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RESUMO
Objetivo geral: Avaliar opinião de pais ou responsáveis de crianças e adolescentes quanto uma ação
de educação alimentar em sala de espera de uma unidade básica de saúde (Unidade do Mangueirão)
na periferia de Belém- PA, segunda maior metrópole na região Amazônica, no Norte do Brasil.
Método: estudo transversal, questionário aplicado a 50 pais ou responsáveis por crianças e
adolescentes, após assistirem à atividade de educação em saúde alimentar (palestra seguida de roda
de conversa, duração entre 20 a 30 minutos “A importância da alimentação saudável de crianças e
adolescentes para prevenção de doenças na idade adulta” e distribuição de folders com os “10 passos
da alimentação saudável para crianças e adolescentes, recomendados pelo Ministério da Saúde do
Brasil, no Guia Alimentar”) realizada por alunos do 8ºsemestre de medicina de uma faculdade
privada, sob orientação docente. Resultados: a maioria dos participantes tinham idade entre 26 e 35
anos, do sexo feminino, com ensino médio completo, mães ou avós, do lar, que eram as responsáveis
por compra e preparo das refeições da família, a renda familiar baixa, com média de 2 crianças e 1
adolescente por família, consideraram que alimentação servida era “saudável” na maioria das vezes,
porém admitiram que os principais entraves para que fosse mais saudável fosse o hábito alimentar
arraigado dos adultos e dificuldades financeiras; atribuíram à atividade realizada pelos alunos o
conceito excelente, e, relataram que informações novas foram repassadas. Conclusão: A atividade
realizada de educação em saúde alimentar foi avaliada como excelente grande maioria dos
participantes do estudo e a sala de espera da unidade básica de saúde, mostrou-se adequada como
mais um cenário que oportuniza essas atividades.
Palavras-chave: educação em saúde alimentar, saúde nutricional, crianças e adolescentes
ABSTRACT
General objective: To evaluate the opinion of parents or guardians of children and adolescents about
a food education action in a waiting room of a basic health unit (Mangueirão Unit) in the periphery
of Belém- PA, the second largest metropolis in the Amazon region, in the North of Brazil. Method:
cross-sectional study, questionnaire applied to 50 parents or guardians of children and adolescents,
after attending the food health education activity (lecture followed by a conversation circle, duration
between 20 and 30 minutes "The importance of healthy eating for children and adolescents to prevent
diseases in adulthood" and distribution of folders with the "10 steps of healthy eating for children and
adolescents, recommended by the Ministry of Health of Brazil, in the Food Guide") carried out by
students from the 8th medical school of a private college, under teaching guidance. Results: the
majority of the participants were between 26 and 35 years old, female, with complete high school,
mothers or grandparents, of the home, who were responsible for buying and preparing the family
meals, low family income, with an average of 2 children and 1 adolescent per family, considered that
the food served was "healthy" in most cases, but admitted that the main obstacles to a healthier diet
were the ingrained eating habits of adults and financial difficulties; they attributed to the activity
performed by the students the excellent concept, and reported that new information was passed on.
Conclusion: The food health education activity was evaluated as excellent by a large majority of the
study participants and the waiting room of the basic health unit proved to be adequate as another
scenario that makes these activities opportune.
Keywords: food health education, nutritional health, children and adolescents
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1 INTRODUÇÃO
Os pais influenciam o estilo alimentar dos filhos, pois são eles que definem a alimentação mais
ou menos saudável em casa (GEBREMARIAM, 2018). O comportamento dos mesmos influencia no
estado de nutrição dos filhos (PEREIRA e SÁ, 2015; SAMELO et al., 2017). Comportamentos
alimentares das mães influenciam os comportamentos alimentares das crianças (LEIRAS, 2015).
Muitos dos comportamentos de saúde envolvidos no aparecimento das doenças crônicas não
comunicáveis são originados na infância sob influência dos pais (NOBRE et al., 2016).
Atualmente a maioria dos problemas de saúde como diabetes, obesidade, hipertensão, câncer,
doenças da modernidade, que viraram epidemia em países industrializados, são hoje creditadas ao
estilo de vida contemporâneo, a alimentação de novo está envolvida (CHAGAS,2015).
Tais problemas têm suas origens também nos hábitos alimentares inadequados e, caso não haja
modificações destes, estima-se que, em cerca de dez anos, o excesso de peso alcance dois terços da
população adulta. (BRABAGNOLO, 2018).
Por sua vez, hábitos alimentares são aspectos culturais, as expressões gastronômicas do Norte
do Brasil na Região Amazônica são bastante diferentes, dependendo de influências culturais de cada
localidade e contribuições imigratórias e migratórias, sobretudo a nordestina, embora sejam todas
oriundas da cultura indígena e utilizem ingredientes típicos da Amazônia (QUINZANI et al, 2016).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda aos governos a formulação e atualização
periódica das diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição com base nas mudanças dos hábitos
alimentares, nas condições de saúde da população e no progresso do conhecimento científico, com o
propósito de apoiar e subsidiar políticas e programas nacionais de saúde, alimentação, nutrição e áreas
afins, bem como o de contribuir com a implementação de ações de educação alimentar e nutricional
à população.
O Ministério da Saúde do Brasil lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira, sua
primeira versão foi em 2006 e sua segunda versão em 2014, e periodicamente é atualizado, onde além
de enfatizar recomendações alimentares saudáveis, procura valorizar aspectos regionais e culturais
dentre as opções de alimentos.
Dentre várias considerações que justificam a necessidade de revisão periódica do Guia
Alimentar, o Conselho Nacional de Saúde em recomendação de número 12 de 14 de fevereiro de
2020, destaca-se uma delas “que a melhoria nas condições de alimentação da população poderia
prevenir uma em cada cinco mortes no mundo e, dessa forma, a melhoria das condições de
alimentação e nutrição associada a ações de promoção da alimentação adequada e saudável deveriam
ser uma prioridade do Ministério da Saúde e, em especial, da Atenção Primária em Saúde do país”.
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A promoção da alimentação saudável na infância ainda revela muitas fragilidades no contexto
da Atenção Básica (EINLOFT et al., 2018). Estes achados revelaram a necessidade de estratégias de
educação alimentar e nutricional que possibilitem aos responsáveis reconhecer e ter uma alimentação
saudável, pois suas práticas alimentares influenciam as de seus filhos (BENTO et al., 2015).
Objetivando-se avaliar opinião de pais e ou responsáveis de crianças e adolescentes, sobre uma
atividade de intervenção de educação para promoção à saúde alimentar desenvolvida em sala de
espera de uma unidade básica de saúde na cidade de Belém-Pará-Brasil, região Amazônica, Unidade
do Mangueirão, foi realizada esta pesquisa.

2 MÉTODO
A pesquisa de acordo com preceitos éticos, foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina do Centro Universitário UNIFAMAZ com parecer de aprovação número
3067314. Tipo de estudo: estudo transversal.
Local de realização “sala de espera da Unidade de Saúde do Mangueirão” que é uma unidade
que faz parte da Estratégia de Saúde da Família, que se localiza na cidade de Belém, estado do Pará,
região Norte do Brasil, na região Amazônica. Descrição do procedimento: alunos de medicina da
UNIFAMAZ, autores do estudo, pertencentes ao 8º semestre, sob orientação docente, realizaram em
dezembro de 2018, atividade de educação em saúde alimentar em sala de espera, com palestra
intitulada “A importância da alimentação saudável na infância e adolescência para prevenção de
doenças na idade adulta”, que teve duração máxima de entre 20 a 30 minutos, incluindo distribuição
de panfletos (folder) sobre os 10 passos para uma alimentação saudável em crianças e adolescentes
segundo recomendações do Ministério da Saúde do Brasil.A seguir aos pais ou responsáveis que
assistiram a atividade, em roda de conversa, tiveram esclarecidas as dúvidas e foi realizado convite
para 50 participantes responderem ao questionário (protocolo de pesquisa) elaborado pelos autores,
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
As informações obtidas através do questionário foram base para registro em planilhas
utilizando-se o programa Microsoft Excel-2007, onde também foram realizadas as análises dos dados
(estatística descritiva) e confecção de tabelas e gráficos.
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3 RESULTADOS

Tabela 1 - Perfil dos participantes do estudo educação em saúde alimentar para pais ou responsáveis de crianças e
adolescentes em sala de espera da USF do Mangueirão em Belém-PA
Nº
%
Perfil
Faixa etária
16 a 25 anos
26 a 35 anos
36 a 45 anos
46 a 55 anos
56 a 65 anos
Sexo
Feminino
Masculino
Grau de parentesco
Mãe
Pai
Tio
Tia
Avó
Outro
Escolaridade
Fundamental
Médio
Superior
Não informado
Renda
Até dois salários mínimos
Maior que salários mínimos
Não informaram
Total

11
21
7
7
4

22%
42%
14%
14%
8%

45
5

90%
10%

32
4
1
4
7
2

64%
8%
2%
8%
14%
4%

16
26
2
6

32%
52%
4%
12%

28
3
19

56%
6%
38%

50

100%

Tabela 2- Número de crianças e adolescentes por domicílio dos participantes do estudo de educação em saúde alimentar
para pais ou responsáveis de crianças e adolescentes em sala de espera da USF do Mangueirão em Belém-PA.
Mínimo
Máximo
Média

Crianças

Adolescentes

0
5
2

0
5
1
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Tabela 3 - Papel exercido quanto à compra e/ou preparo dos alimentos servidos às crianças e adolescentes no domicílio
pelos participantes do estudo de educação em saúde alimentar para pais ou responsáveis de crianças e adolescentes em
sala de espera da USF do Mangueirão em Belém-PA.
Função

Nº

%

Compra e preparo

35

70%

Nem compra nem preparo

4

8%

Só compra

6

12%

Só preparo

4

8%

1
50

2%
100%

Não informado
TOTAL

Tabela 4- Opinião dos participantes quanto às informações dadas pela atividade de educação em saúde alimentar para
pais ou responsáveis de crianças e adolescentes em sala de espera da USF do Mangueirão em Belém-PA.
Nº

%

Qual sua opinião sobre a atividade, considerando se
as informações ajudarão a escolher os alimentos mais
saudáveis para crianças e adolescentes
da casa no futuro?

Excelente
Muito boa

26

52%

12

24%

Boa

11
1

22%

Razoável

2%

Alguma informação da palestra sobre a importância
da alimentação saudável você desconhecia?
Sim

48

96%

Não

2

4%

Tabela 5- Percepção dos pais ou responsáveis sobre os hábitos alimentares da família no estudo de educação em saúde
alimentar para pais ou responsáveis por crianças e adolescentes em sala de espera na USF do Mangueirão em Belém-PA
Nº
%
Consideração de hábito alimentar saudável
Sempre
Na maioria das vezes
Ás vezes

11
21
18

22%
42%
36%

Total

50

100%
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Tabela 6- Percepção dos pais ou responsáveis sobre a principal dificuldade para o consumo de alimentos mais saudáveis
pelas crianças e adolescentes de suas famílias no estudo de educação em saúde alimentar em sala de espera da USF do
Mangueirão em Belém-Pará.
Principal
Dificuldade
Nº
%
Financeira

16

32%

Desconhecimento

5

10%

Não é o responsável por comprar/preparar

7

14%

Hábitos arraigados dos adultos

17

34%

Recusa sistemática das crianças e jovens

8

16%

Outro motivo

8

16%

Marcaram mais de uma dificuldade (-)

7

14%

Marcaram mais de duas dificuldades (-)

2

4%

Total

50

100%

4 DISCUSSÃO
Os resultados da pesquisa demonstraram que a idade média dos entrevistados foi entre 26 a 35
anos de idade, com ensino médio, do gênero feminino, com atividade de dona de casa, sendo maior
parte mães ou avós de crianças e adolescentes, que são as mesmas que na maioria das vezes escolhem
(compram) os alimentos e são responsáveis pelo preparo; cada residência dos entrevistados tem em
média 2 crianças e 1 adolescente; a maioria destas famílias tem baixa renda (até 2 salários mínimos).
A pesar de os entrevistados considerarem que ofereçam “alimentação saudável” na maioria do
tempo, não foi avaliada pela pesquisa o que estas pessoas consideram como de fato saudável.
Admitiram que os maiores entraves para oferecerem com maior frequência aos familiares alimentação
mais saudável foi hábitos arraigados dos adultos associados ao fator econômico.
Em nosso estudo mães seguidas das avós, foram as principais responsáveis por comprar e
preparar os alimentos para família. Fator este já identificado por vários estudos que demonstram que
comportamento dos pais influencia no estado de nutrição dos filhos (PEREIRA e SÁ, 2015;
SAMELO et. al, 2017). Confirmando a influência materna na alimentação das crianças (Segundo
Leiras em 2015). A mãe é a pessoa mais envolvida na educação e nos cuidados de saúde da criança.
(OLIVEIRA et al., 2012; NOBRE et al., 2016).
Em nosso estudo 52% dos pais ou responsáveis possuem escolaridade até o ensino médio; a
renda familiar em 56% é de um a dois salários mínimos; além de haver em média 2 crianças e 1
adolescente por grupo familiar.
Algumas características do perfil dos responsáveis deste estudo foi muito semelhante ao achado
no estudo de BENTO et al. (2015), pesquisa “Alimentação saudável e dificuldades para torná-la uma
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realidade: percepções de pais/responsáveis por pré-escolares de uma creche em Belo Horizonte/MG,
Brasil”, onde o sexo feminino correspondeu a 97,4%; mãe 96,1%, com renda média de 1 a 2 salários
mínimos.
Quanto a faixa etária mais frequente em nosso estudo ser entre 26 a 35 anos, a segunda faixa
foi de mães entre 16 até 25 anos, ou seja, certo número de mães ainda adolescentes.
O adolescente já por si tem fatores de risco para erros alimentares, segundo o Ministério da
Saúde (2013b) “os adolescentes são o grupo com o pior perfil da dieta”. Portanto a mãe adolescente
é fator agravante para o risco alimentar de seus filhos. Claro (2015) observou que os maiores erros
alimentares estavam entre os menores níveis de idade e de instrução. Melo (2017) destaca a influência
dos pais no excesso de peso infantil. Daí se precisa conhecer fatores que influenciam esses
adolescentes em suas escolhas alimentares como observa Pereira et al. (2015).
O fato do estudo ter sido realizado em Belém que é capital do Estado, no Norte do País, uma
das Metrópoles da Amazônia, em uma unidade de saúde que assiste a uma área de periferia,
justificariam segundo a opinião dos autores, o achado de a maioria das mães terem ensino médio
completo, assim como, as atividades laborais principais como dona de casa ou outras atividades que
em sua maioria associadas à baixa remuneração, por este motivo, a renda média ser de 1 a 2 salários
mínimos por família.
Chamou atenção o percentual de 38% dos entrevistados que não quiseram informar ou não
souberam informar a renda média mensal da família, talvez por ser muito baixa ou muito variável se
for emprego informal, ou ainda, receio/desconfiança em relação à pesquisa interessada em conhecer
a renda familiar?
Os autores do presente estudo inferem que, caso a pesquisa fosse realizada no interior (zonal
rural), provavelmente a escolaridade e a renda, além da média de idade das mães fosse ainda menor,
em decorrência dos indicadores de desenvolvimento humano dos interiores do Estado do Pará
identificados segundo os dados disponíveis através do IBGE/PNAD em 2018.
Ainda, caso o estudo fosse realizado em uma unidade de saúde onde as condições econômicas
fossem mais favoráveis mesmo em Belém, talvez a média de idade das mães fosse maior, assim como
a escolaridade e a própria renda e o tipo de atividade laboral/profissão, neste caso, não
necessariamente as mães preparassem os alimentos, mas sim outra pessoa com função de empregada
doméstica/cozinheira ou babá. O estudo de Lelis et al (2012) destaca a influência das atividades
laborais das mães e o impacto sobre os hábitos alimentares e a dinâmica nas famílias.
Quanto ao número em média de crianças e adolescentes por família dos participantes no estudo
ser relativamente baixo, isso está de acordo com a tendência apontada nos últimos Censos do IBGE
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(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre a tendência da diminuição do número de filhos,
sobretudo nos centros urbanos.
Em nosso estudo 42% dos participantes acreditam que as crianças e adolescentes da família têm
uma alimentação saudável em casa na maioria das vezes; e 34% alegaram como a principal
dificuldade de se aplicar uma alimentação mais saudável ainda foram os “hábitos alimentares
arraigados dos adultos responsáveis”, em seguida 32% que afirmam que a principal dificuldade é a
limitação financeira; ainda vários consideraram mais de um fator associado.
Bento e colaboradores em 2015 em seu estudo observaram que 59,7% dos entrevistados
acreditam oferecer uma alimentação saudável; e 23,4% acreditam que uma boa alimentação depende
de condição financeira, sendo esta, portanto, um ponto em comum entre as pesquisas, com grande
relevância ao se desenhar orientações alimentares para pais e cuidadores.
Segundo Pereira et al, (2015) em seu estudo sobre fatores que influenciam escolhas alimentares
de adolescentes, onde os que se destacaram foi o preço, a influência social/familiar. Semelhante ao
nosso estudo onde os hábitos dos adultos como também a condição financeira foram os fatores mais
limitantes para hábitos alimentares mais saudáveis das crianças e adolescentes da casa segundo a
percepção do participante no estudo.
Em nosso estudo a qualidade e a quantidade das refeições que de fato são servidas às crianças
e adolescentes quanto à sua adequação (consideradas saudáveis) não foram avaliadas; então, a
informação dos participantes quanto a ser “saudável na maioria das vezes” a alimentação das crianças
e adolescentes de casa pode eventualmente não ser tão saudável assim. Diferença entre a teoria e a
prática, entre o discurso e a realidade.
No estudo de Bento e colaboradores (2015) pais que consideravam a alimentação oferecida aos
filhos como “saudável” ou “adequada” ou “boa”, muitas vezes não eram.
Santos et al. (2014) em seu estudo observou claramente que a maioria dos pais influencia
ativamente nos hábitos alimentares dos filhos, porém de forma inadequada devido a fatores culturais
e educacionais, nos quais os mesmos foram inseridos, ocorre de maneira imperceptível, pois fica
evidente que a maioria dos pais oferece alimentos considerados saudáveis para as crianças, entretanto,
os mesmos afirmam comprar alimentos de baixo teor nutricional.
Mesmo sendo conhecidas as implicações para a saúde, a mudança de hábitos alimentares é uma
tarefa desafiadora, o manejo da alimentação infantil, é fortemente influenciado pelo contexto familiar
e ambiental, sendo relevante considerar esses fatores (DEMETRA, 2016).
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Vários estudos demonstram que os hábitos alimentares são formados na infância, e que o hábito
alimentar dos pais, influencia o hábito dos filhos (Thainara e Ferreira ,2018). A maioria dos adultos
hoje não se alimenta de maneira saudável nem (CLARO et al, 2015).
A maioria dos entrevistados admitiu que considerou a atividade da palestra foi excelente, e que
trouxe informações até então que não eram conhecidas. Corroborando com achados de outros autores
onde evidenciam que a educação em saúde alimentar é fundamental como estratégia de promoção de
saúde e prevenção de agravos (BACARIN et al., 2015; FRANÇA e CARVALHO, 2017). Os hábitos
alimentares são construídos desde a infância e são influenciados por vários fatores, culturais,
financeiros, como também pelo hábito alimentar dos pais (MELO et al. 2017).
Daí a importância de estratégias simples que possam ser realizadas no dia a dia da atenção
primária, como é o caso de atividades de educação em saúde em sala de espera nas UBS e USF, como
já destacadas por vários estudos incluindo, Bacarin et al. (2015), Lindemann e Mendonza-Sassi
(2016), Becker e Rocha (2017), como foi o caso de nossa pesquisa.
“Apesar de bem documentada na literatura, a alimentação complementar ainda possui muitas
lacunas em sua formulação, o que às fragilizam e prejudica a sua adesão no contexto familiar”
(CAÍRES e VIEIRA, 2017).
Existem esforços do Ministério da Saúde na formulação de Cadernos de Atenção e
recomendações de práticas alimentares saudáveis, sobretudo para crianças e adolescentes, com
recomendações atualizadas a mais recente de 2014, porém profissionais e população devem ser mais
orientados na utilização destes instrumentos.
O tempo de consulta médica muitas vezes curto em virtude da alta demanda de clientes nas
UBS/ESF, muitas vezes com sobrecarga dos médicos e demais profissionais de saúde, por vezes,
pode fazer com que a educação em saúde alimentar não se consiga fazer, então o “tempo muitas vezes
ocioso” nas salas de espera, pode ser otimizado com atividades de interesse coletivo, como foi o caso
desta pesquisa, e que foi reconhecido como importante/válido na percepção dos participantes do
estudo que atribuíram à avaliação o conceito “excelente” para atividade. Corroborando com vários
estudos que destacam a necessidade de atividades de educação em saúde na sala de espera. (Bacarin
e Teixeira (2015) e Becker e Rocha (2017)
“A análise do conhecimento dos pais em alimentação infantil assume particular importância no
contexto da saúde infantil, dado o papel central da família no desenvolvimento do comportamento
alimentar da prole” (COSTA et al., 2012).
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5 CONCLUSÕES
Esta atividade otimizou o tempo muitas vezes ocioso na sala de espera de uma unidade básica
de saúde, consolidou-se, portanto, como mais uma oportunidade para promoção da saúde alimentar
junto aos usuários, cuja avaliação por estes, foi em sua grande maioria considerada excelente, e que
trouxe novas informações segundo a percepção dos mesmos. Atividades como esta, contribuem para
o aprimoramento do vínculo, pautadas na troca de conhecimentos entre os estudantes de medicina e
usuários em uma construção coletiva do saber.
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