíveis e os já preparados devem ser armazenados em geladeira; 

 Os alimentos prontos para as refeições podem ser congelados imediatamente após o 

seu preparo e em pequenas porções, por um prazo de até 60 dias. (Anexo B) 

 Cozinhar bem os alimentos; 

 Lavar bem as mãos da criança e de quem a alimenta antes das refeições; 

 Não oferecer a crianças sobras do prato (restos) da refeição anterior; 

 Proteger os alimentos e utensílios contra animais (moscas, ratos, baratas, formigas) 

e poeira; 

 Utilizar água limpa (filtrada, tratada ou fervida) para beber e no preparo dos alimen-

tos. 

 Não assoprar a comida do bebê para esfriá-la e nem colocar a colher da criança na 

boca de outra pessoa, isso pode transmitir germes para a criança. 

 

Adaptado de: Giugliani ERJ. Práticas alimentares saudáveis na infância. In: Duncan BB, 
Schimidt MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C, organizadores. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 
2013. p. 225-35. 
 

                                                           
†
 São Paulo (Cidade). Prefeitura de São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Manual de 

alimentação: para centros de educação infantil conveniados [Internet]. São Paulo (SP): SME; 2011. 

[citado 10 jun 2016]. Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/9370.pdf  
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ANEXO B – MÓDULO EDUCACIONAL III 

“POSSO CONGELAR A PAPINHA?” 

 
O processo de congelamento de alimentos pode facilitar as tarefas do dia a dia das 

mães/cuidadores, principalmente daquelas que trabalham fora de casa. Mesmo a papinha 

da criança pode ser congelada, sem perder quase nada de suas propriedades nutritivas. 

Para isso é necessário seguir algumas orientações técnicas.   

No site http://nailasoares.com.br/congelamento-e-descongelamento-de-papinhas/, a 

nutricionista Naila Soares fornece algumas orientações: 

Como congelar a papinha: 
 
 Ao finalizar o preparo da papinha mergulhe a panela em uma bacia com gelo e água 

para esfriar, mexendo sempre. 

 Após resfriada, coloque porções, suficientes para uma refeição da criança, em reci-

pientes de vidro ou plástico (livres de bisfenol A, “BPA free”), previamente higieniza-

dos e fervidos por 5 minutos. Não preencha completamente os potinhos, deixe um 

pequeno espaço até a tampa. Tampe imediatamente, não é indicado congelar ali-

mentos destampados.  

 Não amasse os ingredientes para colocá-los no pote, deixe os pedaços. 

 Coloque etiqueta nos potinhos identificando os ingredientes, a data da preparação e 

a validade. As papinhas de frutas e de legumes podem ser congeladas por até 6 me-

ses e as que contêm carne, frango ou peixes com legumes devem ser consumidas 

dentro de 1 a 2 meses. 

Como descongelar a papinha: 
 
 Descongelar por 12 horas na geladeira e nunca em temperatura ambiente.  

 Aquecer em banho-maria antes de servir. O forno de micro-ondas não está indicado 

pelo fato do descongelamento ocorrer de modo não uniforme, prejudicando a quali-

dade dos alimentos. Parte da papa descongelada e não consumida poderá ser guar-

dada em geladeira por no máximo 24 horas. Restos da refeição devem ser despre-

zados. 

 Alguns alimentos não devem ser congelados por terem sua textura alterada: tomate, 

batata, pepino, verduras de folhas, ovo com casca, iogurte, macarrão sem molho e 

as seguintes frutas: banana, pera, melancia, goiaba, uva, laranja e limão.   
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ANEXO C – MÓDULO EDUCACIONAL III 

 

CARTAZ - PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pirâmide Alimentar, SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), Departamento de 

Nutrologia. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação para a alimentação do 

lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e na escola. Sociedade Brasileira de 

Pediatria. Departamento de Nutrologia. 3a ed. Rio de Janeiro (RJ): SBP, 2012. 
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ANEXO D – MÓDULO EDUCACIONAL III 

DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DE CRIANÇAS MENORES DE 2 

ANOS – DICAS PARA UMA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL ADEQUADA 

Passo Dica para o profissional 

Passo 1 - Dar somente leite 

materno até os 6 meses, sem 

oferecer água, chás ou qualquer 

outro alimento 

Rever se as orientações sobre aleitamento 

materno são fornecidas desde o pré-natal até 

o desmame. 

Passo 2 - Ao completar 6 meses 

introduzir de forma lenta e gradual 

outros alimentos mantendo o leite 

materno até os 2 anos ou mais. 

Antes de dar a orientação desse passo, 

verificar junto à mãe/cuidador como ela (ele) 

imagina ser a alimentação adequada da 

criança e, a seguir, convidá-la (o) a 

complementar seus conhecimentos, de forma 

elogiosa e incentivadora. 

Passo 3 - Aos 6 meses dar 

alimentos complementares: 

cereais, tubérculos, carnes, 

leguminosas, frutas e legumes; 3 

vezes ao dia, se a criança estiver 

em aleitamento materno e 5 vezes 

ao dia se estiver com outro leite. 

Sugerir receitas de papas, tentando dar ideia 

de proporcionalidade, de forma prática e com 

linguagem simples. 

Passo 4 - A alimentação 

complementar dever ser oferecida 

de acordo com os horários de 

refeição da família, em intervalos 

regulares e de forma a respeitar o 

apetite da criança.  

Uma visita domiciliária pode ser uma 

estratégia para aumentar o vínculo e orientar 

toda a família sobre alimentação saudável. 

Passo 5 - A alimentação 

complementar dever ser espessa 

desde o início e oferecida de 

colher, iniciar com consistência 

pastosa e gradativamente aumentar 

a consistência até chegar à 

alimentação da família. 

 

Organizar, em parceria com a comunidade, 

oficinas de preparação de alimentos seguros 

e/ou cozinhas comunitárias. Convidar 

especialmente as famílias com crianças em 

risco nutricional. 
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Passo 6 - Oferecer à criança 

diferentes alimentos ao dia. Uma 

alimentação variada é uma 

alimentação colorida. 

Conversar sobre a estimulação dos sentidos 

enfocando que a deve ser um momento de 

troca afetuosa entre a criança e a família. 

 
 

Passo 7 - Estimular o consumo 

diário de frutas, verduras e legumes 

nas refeições.     

Pedir à mãe/cuidador que faça uma lista das 

hortaliças mais utilizadas. Depois aumentar 

esta lista acrescentando outras opções não 

lembradas, destacando os alimentos regionais 

e típicos da estação. 

Passo 8 - Evitar sal, açúcar, café, 

enlatados, frituras, refrigerantes, 

balas, salgadinho e outras 

guloseimas, no primeiro ano de 

vida*. Evitar o sal de adição até os 

12 meses. 

Articular com a comunidade e outros setores 

uma campanha sobre alimentação saudável. 

Recomendar que a família evite ter em casa 

certos alimentos, como salgadinhos, balas, 

biscoitos recheados, etc. 

Passo 9 - Cuidar da higiene mo 

preparo e manuseio dos alimentos, 

garantir o seu armazenamento e 

conservação adequados. 

Realizar grupos com pais, avós e/ou crianças 

sobre cuidados de higiene geral, alimentar e 

bucal. 

Passo 10 - Estimular a criança 

doente e convalescente a se 

alimentar, oferecendo sua 

alimentação habitual e seus 

alimentos preferidos, respeitando a 

sua aceitação.  

Avaliar em equipe como está a acessibilidade 

da criança doente ao serviço de saúde. 

*A lista de alimentos não recomendáveis inclui açúcar, café, chás, mate, mel (no primeiro 

ano de vida), macarrão instantâneo, enlatados, embutidos, salgadinhos, frituras, temperos 

prontos, bolachas, balas, pirulitos, chicletes, chocolate, doces, sorvetes, gelatinas 

industrializadas, refresco em pó, refrigerantes. 

Fonte: Giugliani ERJ. Práticas alimentares saudáveis na infância. In: Duncan BB, Schimidt 
MI, Giugliani ERJ, Duncan MS, Giugliani C, organizadores. Medicina ambulatorial: condutas 
de atenção primária baseadas em evidências. 4a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2013. p. 
225-35. 
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ANEXO E – MÓDULO EDUCACIONAL III 

UMA HORTA EM CADA CASA 

Consumir hortaliças faz parte de uma alimentação saudável. Por isso insistimos na 

introdução desses alimentos desde as primeiras refeições da criança. Porém, sabe-se do 

alto teor de agrotóxicos envolvidos no cultivo das hortaliças, bem como seus efeitos 

danosos à saúde das pessoas. Como estamos tratando da alimentação de bebês, uma 

saída para essa questão é o cultivo domiciliar de legumes e verduras. 

Atualmente há a possibilidade de termos esses alimentos frescos em nossa casa, 

uma vez que é possível seu cultivo em vasos e/ou pequenos canteiros de terra.  

Há várias ideias de cultivo para termos uma pequena horta em casa, e isso requer 

um pouco de tempo e água para regar. Quando temos crianças em casa podemos 

aproveitar essa técnica para ensinar nossas crianças a apreciar esta atividade que além de 

saudável pode ser também lúdica. Na web há vários vídeos que orientam como elaborar 

uma pequena horta caseira com hortaliças lindas e saudáveis. 

Alguns sites interessantes como exemplo dessas orientações: 

 Publicado em 28 de fev de 2013  

A TV Cobasi, traz dicas e novidades para você. 

Já pensou em comer o que planta? Que tal ter sua própria horta? 

Neste vídeo, o Biólogo Tiago Calil ensina como cultivar alimentos fresquinhos em casa. 

Assista em: Calil T. Dicas para montar uma mini-horta em casa [vídeo na Internet]. 

 Califórnia (US): Youtube; 2013. [citado 30 mar 2016]. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hevTtqIFVC4&ebc=ANyPxKr0UHsqggW_maqh1HcYIN9

VPAyTI0c0R1HU2HlE2AOi-xY6V4vlUjDE2EjyEewyNvbgZQ3h5nLJkMjB2_oXENRgWZQZTg 

 

 Publicado em 17 de jul de 2014 

Tutorial de Horta Vertical Orgânica - Vídeo Aula, produzido para auxiliar as pessoas que 

querem implantar a horta em sua residência e, dessa forma ganhar os benefícios de 

alimentos mais saudáveis, economia para o bolso, embelezamento da residência, combate 

ao estresse, ferramenta de educação ambiental, melhoria da qualidade do ar, etc. Assita 

em: Salomão J. Tutorial horta vertical [vídeo na Internet]. Califórnia (US): Youtube; 2014. 

[citado 30 mar 2016]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VH6NkXcSjF4  
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 Publicado em 16 de dez de 2012 

Modelo de horta caseira. Assista em: Ricardo. Como preparar para sua horta em casa ou no 

apartamento [vídeo na Internet].  Califórnia (US): Youtube; 2013. [citado 5 abr 2016]. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=speBJN5T7Dw 

 

 Publicado em 5 de nov de 2015 

Veja como fazer passo a passo uma horta vertical orgânica reaproveitando garrafas “pet”. 

Tenha ervas aromáticas para tempero e verduras fresquinhas para a salada. Usamos 30 

garrafas de refrigerante para os vasos e mais 10 para a parte que recolhe o excesso de 

água nos vasos. Também precisamos de um pedaço de arame ou fio resistente para fixar as 

torres de vasos “pet” no alto. No mais usamos uma furadeira com broca de 2,5 cm, uma 

caneta de marcar CD e um estilete para cortar as aberturas para as plantas. Assista em: 

Feito a mão Portal do Artesanato. Horta vertical em garrafa pet [vídeo na Internet]. 

 Califórnia (US): Youtube; 2013. [citado 5 abr 2016]. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_siieYxkxI  

Exemplos de hortaliças plantadas em vasos: 
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FOLDER III – Comer, Comer!!: Alimentação Complementar 2 
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5.2 Validação da estratégia educacional 

 

5.2.1 Painel de especialistas 

 

 Considerando os critérios determinados para seleção, sete profissionais 

aceitaram participar deste estudo. O Quadro 1 apresenta a caracterização destes 

especialistas.  
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Quadro 1 - Caracterização do painel de especialistas participantes 

 Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 Especialista 4 Especialista 5 Especialista 6 Especialista 7 

Profissão Pediatra Pediatra 

Nutróloga 

Pediatra 

Pneumologista 

Infantil 

Enfermeira Enfermeira Nutricionista Nutricionista 

Idade (anos) 56 58 63 55 47 29 46 

Formação 

Acadêmica 

Mestrado e 

Doutorado em 

Pediatria 

Especialização 

em Saúde 

Pública, 

Doutorado em 

Pediatria e 

Ciências 

aplicadas à 

Pediatria 

Especialização 

em 

Homeopatia, 

Mestrado 

Profissional em 

Educação 

Médica 

 

Especialização 

em 

Psicopedagogia 

Clínica, em 

Programa 

Saúde da 

Família, em 

Pediatria e 

Puericultura, em 

Administração 

Hospitalar e em 

Gestão em 

Saúde, 

Mestrado em 

Enfermagem 

Especialização 

em 

Enfermagem 

em Unidade de 

Tratamento 

Intensivo, 

Mestrado em 

Enfermagem 

Fundamental, 

Doutorado em 

Ciência 

Mestrado 

Profissional 

em Ensino em 

Saúde 

Especialização 

em 

Administração 

Hospitalar, 

Mestrado em 

Ensino de 

Ciências, 

Doutorado em 

Educação para a 

Ciência, 

Pós-doutorado 

em Atividades de 

Pesquisa 

Área de 

Atuação 

Pediatria 

Geral, UBS, 

Ambulatório, 

Docência  

Nutrição 

Pediátrica, 

Nutrição Enteral 

e Parenteral em 

Pediatria, 

Docência  

Pediatria Geral 

e Pneumologia 

Infantil,  

Docência 

Hospitalar e 

Saúde coletiva, 

Materno-infantil, 

Docência 

Saúde da 

Criança, 

Docência 

Obesidade 

Infantil, 

Atenção 

Básica 

Nutrição Clínica, 

Educação 

Nutricional, 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional,  

Docência 

Tempo de 

Experiência 

29 anos 24 anos 35 anos 30 anos 26 anos 7 anos 25 anos 
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5.2.2 Primeira etapa da conferência de consenso 

 

Os dados obtidos a partir do preenchimento individual dos instrumentos de 

avaliação pelos especialistas, tanto dos módulos educacionais quanto dos folderes, foram 

compilados em tabelas. As médias aritméticas e os desvios-padrão de cada um dos itens 

analisados são apresentados nas Tabelas 2 e 3.  

Constata-se a partir desta avaliação quantitativa, segundo os critérios de corte de 

Souza et al.47, que os itens analisados na 1ª etapa da conferência, em todas as 

dimensões avaliadas, foram considerados importantes, pois obtiveram média, igual ou 

superior a 7. Além disso, todos eles também foram considerados em consenso entre os 

juízes-especialistas, pois o desvio padrão calculado foi inferior a 3. Apesar destes 

resultados, observou-se que alguns itens obtiveram médias próximas de 7 e desvio-

padrão igual ou maiores que 2, ficando limítrofes ao critério de corte adotado. Notou-se 

também que nos módulos educacionais estes itens relacionavam-se às dimensões 

operacional e da adesão, que em geral se referem à questão de cronograma e carga 

horária das atividades propostas nos módulos ou da frequência e motivação do público-

alvo em participar das atividades propostas. Em relação aos materiais de apoio, somente 

o Folder I obteve itens com valores de desvio-padrão próximos do limite de corte, os quais 

se relacionavam às dimensões motivação e cultura, em que se avalia se o conteúdo 

abordado é suficiente para esclarecer todas as dúvidas da população-alvo, atendendo aos 

diferentes níveis de conhecimento/cultura. 

Quanto à análise qualitativa da estratégia educacional observou-se que as notas 

atribuídas pelos especialistas estavam em conformidade com suas avaliações (Quadro 2), 

as quais foram realizadas minuciosamente ao longo do texto dos módulos e sobre os 

conteúdos dos folderes, gerando as sugestões anotadas nas questões abertas 1, 2 e 3 de 

ambos os formatos de avaliação. As sugestões consonantes com o objeto deste estudo 

foram acatadas e tanto os módulos como os folderes foram reestruturados nesse sentido. 

Ressalta-se que esse processo contribuiu, para enriquecer esta proposta educacional, 

sobretudo nas dimensões cujos valores dos itens foram limítrofes, uma vez que estas 

avaliações/sugestões partiram de profissionais que compartilham o propósito de 

qualificação da atenção à saúde das crianças, como uma forma de garantir o 

desenvolvimento de cidadãos saudáveis.  
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5.2.3 Segunda etapa da conferência de consenso 

 

A segunda etapa foi realizada com a presença de cinco dos sete profissionais 

participantes, garantindo a representação de todas as especialidades contempladas no 

painel (pediatria, enfermagem e nutrição), como também da orientadora. Antes do início 

dos trabalhos foi solicitado aos participantes o consentimento para a gravação do debate. 

Aos especialistas presentes foi apresentada a consolidação das avaliações dos 

módulos educacionais e dos materiais de apoio obtida na primeira etapa, mostrando as 

notas atribuídas, com as médias e desvios-padrão calculados e as modificações 

realizadas frente às sugestões de cada profissional. Em seguida, foi distribuído aos 

participantes todo o material reorganizado (módulos e folderes) para análise e discussão, 

abrindo-se o debate entre eles. As discussões abrangeram cada dimensão/nível de 

avaliação, iniciando-se pelos módulos educacionais (dimensões: conceitual, didático-

pedagógica, operacional e adesão) e, em seguida, o material de apoio (níveis: conteúdo, 

linguagem, ilustrações, layout, motivação e cultura). Cada especialista pode expressar 

suas considerações, seus argumentos a favor ou contra, além de emitir sugestões, com o 

objetivo de aprofundar as discussões para se buscar um novo consenso. Após o debate, 

solicitou-se aos especialistas para que novamente atribuíssem notas aos itens das 

planilhas de avaliação.  Esta segunda avaliação assegurou ao material produzido a 

oportunidade de mais uma vez ser aperfeiçoado, sofrendo lapidações coerentes e 

adequadas à sua finalidade. Os dados obtidos a partir da 2ª etapa da conferência de 

consenso também foram compilados nas Tabelas 2 e 3, possibilitando comparações com 

os dados da 1ª etapa. Os resultados desta 2ª etapa indicaram que os itens avaliados dos 

materiais propostos com atribuição de notas próxima do limite de corte47 durante a 1ª 

etapa da conferência de consenso, tiveram aumento expressivo, tanto no grau de 

importância, quanto no nível de consenso dos especialistas após o debate.  

Assim, mediante o elevado nível de consenso entre os especialistas na 2ª etapa, 

os mesmos sugeriram, ao longo da discussão, que a 3ª etapa fosse prescindida, uma vez 

que por meio das etapas anteriores alcançou-se a validação da estratégia educacional 

proposta.  
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Tabela 2 - Médias e desvios-padrão dos itens de avaliação dos módulos educacionais, segundo as etapas de validação 

*DP = Desvio-padrão.

 

MÓDULO EDUCACIONAL 
I 

MÓDULO EDUCACIONAL 
II 

MÓDULO EDUCACIONAL 
III 

 1ª Etapa 2ª Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 

Itens de Avaliação  Média DP* Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

1. Dimensão Conceitual             

1.1 Os temas/conteúdos propostos são relevantes para promoção da alimentação 

saudável para crianças menores de 2 anos 
9,67 0,82 9,60 0,89 9,86 0,38 9,80 0,45 9,57 0,53 9,80 0,45 

1.2 Os temas/conteúdos propostos estão adequados ao público alvo (mães e cuidadores 

de crianças menores de 2 anos) 
9,33 1,03 9,80 0,45 9,28 0,95 9,80 0,45 9,28 0,75 9,80 0,45 

1.3 Os temas/conteúdos propostos são suficientes para atender as necessidades do 

público alvo 
8,83 1,33 9,80 0,45 9,00 1,15 9,80 0,45 9,00 1,15 9,80 0,45 

1.4 Os temas/conteúdos propostos possibilitarão a apreensão cognitiva do público alvo 

sobre alimentação saudável para crianças menores de dois anos 
8,67 1,03 9,40 0,89 9,14 0,69 9,80 0,45 9,00 0,82 9,80 0,45 

1.5 O nível de profundidade dos temas/conteúdos propostos está apropriado ao público 

alvo (mães e cuidadores de crianças menores de 2 anos) 
9,33 1,03 9,40 0,89 9,14 1,06 9,80 0,45 9,00 1,15 9,80 0,45 

2. Dimensão didático-pedagógica             

2.1 Os conteúdos programáticos dos módulos educacionais são claros e objetivos 9,33 1,03 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 9,14 0,69 9,80 0,45 

2.2 Há coerência entre os objetivos dos módulos educacionais e o conteúdo programático 

proposto  
9,17 0,98 9,80 0,45 8,71 0,95 9,80 0,45 8,86 0,69 9,80 0,45 

2.3 As estratégias de ensino propostas são apropriadas ao público alvo 8,83 1,33 9,80 0,45 9,14 1,06 9,80 0,45 9,14 1,07 9,80 0,45 

2.4 As atividades de aprendizagem propostas possibilitam autonomia de aprendizagem  8,00 1,26 9,80 0,45 8,85 0,69 9,80 0,45 8,71 0,75 9,80 0,45 

2.5 O material de apoio proposto para ser utilizado nas atividades favorece a compreensão 

dos conteúdos/temas a serem trabalhados nos módulos educacionais 
8,67 1,03 9,60 0,55 8,85 1,07 9,80 0,45 8,71 1,25 9,80 0,45 

2.6 Os recursos didáticos propostos são de fácil entendimento e favorecem a 

aprendizagem do público alvo 
8,83 1,33 9,60 0,55 8,71 1,11 9,80 0,45 8,86 1,07 9,80 0,45 

2.7 As referências utilizadas são pertinentes e representativas 9,33 1,03 9,80 0,45 8,86 1,07 9,80 0,45 9,00 1,15 9,80 0,45 

2.8 O processo avaliativo individual e coletivo está adequado 8,33 1,05 9,60 0,55 8,86 1,07 9,80 0,45 8,86 1,07 9,80 0,45 

3. Dimensão Operacional             

3.1 O cronograma de execução dos módulos educacionais está adequado 8,5 2,34 9,60 0,55 8,43 2,64 9,40 0,89 8,57 2,57 9,60 0,55 

3.2 A carga horária dos módulos educacionais está compatível com as atividades 

propostas 
7,67 2,87 9,60 0,55 7,71 2,50 9,80 0,45 7,71 2,28 9,80 0,45 

3.3 O local para desenvolvimento das atividades dos módulos educacionais junto ao 

público alvo está adequado 
8,83 1,60 9,80 0,45 7,86 2,54 9,80 0,45 8,43 1,27 9,80 0,45 

4. Dimensão da Adesão             

4.1 A estratégia educacional proposta incentivará e motivará a participação do público alvo 7,67 1,63 9,20 0,84 8,23 1,60 9,60 0,55 7,86 1,46 9,60 0,55 

4.2 As atividades propostas nos módulos educacionais possibilitarão frequência contínua 

do público alvo nas atividades 
7,00 2,00 9,00 0,71 8,28 1,60 9,20 0,84 7,86 1,46 9,40 0,55 
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Tabela 3 - Médias e desvios-padrão dos itens de avaliação dos folderes, segundo as etapas de validação 

DP = Desvio-padrão. 

 FOLDER I FOLDER II FOLDER III 

 1ª Etapa 2ª Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 

Itens de Avaliação  Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

1. Conteúdo             

1.1 O conteúdo abordado é relevante para promoção da alimentação saudável para crianças 

menores de 2 anos 
9,86 0,34 9,60 0,55 9,86 0,38 9,40 0,55 9,57 0,53 9,60 0,55 

1.2 O conteúdo está apropriado ao público alvo (mães e cuidadores de crianças menores de 2 

anos) 
9,00 1,53 9,80 0,45 9,43 0,79 9,60 0,55 9,43 0,79 9,60 0,55 

1.3 O conteúdo é suficiente para atender as necessidades do público alvo 8,43 2,22 9,60 0,55 8,71 1,25 9,60 0,55 8,86 1,46 9,60 0,55 

1.4 O conteúdo é de fácil aplicabilidade no cotidiano do público alvo 9,33 1,21 9,80 0,45 9,14 0,69 9,60 0,55 9,28 0,75 9,60 0,55 

2. Linguagem             

2.1 O estilo da redação é compatível com o público alvo 8,57 0,97 9,80 0,45 9,28 0,75 9,80 0,45 9,43 0,53 9,60 0,55 

2.2 A escrita utilizada é atrativa 9,00 1,15 9,80 0,45 9,28 0,75 9,80 0,45 9,28 0,75 9,60 0,55 

2.3 A linguagem é clara e objetiva 8,86 1,06 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 9,43 0,53 9,60 0,55 

3. Ilustrações             

3.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo do material e elucidam esse 

conteúdo 
9,14 1,21 9,80 0,45 9,14 1,07 9,80 0,45 9,57 0,79 9,80 0,45 

3.2 As ilustrações são claras e transmitem facilidade de compreensão 9,14 1,46 9,80 0,45 9,43 0,79 9,80 0,45 9,57 0,79 9,80 0,45 

3.3 A quantidade de ilustrações está adequada para o conteúdo do material de apoio 9,85 0,38 9,60 0,55 9,43 0,53 9,80 0,45 9,57 0,79 9,80 0,45 

4. Layout             

4.1 O tipo de letra utilizado facilita a leitura 9,57 0,53 9,80 0,45 9,28 0,49 9,80 0,45 9,28 0,75 9,80 0,45 

4.2 As cores aplicadas ao texto são pertinentes e facilitadoras para a leitura 9,42 0,79 9,80 0,45 9,28 0,49 9,80 0,45 9,14 1,07 9,80 0,45 

4.3 A composição visual está atrativa e bem organizada 9,57 0,79 9,80 0,45 9,28 0,49 9,80 0,45 9,57 0,53 9,80 0,45 

4.4 O formato (tamanho) do material de apoio e o número de páginas estão adequados 9,43 0,79 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 
4.5 A disposição do texto está adequada 9,71 0,49 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 9,57 0,53 9,80 0,45 

4.6 O tamanho das letras dos títulos, subtítulos e textos estão adequados 9,43 0,53 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 9,57 0,53 9,80 0,45 

5. Motivação             

5.1 O conteúdo está motivador e incentivará a prosseguir com a leitura 9,28 0,75 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 

5.2 O conteúdo despertará interesse nos leitores 9,14 0,66 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 9,43 0,53 9,80 0,45 

5.3 O conteúdo atende as dúvidas, esclarece e educa o público alvo 8,00 2,08 9,40 0,55 8,86 1,07 9,60 0,55 9,14 1,07 9,40 0,55 

6. Cultura             

6.1 O texto está compatível com o público alvo, atendendo aos diferentes perfis de 

conhecimento 
8,28 2,05 9,40 0,55 9,00 1,15 9,60 0,55 9,28 1,11 9,40 0,55 
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Quadro 2 - Avaliações qualitativas dos especialistas sobre os módulos educacionais e materiais de apoio propostos   (continuação) 

 Módulo I Módulo II Módulo III Folder I Folder II Folder III 

JUÍZ 1 

Metodologia muito vaga. 
Acrescentar um texto a 
parte com temas 
relacionados a 
metodologia participativa 
e à condução de grupos. 
Acrescentar: 
desenvolvimento do bebê 
nos primeiros 6 meses de 
vida, características 
frequentes do 
comportamento materno 
durante  o  primeiro mês 
de vida do bebê, o papel 
do pai e da rede de apoio 
na promoção do 
aleitamento materno. 
Acrescentar também 
fisiologia da lactação. 
Especificar mais o manejo 
dos obstáculos. 
Reformular a metodologia, 
reforçar a avaliação. 
Ampliar o item das 
dificuldades abordando as 
queixas frequentes como: 
leite fraco, pouco leite, 
consequências estéticas.  
A estratégia é boa, cabem 
apenas pequenos ajustes.  

Sugestões de redação no 
texto da ementa. 
Acrescentar mais um 
objetivo: esclarecer sobre 
a importância de hábitos 
alimentares saudáveis nos 
primeiros anos de vida e o 
papel social dos 
cuidadores nesse 
processo. Inverter alguns 
itens. O terceiro item se 
refere a metodologia, 
retirá-lo.  No conteúdo 
programático colocar: 
refletindo sobre o que 
comemos e o que 
oferecemos às nossas 
crianças. Colocar 
desenvolvimento do bebê 
dos 6 aos 12 meses. Falar 
da importância do bebê 
comer com as mãos,  de 
manter a TV desligada e 
da importância da rotina 
desde os primeiros 
meses. Colocar o custo.  
Três horas é muito tempo. 
Bibliografia: retirar item 6, 
os textos em inglês e os 
capítulos de livro. 
 

Melhorar 
redação da 
ementa.  
Mudar a ordem 
dos objetivos, 
colocar em 
primeiro os 
referentes aos 
hábitos 
alimentares. 
Retirar a 
palavra 
fisiologia. 
Três horas é 
muito tempo. 
Bibliografia: 
retirar item 6, 
os textos em 
inglês e os 
capítulos de 
livro. 

Fazer teste piloto. 
Deixar só a figura da 
mama da gravidez. 
Salientar a aréola. 
Palavra nutriente? 
Enfatizar a pega. 
Melhorar a figura da 
gestante. Gravura 
do bebê mamando 
está incompleta. O 
bebê do copo está 
feio, assustado. 
Fazer um pequeno 
comentário sobre a 
importância de 
procurar ajuda (rede 
de apoio), de 
descansar (na 
medida do possível), 
e sobre os aspectos 
positivos desses 
primeiros meses – 
encantamento com o 
bebê. 
Na alimentação da 
nutriz trabalhar os 
mitos ao invés de 
mostrar o prato. 
Material amplo, 
abrangente, 
necessita alguns 
ajustes. 

Figura da capa a 
mãe e do bebê não 
estão boas, não 
sugere interação. 
Trocar a palavra 
enfrentar por 
experimentar. 
Esclarecer a 
finalidade dos 
apêndices e 
anexos. O 
Apêndice 3 ficaria 
mais elucidativo se 
dividido em 4 
colunas. Agrupar 
Apêndice 1 com 
Anexo 1 e o 
mesmo com o 
Apêndice 3 com o 
Anexo 3. 
Material amplo, 
abrangente, 
necessita alguns 
ajustes. 

Manter 
ambiente 
agradável e 
não alegre. 
Incentivando 
para que ela 
coma, sem 
insistir ou 
forçar. 
Gostei 
bastante desse 
material. 
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Quadro 2 - Avaliações qualitativas dos especialistas sobre os módulos educacionais e materiais de apoio propostos   (continuação) 

 Módulo I Módulo II Módulo III Folder I Folder II Folder III 

JUÍZ 2 

Sem 
comentários. 

Não valorizar o 
suco de frutas. 
Apoiaria o 
material na 
papa de frutas.  
Apêndice 2: não 
estimularia fruta 
cozida pelo 
risco de adição 
de açúcar e 
nem uso de mel. 
Apêndice 3: 
abolir açucares 
e doces da 
pirâmide. 
Apêndice 4: não 
por caldo e sim 
feijão para q a 
criança aprenda 
as texturas, 
assim como a 
carne desfiada. 
Apêndice 5: 
abolir sal de 
adição para 
menores de 12 
meses, no 
passo 6. 
Brilhante e 
impactante 

Alimentos ultraprocessados: fonte 
de gordura, sal e açúcar, deveria 
ser abolido nos primeiros 2 anos 
(página 3).  
Apêndice 2: não considero 
adequado dar papa de fruta para 
os maiores de 12 meses, devem 
comer pedaços.  
Não estimular uso de mel = 
carboidrato simples, deve ser 
abolido nos 2 primeiros anos. 
Retirar o “caldo de feijão”, dar 
também os grãos de feijão. 
Orientar para reduzir o consumo 
de sal após 1 ano. No passo 6, 
reduzir consumo de sal, abolir o 
sal de adição em alimentos como 
batata frita, salgados, etc. 
 

Pg. 3: palavra 
friccione? 
Janela no sutiã 
é seguro? 
Grau de higiene 
da roupa?  
Colocaria secar 
o mamilo, expô-
lo ao ar. Não 
furaria o sutiã. 
Informações 
claras e úteis. 

No item maçã cozida, 
colocar não utilizar 
açúcar. Colher de 
sobremesa de óleo 
de canola ou soja.  
Retirar o caldo e 
deixar feijão.  
Ovo: tem mesma 
osmolaridade 
proteica, mas não 
atinge necessidades 
de micronutrientes 
como ferro e zinco, e 
de vitamina B12. 
Vísceras e fígado são 
potentes fontes de 
salmonela, devem ser 
muito cozido.  
Muito bom. 

Trocar o refogar por 
cozinhar com água. 
Proibir o consumo 
dos alimentos 
industrializados nos 
primeiros 2 anos. 
Atenção aos miúdos, 
salmonela, cozinhar 
muito!  
Valia a pena um item 
a respeito do 
consumo de sal e 
gordura. 
Valorizar o feijão e 
não o caldo, sendo 
mais fácil de engolir 
a criança se habitua 
ao molhadinho, tem 
de mastigar!  
Ótimo. 
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Quadro 2 - Avaliações qualitativas dos especialistas sobre os módulos educacionais e materiais de apoio propostos   (continuação) 

  Módulo I Módulo II Módulo III Folder I Folder II Folder III 

JUIZ 3 

Um item para quem? Mães e 
cuidadores, gestantes, equipe 
de saúde? Unidade de educação 
infantil? Refere-se à estratégia 
nacional para promoção do AM 
e alimentação saudável do 
SUS? No conteúdo programático 
incluir: rodízio adequado das 
mamas, como se dá a 
sucção/deglutição do LM e 
repercussões da falta de 
sustentação das mamas 
túrgidas, higiene, uso de cremes 
e pomadas. Leite ordenhado: 
como descongelar e dar para o 
bebê. Fórmula infantil, o que é? 
Diferença com o LV in natura.  
Após a roda de conversa haverá 
fechamento pelo profissional, 
usando o material de apoio?                          
(baseado nas dúvidas geradas? 
não está claro). Metodologia 
ativa de aprendizagem? Roda 
de conversa: roteiro? Lançar 
uma questão individual/oral, uso 
de flip chart, condensar as 
respostas, e agrupá-las, fazer 
explanação conforme as 
necessidades levantadas, 
ressaltar os pontos relevantes 
no final da atividade. 

“Degustar” o 
produto das 
oficinas: colocar nos 
objetivos, retirá-lo 
do conteúdo (Tem 
questionamentos 
nos anexos e 
apêndices). 
Talvez o repensar 
sobre sua prática na 
produção da papa 
de cada 
mãe/cuidadora 
possa ter maior 
impacto na 
mudança de 
hábitos, após 
apreensão de novos 
conhecimentos. 

Tempo e horário de 
administração das 
refeições: com os 
adultos? Quanto 
tempo é necessário? 
Sentar à mesa com os 
demais familiares? 
Talvez o 
repensar/analisar sua 
prática no preparo da 
comida de cada 
mãe/cuidadora possa 
ter maior impacto na 
mudança de hábitos 
alimentares, após 
apreensão de novos 
conhecimentos. 
Apêndices e anexos 
deverão ser 
adaptados para a 
faixa etária de 12 a 24 
meses. 
 

Colocar a mesma cor 
nas figuras das 
mamas. 
Composição: 
proteína da raça 
humana. Armazenar 
o leite em recipiente 
de vidro esterilizado. 
Colocar na 
alimentação da 
gestante e da nutriz: 
quantidade de 
refeições – café da 
manhã, lanche, 
almoço, lanche, 
jantar e lanche antes 
de dormir. 

Horário da papa 
de frutas. 
Quantidade e 
progressão da 
quantidade. 
Banana, goiaba, 
abacate, laranja 
são mais 
próximas da 
população. Suco? 
A família 
pergunta. Trocar 
posição dos 
grupos de 
alimentos com o 
dia alimentar. 

Sem 
comentários 
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Quadro 2 - Avaliações qualitativas dos especialistas sobre os módulos educacionais e materiais de apoio propostos   (continuação) 

 Módulo I Módulo II Módulo 
III 

Folder I Folder II Folder III 

JUÍZ 4 

Como os facilitadores irão 
procurar o envolvimento da 
equipe de saúde da unidade 
para dar continuidade a esse 
trabalho. Ter um grupo só de 
adolescentes grávidas? 
Facilitadores serão 
capacitados para implementar 
a estratégia?  
Questão psicológica: 
importância do vínculo e 
entendimento da relação mãe-
bebê e família. Sensibilização 
sobre a amamentação, o 
prazer, o papel do pai, tabus, 
crenças. Autoestima da mãe, 
técnicas de relaxamento.  
Intervalo semanal. Qual será a 
estratégia para convidar, ou 
envolver as gestantes que 
mais necessitam deste 
momento? Não ter amostras 
de mulheres que sempre 
participam das atividades. 

Aproveitar as mães que 
não amamentaram, 
orientar aquelas que 
fazem tudo errado e não 
somente as mães que 
amamentam. Receitinhas 
econômicas, mais 
baratas.  
Excelente. 

Ótimo Cuidado com as mamas, 
diferenciar os da gestante 
com os das puérperas. 
Fazer ordenhas com as 
mamas cheias, e, antes, 
lavar as mãos e prender o 
cabelo. 
Incluir a importância do 
vínculo mãe-bebê e o 
papel do companheiro. Na 
hora da mamada a mãe 
deve estar confortável, 
estratégias para facilitar a 
posição dela e do bebê: 
travesseiros no colo, etc. 
Alimentação da nutriz: 
incluir frutas da época.  
Folder atrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capa com 
crianças brancas! 
Atentar para o 
aspecto 
econômico das 
receitas culinárias, 
carnes mais 
baratas. 
Bem elaborado, 
colorido, objetivo, 
fácil entendimento. 

Sugestão 
para incluir 
tomate, soja, 
carne de 
vaca nas 
páginas 3 e 
4.  

 

 

 



103 

 

Quadro 2 - Avaliações qualitativas dos especialistas sobre os módulos educacionais e materiais de apoio propostos   (continuação) 

 Módulo I Módulo II Módulo III Folder I Folder II Folder III 

JUÍZ 
5 

Sugestão para se 
utilizar a “técnica 
de 
aconselhamento 
em amamentação” 

Excelente. Excelente. Rever a linguagem da página 2 “conheça 
sua mama”; na página 3 acrescentar: 
deixe secar antes de colocar o sutiã; 
página 4 colocar livre demanda; página 5 
acrescentar: delicadamente, polpa dos 
dedos, vidros fervidos por 20 minutos. 

Sem 
comentários. 

Sem 
comentários. 

JUIZ 
6 

Na pg. 3 “clima de 
amizade” por 
clima de 
acolhimento; 
“profissional 
treinado” por 
capacitado  
Serão abordadas 
as 
contraindicações à 
amamentação?  
Propõe utilizar o 
termo mediador no 
lugar de 
instrutores, 
facilitadores. 

Apêndice 1: 
enxaguar as 
hortaliças após 
imersão em 
solução de 
hipoclorito; 
deixar por 20 ou 
30 min? Há as 
duas 
informações! 
Orientação para 
os não 
amamentados? 
Uso do LV, 
ferro, vitamina 
C?  
Duração de 3 
horas para os 
encontros é 
muito! 

Idem ao módulo 
2.  
Em cada 
encontro 
enfatizar a 
importância de 
NÃO oferecer 
alimentos 
industrializados. 

“janela no sutiã”: por quanto tempo? É 
opcional?  
“Segurar o bebe em posição horizontal”, 
salientar que ambos devem estar 
confortáveis  
Qual o recipiente, como descongelar? 
Incluir leite e derivados na alimentação da 
gestante. Incluir nas dicas o vídeo do MS 
“amamentação muito mais do que 
alimentar a criança”  

Sem 
comentários. 

Sem 
comentários. 
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Quadro 2 - Avaliações qualitativas dos especialistas sobre os módulos educacionais e materiais de apoio propostos   (conclusão) 

 Módulo I Módulo II Módulo III Folder I Folder II Folder III 

JUÍZ 7 

Trabalhar com a 
faixa etária de até 2 
meses de idade, 
para enfocar mais.  
Fazer visita 
domiciliar no 
processo de 
avaliação, para 
acompanhamento 
da prática a 
prevenção. 
Pensar em uma 
estratégia de 
atração para maior 
participação do 
público alvo 

Adequar os nomes dos 
grupos de alimentos à 
proposta da pirâmide 
alimentar brasileira. O 
folder será distribuído aos 
participantes? Deixar 
claro na metodologia. 
Como serão usados os 
matérias de consulta? 
Esclarecer na 
metodologia. Na 
avaliação poderá ser 
acrescentada visita 
domiciliaria para 
avaliação da prática. 
Acrescentar no conteúdo 
programático: hábito 
alimentar X saúde, 
higienização e 
manipulação dos 
alimentos. Ambos 
previstos nos objetivos. 
Questiono uma forma de 
proporcionar maior 
participação do público 
alvo. 

Será feita a distribuição do 
folder? Incluir essa 
informação. Como serão 
usados os matérias de 
consulta? Esclarecer na 
metodologia. Adequar os 
nomes dos grupos de 
alimentos à proposta da 
pirâmide alimentar brasileira. 
Esclarecer na metodologia o 
local de desenvolvimento. 
Incluir leitura de informação 
nutricional dos rótulos de 
alimentos no conteúdo 
programático “os alimentos 
ultraprocessados”. Incluir 
higienização e manipulação 
dos alimentos, pois está nos 
objetivos. Retirar o Apêndice 
5, pois esse módulo é para 
crianças de 1 a 2 anos e o 
referido material é para 
crianças de 7 a 12 meses.  
Pensar numa estratégia que 
proporcione maior 
participação do público. 

Questiono a 
adequação da 
distribuição dos 
alimentos/nutrientes no 
prato. É uma proposta 
nacional válida? 
Copo: sugiro retirar 
“exclusiva” após 
amamentação 
Página 2, interno: 
trocar a palavra 
friccione. 
Sugiro trocar a palavra 
recipientes 
esterilizados por 
higienizados. 

Questiono o 
incentivo do 
preparo das 
frutas cozidas 
considerando as 
perdas pela 
cocção. 
Excluir ameixa 
seca dentre as 
frutas por não 
ser possível 
amassá-la. 
Excluir aveia da 
coluna feijões na 
tabela os 
alimentos e seus 
grupos. 
Papinha de 
mandioquinha é 
cara, trocar por 
outro mais 
acessível. 

Caldo? 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vida se mantém graças ao processo nutricional incessante de todos os 

constituintes orgânicos que, em harmonia, mantêm as funções que lhe são 

subordinadas, repercutindo na capacidade do organismo de manter a homeostase 

interna perante os desafios dos processos fisiológicos e fisiopatológicos. 

O presente estudo nasceu de uma inquietação sobre o estado nutricional 

atual de crianças em que o sobrepeso e a obesidade prevalecem e, que em muito 

se distingue de poucas décadas atrás, quando a desnutrição consumia a saúde 

das crianças. É intrigante a situação atual, observada na prática clínica, em que 

erros alimentares, frequentes e devastadores, coexistem com as políticas públicas 

alimentares tão bem delineadas em seus manuais. Por que estas medidas de 

promoção à saúde não se efetivam? Por que temos o aumento da prevalência das 

doenças crônicas não transmissíveis com seus efeitos deletérios na saúde das 

pessoas, constituindo-se na principal causa de morbimortalidade dos brasileiros? E 

quando observamos esse aumento também na faixa etária pediátrica, com os 

índices de obesidade infantil, abrangendo cerca de 50% das nossas crianças? 

Quando o objeto de trabalho é a saúde da criança, temos de agir 

prontamente, tanto para corrigir os agravos, como na promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Quem se propõe a cuidar de crianças precisa ter em mente 

a vulnerabilidade das fases iniciais do desenvolvimento humano, tão vasta como 

grandiosa, com suas causas e consequências. 

Assim surgiram os propósitos deste estudo, elaborar uma estratégia 

educacional para funcionar como elo entre os ditames dos manuais técnicos sobre 

alimentação saudável e sua operacionalização, decodificando as informações de 

modo a torná-las compreensíveis para o público leigo, pais e cuidadores de 

crianças, quer sejam familiares, professores e ou vizinhos. 

Este trabalho foi elaborado à luz das evidências científicas sobre o manejo 

do processo alimentar, desde o aleitamento materno até a alimentação 

complementar, abrangendo as idades de zero a dois anos. Sabe-se que é nesta 

faixa etária que o hábito alimentar da pessoa se alicerça, construindo suas bases 

de sustentação para o resto de sua vida. Outro aspecto importante desta estratégia 

educacional é a possibilidade de se atuar também nos hábitos alimentares de toda 

a família, a partir das práticas educativas às mães e cuidadores, sensibilizando 
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estes adultos, público alvo desta estratégia, para que repensem seus próprios 

hábitos alimentares, uma vez que são os exemplos de conduta e de atitudes para 

as crianças sob os seus cuidados.  

Para alcançar os objetivos desta estratégia educativa, é importante salientar 

que as orientações alimentares não devem ser ministradas verticalmente, pois para 

obtermos a mudança de comportamento desejada é necessário mais que a simples 

transmissão de conhecimentos. É necessário que as pessoas se apropriem das 

novas ideias de forma racional e crítica para ser transformadora. Por essa razão 

este estudo embasou seu método de ensino-aprendizagem na proposta de 

educação popular de Paulo Freire. 

Ao término do presente trabalho conclui-se que a estratégia educacional 

elaborada é de grande relevância e qualidade, uma vez que foi validada por um 

painel de especialistas da área, altamente qualificados, com embasamento técnico 

e experiência docente na prática clínica, atuando no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil, preocupados em fornecer atenção integral 

e de qualidade à saúde da criança.  

Diante de todas as potencialidades desta proposta educacional, espera-se 

que os próximos passos sigam em direção à sua aplicabilidade, considerando-se 

que as orientações para execução das atividades previstas junto ao público alvo, 

foram descritas de modo claro, simples e acessível a qualquer profissional que 

acredita na educação como forma de assegurar às pessoas autonomia para 

escolhas adequadas.  

Sua implementação nas ações de saúde das equipes da atenção básica 

contribuirá para qualificação do cuidado, configurando-se em incentivo às práticas 

alimentares saudáveis com vistas à promoção de saúde, melhor qualidade de vida 

e prevenção de agravos. 
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APÊNDICE A 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Conferência de consenso 
 

Instituição: Faculdade de Medicina de Marília - Famema. 
Título do Projeto de Pesquisa: PLANEJAMENTO E VALIDAÇÃO DE ESTRATÉGIA 
EDUCACIONAL PARA ORIENTAÇÃO DE MÃES E CUIDADORES SOBRE 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS  
 
 Este estudo tem a finalidade de planejar e validar, junto a especialistas na área de 
nutrição e/ou puericultura, módulos educacionais e material de apoio para serem utilizados 
nas atividades para orientação de mães e cuidadores sobre alimentação saudável para 
crianças menores de dois anos, visando à formação de hábito alimentar saudável como 
forma de prevenção de doenças crônicas do adulto. Conforme determinação do Comitê de 
Ética em Pesquisa com seres humanos da Famema, cada participante deverá tomar 
ciência dos princípios a seguir discriminados que regerão sua participação.  Assim, 
gostaríamos de contar com sua participação nesta pesquisa em três etapas da técnica 
denominada “Conferência de Consenso”, que será realizada por mim, estudante do curso 
de Mestrado Acadêmico da Famema e minha orientadora, sendo: 
 
- Etapa 1: Nesta etapa você receberá, via correio eletrônico e postal, as versões 
preliminares dos módulos educacionais e material de apoio, os quais serão elaborados 
para orientação das mães e cuidadores acerca da alimentação das crianças menores de 
dois anos. Também receberá um instrumento de avaliação para cada tecnologia 
educacional proposta, para efetuar o preenchimento dos itens de avaliação com atribuição 
de notas de 0 a 10; 
 
- Etapa 2: Você e os demais especialistas participantes da pesquisa participarão de uma 
reunião presencial, na qual serão apresentadas as notas atribuídas na etapa 1 da pesquisa 
para cada uma das tecnologias educacionais propostas. Após, será aberto um debate 
entre os especialistas para que possam colocar seus entendimentos, pontos de vistas e 
recomendações, em busca de um consenso. Novo instrumento de avaliação será 
preenchido, atribuindo-se notas de 0 a 10, com justificativas; 
 
- Etapa 3: Você receberá, via correio eletrônico e postal, as versões dos módulos 
educacionais e do material de apoio reformuladas com base na consolidação das 
avaliações dos especialistas nas etapas anteriores, procedendo ao preenchimento final do 
mesmo instrumento de avaliação, para assim chegarmos ao consenso quanto à versão 
final dos materiais propostos. 
 

Para a execução de cada uma destas três etapas, você terá um prazo para 
realização do trabalho, sendo comunicado com antecedência. Assim, gostaríamos de 
contar com sua participação como especialista nesta pesquisa científica.  

A reunião presencial com todos os especialistas será gravada em gravador de voz 
digital e, posteriormente, transcrita. As gravações serão deletadas do sistema digital ao 
final da pesquisa. Garantimos que quaisquer dúvidas relacionadas à pesquisa serão 
esclarecidas e que você tem a liberdade de participar ou não do estudo sem que isso 
implique no atendimento atual e futuro na Instituição. As informações/opiniões por você 
emitidas, não lhe causarão nenhum dano, risco ou ônus e serão tratadas anonimamente 
no conjunto dos demais participantes, sendo que sua identidade será preservada, 
mantendo-se o caráter confidencial da informação. Ainda, a qualquer momento da 
realização da pesquisa, caso não tenha mais interesse em continuar participando, você 
terá a liberdade de retirar este consentimento. Informamos também, que os resultados 
serão utilizados para divulgação em eventos médicos ou em publicações, garantindo 
sempre o anonimato dos participantes. Qualquer dúvida pode ser sanada com a professora 
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orientadora desta pesquisa, Dra. Maria Angélica Spadella (contato: Embriologia Humana – 
Famema, Av. Monte Carmelo, 800- Fragata, Tel.: (14) 3402-1764) ou comigo, aluna do 
curso de Mestrado Acadêmico, Zilda Maria Tosta Ribeiro (contato: Rua Elaine dos Santos, 
110 Marília/SP, Tel.: (14) 99784-4872).  

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

____________________________ 
Pesquisadora Responsável 
Zilda Maria Tosta Ribeiro 

RG: 6.157.315-2 
Fone: (14) 99784-4872 

E-mail: zildatosta@gmail.com 

________________________________ 
Orientadora 

Profª. Drª. Maria Angélica Spadella 
RG: 28.653.087-9 

Fone: (14) 3402-1764 ou (14) 3402-1731 
E-mail: maspadella@gmail.com 

 
 
 
 
 
Este TERMO, em duas vias, é para certificar que 

eu,___________________________________________________________________ 

portador do RG n° ___________________________aceito participar desta pesquisa 

científica nas três etapas da técnica de conferência de consenso, em data e local definidos 

momentaneamente. Considero preservada minha participação como voluntário(a), sem 

coerção pessoal ou institucional, dando minha permissão para serem gravadas e 

transcritas as minhas falas no debate com os demais especialistas. Ainda, estou ciente que 

os resultados serão tratados sigilosamente e, caso não queira mais participar da 

investigação, tenho a liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento durante 

a pesquisa. Além disso, estou bem instruído de todas as condições acima descritas. 

 
 
 

Marília, ____ de _____________________ de 201__. 
 
    
 
 

_______________________________ 
Assinatura do(a) Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zildatosta@gmail.com
mailto:maspadella@gmail.com
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APÊNDICE B 
 

Instrumento de coleta de dados para caracterização dos especialistas 

 

1. Nome completo:  ______________________________________________  

2. Idade: _______________________________________________________  

3. Profissão:  ___________________________________________________  

4. Tempo de experiência na área (em anos):  __________________________  

5. Formação acadêmica: 

5.1 Graduação _____________________________________________  

5.2 Especialização __________________________________________  

5.3 Mestrado:  _____________________________________________  

5.4 Doutorado:  ____________________________________________  

5.5 Pós-doutorado:  _________________________________________  

6 Área de atuação:  _________________________________________  

 



115 

 

 

APÊNDICE C 

Instrumento de avaliação dos módulos educacionais 
Caro participante, 
Analise minuciosamente os módulos educacionais sobre alimentação saudável para a crianças menores de 2 anos, os quais foram planejados para orientação 
de mães e cuidadores. Em seguida, preencha o instrumento de avaliação respondendo a todos os itens. 
Critérios de Avaliação 

Atribua notas de 0 a 10 para cada item de avaliação, marcando um X apenas na nota que corresponde a sua resposta. Considere a seguinte escala: 0 

corresponde à Discordância Completa (DC) e 10, a Máxima Concordância (MC). 

 

Avaliação 

DC  MC 

1. Dimensão Conceitual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 Os temas/conteúdos propostos são relevantes para promoção da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos            

1.2 Os temas/conteúdos propostos estão adequados ao público alvo (mães e cuidadores de crianças menores de 2 anos)            

1.3 Os temas/conteúdos propostos são suficientes para atender as necessidades do público alvo            

1.4 Os temas/conteúdos propostos possibilitarão a apreensão cognitiva do público alvo sobre alimentação saudável para 
crianças menores de dois anos           

 

1.5 O nível de profundidade dos temas/conteúdos propostos está apropriado ao público alvo (mães e cuidadores de crianças 
menores de 2 anos)           

 

2. Dimensão didático-pedagógica            

2.1 Os conteúdos programáticos dos módulos educacionais são claros e objetivos            

2.2 Há coerência entre os objetivos dos módulos educacionais e o conteúdo programático proposto             

2.3 As estratégias de ensino propostas são apropriadas ao público alvo            

2.4 As atividades de aprendizagem propostas possibilitam autonomia de aprendizagem             

2.5 O material de apoio proposto para ser utilizado nas atividades favorece a compreensão dos conteúdos/temas a serem 
trabalhados nos módulos educacionais           

 

2.6 Os recursos didáticos propostos são de fácil entendimento e favorecem a aprendizagem do público alvo            

2.7 As referências utilizadas são pertinentes e representativas            

2.8 O processo avaliativo individual e coletivo está adequado            

3. Dimensão Operacional            

3.1 O cronograma de execução dos módulos educacionais está adequado            

3.2 A carga horária dos módulos educacionais está compatível com as atividades propostas            

3.3 O local para desenvolvimento das atividades dos módulos educacionais junto ao público alvo está adequado            

4. Dimensão da Adesão            

4.1 A estratégia educacional proposta incentivará e motivará a participação do público alvo            

4.2 As atividades propostas nos módulos educacionais possibilitarão frequência contínua do público alvo nas atividades            
Fonte: Adaptado de Sobral e Santos
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1. Você observou algum erro e/ou ideia prejudicial no planejamento da estratégia educacional proposta? Por favor, exponha sua opinião ou 
sugestão. 

                    

                    

                    

                    

                     

 

2. Há necessidade de incluir novos conteúdos nos módulos educacionais propostos e/ou excluir? Dê sua opinião. 
                    

                    

                    

                    

                    

                     

 

3. Comentários sobre a estratégia educacional proposta. 
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APÊNDICE D 
Instrumento de avaliação do material de apoio (Folder) 

Caro participante, 

Leia minuciosamente o material de apoio proposto. Em seguida, preencha o instrumento de avaliação, respondendo a todos os itens. 
Critérios de Avaliação 
Atribua notas de 0 a 10 para cada item de avaliação, marcando um X apenas na nota que corresponde a sua resposta. Considere a seguinte escala: 0 corresponde à 
Discordância Completa (DC) e 10, a Máxima Concordância (MC). 

 

Avaliação 

DC  MC 

1. Conteúdo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 O conteúdo abordado é relevante para promoção da alimentação saudável para crianças menores de 2 anos            

1.2 O conteúdo está apropriado ao público alvo (mães e cuidadores de crianças menores de 2 anos)            

1.3 O conteúdo é suficiente para atender as necessidades do público alvo            

1.4 O conteúdo é de fácil aplicabilidade no cotidiano do público alvo (mães e cuidadores de crianças menores de 2 anos)            

2. Linguagem            

2.1 O estilo da redação é compatível com o público alvo (mães e cuidadores de crianças menores de 2 anos)            

2.2 A escrita utilizada é atrativa            

2.3 A linguagem é clara e objetiva            

3. Ilustrações            

3.1 As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo do material e elucidam esse conteúdo            

3.2 As ilustrações são claras e transmitem facilidade de compreensão            

3.3 A quantidade de ilustrações está adequada para o conteúdo do material de apoio            

4. Layout            

4.1 O tipo de letra utilizado facilita a leitura            

4.2 As cores aplicadas ao texto são pertinentes e facilitadoras para a leitura            

4.3 A composição visual está atrativa e bem organizada            

4.4 O formato (tamanho) do material de apoio e o número de páginas estão adequados            

4.5 A disposição do texto está adequada            

4.6 O tamanho das letras dos títulos, subtítulos e textos estão adequados            

5. Motivação            

5.1 O conteúdo está motivador e incentivará a prosseguir com a leitura            

5.2 O conteúdo despertará interesse nos leitores            

5.3 O conteúdo atende as dúvidas, esclarece e educa o público alvo (mães e cuidadores de crianças menores de 2 anos)            

6. Cultura            

6.1 O texto está compatível com o público alvo, atendendo aos diferentes perfis de conhecimento            

Fonte: Adaptado de Sousa e Turrini
53
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1. Você observou algum erro e/ou ideia prejudicial sobre o assunto abordado no material de apoio? Por favor, indique a página e Parágrafo e 
exponha sua opinião ou sugestão. 

                    

                    

                    

                    

                     

 

2. Há necessidade de incluir novas informações e/ou excluir? Dê sua opinião. 
                    

                    

                    

                    

                    

                     

 

3. Comentários. 
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ANEXO A 
Parecer Consubstanciado do CEP 
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