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RESUMO

A história tem revelado que um padrão dietético é determinado pelas características
culturais, sociais, econômicas e políticas de uma sociedade, sendo os hábitos e as
atitudes alimentares consequências daquelas. Neste contexto, o conceito de
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) pode adquirir variados sentidos,
dependendo de sua historicidade, e a isto se alinha a necessidade de práticas de
educação em saúde para o reconhecimento das significações culturais que
permeiam a SAN. Deste modo, objetivou-se produzir uma síntese de evidências
sobre educação em saúde enquanto estratégia para o enfrentamento da
Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN). O estudo foi do tipo bibliográfico,
embasado pelo método Supporting Policy Relevant Reviews and Trials (SUPPORT),
que têm como público-alvo os tomadores de decisão e seus apoiadores no âmbito
das políticas de saúde. Como resposta ao problema, foram propostas três opções:
1) Incentivar relações interprofissionais para o desenvolvimento de estratégias
educativas em saúde; 2) Utilizar ações educativas em saúde no enfrentamento da
insegurança alimentar e nutricionais e 3) Promover a intersetorialidade para o
desenvolvimento de intervenções educativas em saúde no enfrentamento da
insegurança alimentar e nutricionais. A educação em e na saúde pode ser
articuladora da SAN, em uma dimensão ampla, integrando estratégias que possam
proporcionar uma experiência de aprendizado com participação ativa dos envolvidos
(sujeitos, profissionais de saúde e gestores). Reitera-se que as opções propostas
para sua aplicação devem ser consideradas em sua aplicabilidade prática e
viabilidade, inserindo-se na governabilidade da tomada de decisão. Desse modo,
potencializa-se a produção de síntese de evidências como fator de qualificação do
processo de tomada de decisão nas políticas públicas de saúde.

Palavras-chave: Segurança Alimentar. Nutrição. Educação em saúde. Evidência
Científica.

ABSTRACT

History has shown that a dietary pattern is determined by cultural, social, economic
and political of a society, and the habits and eating attitudes of those consequences.
In this context, the concept of Food and Nutritional Security (FNS) can acquire
different meanings, depending on its historicity, and it aligns the need for health
education practices for the recognition of cultural meanings that permeate the FNS.
Thus, the objective was to produce an evidence summary of health education as a
strategy for coping with the Food and Nutrition Insecurity (FNI). The study was the
bibliographical, based at Supporting Policy Relevant Reviews and Trials (SUPPORT)
method, which target audience decision makers and their supporters in the context of
health policies. In response to the problem were proposed three options: 1)
encourage inter-relationships for the development of educational strategies in health;
2) Use out educational activities in health in addressing food and nutrition insecurity
and 3) promote intersectoral approach to the development of educational
interventions on health in addressing food and nutrition insecurity. The education and
health can be articulator of FNS in a wide dimension, integrating strategies that can
provide a learning experience with active participation of those involved (individuals,
health professionals and managers). It reiterates that the proposed options for your
application to be considered their practical applicability and feasibility, inserting
themselves in the governance of decision-making. Thus, leverages up the production
of synthesis of evidence as qualifying factor of the decision-making process in public
health policies.

Keywords: Food Security. Nutrition. Health Education. Scientific Evidence.
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1 INTRODUÇÃO

A história tem revelado que um padrão dietético é determinado pelas
características culturais, sociais, econômicas e políticas de uma sociedade, sendo
os hábitos e as atitudes alimentares consequências destas. Uma alimentação não
equilibrada, por excesso ou escassez, tem sido comprovada cientificamente como
sendo a principal causa de disfunções e Doenças Crônicas Não-Transmissíveis
(DCNT), nas diversas regiões do mundo, inclusive em países em desenvolvimento
(OSORIO et al., 2009).
O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) foi afirmado, em
âmbito internacional, pelo Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos,
Sociais e Culturais. No Brasil, este direito está garantido por meio de Lei orgânica n.º
11.346/2006 e regulamentada pelo decreto n.º 7.272/2010 e da Emenda
Constitucional n.º 64/2010. A lei 11.346/2006, em seu artigo 3, explicita o conceito
de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como a realização do direito de todos
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (COTTA;
MACHADO, 2013).
O conceito de "segurança alimentar”, foi cunhado nas últimas décadas em
referência ao conceito tradicional de “higiene alimentar” com uma conotação que
incluem os processos de produção, transformação, distribuição, processamento dos
gêneros alimentícios. No entanto, a Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS) mantém seu conceito
tradicional de "segurança alimentar" para se referir à segurança, adequação do
fornecimento e acesso a uma quantidade suficiente de alimentos, e mantém a
expressão "inocuidade de alimentos" para se referir ao alimento livre de riscos que
podem causar doenças ao consumidor (HERNANDEZ, 2010).
A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) tem marcado historicamente
o perfil alimentar e nutricional da população brasileira, estando vinculada tanto ao
recrudescimento das doenças infecciosas e carenciais em algumas regiões, como
também ao crescimento de DCNTs em vários segmentos da população,
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caracterizando, assim, um dado contraditório e paradoxal da situação nutricional que
afeta o Brasil (LANG et al., 2011).
De acordo com Aires et al. (2010), tem se identificado no Brasil, nos
últimos anos, políticas públicas voltadas a combater a fome e a pobreza, com base
na concepção da SAN.
Bichir (2010) comenta que novas formas de intervenção estatal contra a
pobreza vêm sendo implementadas no Brasil, especialmente sob a forma de
políticas sociais focalizadas nos grupos mais vulneráveis da população, como os
programas de transferências condicionadas de renda.
Em 2003, no Brasil, o Programa Bolsa Família unificou todos os
benefícios sociais (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio
Gás) do governo federal em um único programa, o que reduziu burocracias, criou
mais facilidade no controle dos recursos e trouxe mais transparência ao programa
(MOREIRA et al., 2012).
O objetivo principal do Programa Bolsa Família é o combate à pobreza, mas
o programa também tem como propósito "combater à fome e promover a
segurança alimentar e nutricional". Esse efeito pode se estabelecer pelos
possíveis impactos da renda na alimentação familiar ou pelas ações de
atenção básica em saúde que integram o conjunto de condicionalidades
cumpridas pela família, tais como a assistência pré-natal; o esquema de
imunização; o monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil, por
meio da vigilância alimentar e nutricional e a participação em atividades
educativas em saúde (BURLANDY, 2007, p. 1441).
A educação nutricional é um dos caminhos que conduz a população a
refletir sobre o seu comportamento alimentar, a partir da sensibilização
quanto a importância da alimentação para a saúde, permitindo a
transformação e o resgate dos hábitos alimentares tradicionais
(RODRIGUES; RONCADA, 2008, p. 315).

Estudo realizado por Santos (2005) revela que o papel da educação
alimentar e nutricional está vinculado à produção de informações que sirvam como
subsídios para auxiliar a tomada de decisões dos indivíduos que outrora foram
culpabilizados pela sua ignorância, sendo posteriormente vítimas da organização
social capitalista, e se tornam agora providos de direitos, sendo convocados a
ampliar o seu poder de escolha e decisão.
Pontes et al. (2009) destacam que a orientação da população quanto ao
consumo adequado de alimentos pode corrigir erros alimentares, diminuir seus
efeitos deletérios e, simultaneamente, promover o redirecionamento da oferta de
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alimentos pelo setor produtivo à sociedade de consumo e seus mecanismos de
divulgação.
O setor saúde tem sido apontado como um potente interlocutor no âmbito
da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN),
sobretudo por meio das ações locais da Estratégia Saúde da Família (ESF).
Nesse cenário, as práticas educativas podem se configurar como
fomentadoras de abordagens mais ampliadas, que dialoguem com as
noções do referencial da Segurança Alimentar e Nutricionais (SAN).
Contudo, apesar do processo de redefinição conceitual e metodológica em
curso no campo da promoção da saúde, muitas dessas práticas ainda são
marcadas: pela transmissão unilateral de informações, relações autoritárias,
prescritivas e normatizadoras (VASCONCELOS; MAGALHAES, 2016, p.
100).

Quando orientada pelas necessidades da comunidade, a Atenção
Primária em Saúde (APS) requer a participação social como condição para a
identificação dos problemas e a realização de intervenção sobre os determinantes
das condições de saúde (STARFIELD, 2002).
Uma condição para a construção de programas de promoção da
alimentação saudável, viáveis e eficazes, é que eles sejam pautados sobre
diagnósticos que lancem luzes não só sobre o consumo alimentar, mas sobre a
cultura e as condições de vida dos grupos humanos, de forma tal que eles possam
ser planejados considerando necessidades e valores da comunidade (BOOG, 2010).
A descrição dos padrões dietéticos de uma população deve ser feita
preferencialmente por investigação direta de o consumo alimentar individual.
Inquéritos regulares com dados sobre disponibilidade domiciliar de alimentos,
originários das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF), possibilitam a
caracterização das modificações na alimentação da população brasileira nas últimas
décadas. Essas contribuições são valiosas para informações sobre a adequação da
composição da dieta familiar, inclusive facilitando comparações específicas sobre o
consumo de determinados alimentos (LEVY et al., 2011).
Dentro

desse

contexto,

tenho

vivenciado

diferentes

experiências

profissionais nos últimos cinco anos, período em que venho exercendo minhas
atividades como nutricionista. No segmento da gestão, como apoiador institucional
especialista em saúde coletiva; passando pela área educacional, ao ser
coordenador, e gestor de alimentação escolar, à atualidade, na atenção à saúde
como nutricionista vinculado ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Todas
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estas experiências me desafiaram e me mobilizam a compreender os fatores
influenciadores na tomada de decisão do indivíduo quanto a incorporação de
práticas alimentares saudáveis e seguras.
Os profissionais da saúde, particularmente aqueles vinculados a
Estratégia Saúde da Família (ESF), têm recorrido em seu cotidiano, a atividades
educativas com vistas a contribuir para consecução de práticas alimentares seguras
para a população.
No entanto, apesar de esforços e trabalhos conjuntos, não tenho
identificado o impacto das ações educativas enquanto estratégias importantes para
estímulo à prática da SAN, que possam assim, demonstrar uma real efetividade
junto às comunidades em situação de risco nutricional. Desta feita, e por vivenciar tal
quadro, vejo o quão desafiador a educação alimentar e nutricional pode ser, haja
vista a exigência do desenvolvimento de abordagens que permitam compreender os
problemas relacionados a hábitos alimentares de modo mais amplo, por intermédio
de estratégias que superem a mera transmissão de informações.
Considerando,

entretanto,

que

as

ações

educativas

devem

ser

significativas para gerarem mudanças, questiona-se: Qual a efetividade das
estratégias educativas para mudanças de práticas nutricionais? Há evidências de
benefícios de ações educativas para incorporação de práticas nutricionais seguras?
Os profissionais de saúde consideram em suas atividades de educação em saúde a
cultura, saberes e valores da comunidade? As estratégias educativas são avaliadas?
Na busca de responder a estes questionamentos, enseja-se produzir uma
síntese de evidências sobre a educação em saúde enquanto estratégia para o
enfrentamento da IAN. A opção pelo desenvolvimento de uma síntese repousa no
reconhecimento da existência de estudos que versam sobre a educação da saúde
enquanto estratégia de promoção da saúde e outros estudos diversos que abordam
a IAN. Outrossim, faz-se necessário produzir novas formas de tradução deste
conhecimento que contribuam para uma possibilidade de tomada de decisão em
contextos reais (da atenção, da gestão e da comunidade). Reconhecemos que as
sínteses de evidências cumprem este papel, ao exprimirem em linguagem objetiva e
clara, orientada por acurado rigor metodológico, produzidas a partir de estudos
rebuscados e de alta evidência (as revisões sistemáticas) indicativos (opções) de
medidas que possam colaborar na resolução/minimização do problema. Em consulta
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realizada na página da Evipnet Brasil, na qual visualizam-se as sínteses de
evidências produzidas no âmbito nacional, não se identifica síntese relacionada a
Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional. Também não é identificado
síntese sobre a Efetividade de Estratégias Educativas.
Conforme referido, as sínteses de evidências para políticas são produtos
elaborados pela rede EVIPNet com base nas ferramentas metodológicas
denominadas SUPPORT Tools for Evidence-Informed Health Policymaking (STP),
desenvolvidas para balizar a elaboração de políticas públicas informadas por
evidências e considerando contextos locais. A partir do uso das Ferramentas
SUPPORT, as melhores e mais relevantes evidências, são extraídas e apresentadas
para serem utilizadas pelos tomadores de decisão. Os textos produzidos são
divulgados com linguagem e formatos adequados de acordo com o público e mídias
para fortalecer a capacidade de utilização do conhecimento científico na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) (EVIPNET BRASIL, 2014).
Sabemos que, na maioria das sociedades democráticas modernas o
surgimento de novas demandas sociais e o maior questionamento sobre o impacto
das ações dos governos impulsionaram de maneira decisiva a avaliação de políticas
públicas. De certa forma, esta perspectiva, como em vários países, foi apoiada pela
chamada Evidence Based Policy, ou seja, pela preocupação com o desenho de
programas e políticas públicas baseadas em evidências de efetividade, eficiência e
eficácia e, basicamente, com a gestão a partir de resultados (MAGALHAES, 2014).
A identificação de evidências é fundamental para a elaboração de
políticas públicas sustentáveis e efetivas. Isso sugere que os formuladores de
políticas tomem em consideração as evidências científicas e as evidências locais
(dados populacionais, necessidades, valores, custos e disponibilidade de recursos),
para pautar as tomadas de decisão (SOARES; CAMPOS; YONEKURA, 2013).
Espera-se, portanto, que o desenvolvimento desta possa contribuir para
um fosso na literatura em forma de síntese e, assim, poder contribuir para que
gestores e trabalhadores possam, se desejarem, fazer melhores escolhas, no caso
em particular no campo da SAN.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Produzir uma síntese de evidências sobre educação em saúde enquanto
estratégia para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional.

2.2 Objetivos específicos
 Analisar revisões sistemáticas que versem sobre educação em saúde e
sua relação de efetividade relacionadas a insegurança alimentar e
nutricional.
 Elaborar opções de estratégias para enfrentamento da insegurança
alimentar e nutricional a partir das revisões sistemáticas identificadas.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo de revisão objetiva situar o pesquisador e o leitor no estado
em que se encontra o objeto de investigação, contornado pelas categorias centrais:
educação em saúde, Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e desafios para uma
prática baseada em evidências. Neste sentido, discorremos, em três tópicos, estas
categorias num curso histórico e numa postura reflexiva.

3.1 Educação em saúde: qual o seu lugar?

Nas trilhas das histórias sobre as Práticas Educativas em Saúde (PES) no
Brasil, vários discursos foram pronunciados em nome de uma consciência sanitária,
na busca pela identidade nacional, ou na tentativa de romper com o ciclo da miséria
e das doenças presentes. Esses discursos singulares e particulares assumiram
sentidos múltiplos e tiveram seus representantes: em geral, os profissionais de
saúde e da educação, podendo ter contribuído na formação de identidades de
homens, mulheres, crianças e idosos em espaços e tempos específicos
(RENOVATO; BAGNATO, 2010).
Na área da saúde, as ações educativas não eram vistas como prioridade
e, quando praticadas, seu objetivo era domesticar as pessoas para obedecerem a
normas de conduta.

Assim,

os

trabalhadores da saúde tiveram poucas

oportunidades de refletir sobre as práticas educativas por eles desenvolvidas nos
serviços de saúde (ALVES; AERTS, 2011).
A educação em saúde configura-se como uma estratégia de promoção da
saúde que visa contribuir para um processo político de formação para a cidadania
ativa, para a ação transformadora da realidade social, e, principalmente, na busca
da melhoria na qualidade de vida. A prática educativa pautada no diálogo e na troca
de saberes valoriza o conhecimento popular, o estímulo e o respeito à autonomia do
sujeito no cuidado de sua própria saúde, e o incentivo à participação ativa no
controle social, com vistas a contribuir na melhoria das condições de vida e de
saúde da população (BORBA et al., 2012).
Historicamente, podemos destacar que enquanto na Europa do século
XIX as discussões sobre saúde e educação cada vez mais se voltavam para os
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determinantes sociais, por meio das relações entre condições de vida e saúdedoença, prevalecia no Brasil no início do século XX uma perspectiva autoritária,
formadora de normas e prescrições às quais os indivíduos deveriam se adequar,
para o qual o modelo econômico do país teve grande influência (DIAS; FERREIRA,
2015).
A educação entendida como prática social acontece em meio a
expectativas, desejos, frustrações e implica a utilização de processos e técnicas
voltados para a aprendizagem, que é sempre diretiva, pois possui uma ideologia
política, mesmo que velada. No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a
educação é indispensável, seja na formação dos trabalhadores ou no cuidado aos
usuários. Pode-se denominar esse processo de educação em saúde (ALMEIDA;
MOUTINHO; LEITE, 2014).
A educação em saúde surgiu em 1909 nos Estados Unidos da América
(EUA), como uma estratégia de prevenção das doenças. Os pressupostos que
nortearam essa proposta foram: (1) os problemas de saúde devem ser prevenidos
pelo esforço individual e pela adesão a hábitos corretos de vida; (2) os problemas de
saúde da população decorrem da falta de informação; (3) a educação deve ser
concebida como a transmissão de conteúdos neutros e descontextualizados, com
instrumentos puramente médicos (ALVES; AERTS, 2011).
O exposto tende a indicar que a educação em saúde se fundamentava na
perspectiva de responsabilizar os indivíduos pelos seus problemas de saúde,
estando sua atenção voltada para a transmissão do conhecimento e a domesticação
da população, de modo a seguir as regras impostas pelos trabalhadores da saúde e
pelos grupos dominantes. Este conceito foi alvo de discussão e foi percebido por
muitos como autoritário e não impactador na mudança de práticas e estilos de vida.
Assim, a educação em saúde foi assumindo novas concepções (ALVES; AERTS,
2011).
Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2006), educação em saúde é
definida como um processo educativo de construção de conhecimentos em saúde,
visando a apropriação temática pela população, através de um conjunto de práticas
que contribuam para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no
debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde
de acordo com suas necessidades.
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Ressalta-se que, a educação em saúde, representa um importante
instrumento facilitador para a capacitação da comunidade, contribuindo para a
promoção da saúde. Assim, trabalhadores de saúde e usuários precisam
estabelecer uma relação dialógica pautada na escuta terapêutica, no respeito e na
valorização das experiências, das histórias de vida e da visão de mundo. Para
desenvolver estas ações, é necessário o conhecimento destas práticas educativas
por parte destes trabalhadores, considerando que é essencial conhecer o olhar do
outro, interagir com ele e reconstruir coletivamente saberes e práticas cotidianas
(CERVERA; PARREIRA; GOULART, 2011).
O modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF) traz como diretrizes a
integralidade e a equidade da atenção, a coordenação e a longitudinalidade do
cuidado das famílias e das pessoas sob sua responsabilidade. A organização do
trabalho das equipes deve estar centrada nas necessidades dos usuários e na
busca contínua de melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população (DIAS,
2014). A descrição destas características da ESF sinaliza para a incorporação de
novos saberes, orientados pela busca da promoção da saúde.
A promoção da saúde como um processo articulado com a produção da
saúde requer um esforço e exercício coletivo para o desenvolvimento de
estratégias de educação em saúde que viabilizem e incorporem práticas
saudáveis e habilidades por parte do usuário como elemento de concretude
dessa proposta, numa perspectiva democrática e valorizando a inserção
dos membros da sociedade como seres ativos, autônomos e participativos
(MACHADO; VIEIRA; SILVA, 2010, p. 2134).

Diante do exposto, infere-se que o rol de competências do profissional de
saúde deve estar contemplado àquele relativo ao desenvolvimento de ações de
educação em saúde que colaborem para a promoção de melhor qualidade de vida
da população. Para Fernandes e Backes (2011), a educação em saúde se revela
como um conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das
pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores do setor,
para alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades.
As práticas de educação em saúde envolvem três segmentos de atores
prioritários: os profissionais de saúde que valorizem a prevenção e a
promoção tanto quanto as práticas curativas; os gestores que apoiem esses
profissionais; e a população que necessita construir seus conhecimentos e
aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente. Embora
a definição do Ministério da Saúde apresente elementos que pressupõem
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essa interação entre os três segmentos das estratégias utilizadas para o
desenvolvimento desse processo, ainda existe grande distância entre
retórica e prática (FALKENBERG et al., 2014, p. 848).

Nessa perspectiva, repensar os conteúdos e práticas educativas de saúde
direcionadas à comunidade, incluindo a dimensão social e política do processo
saúde-doença para o fortalecimento do controle social, é um objetivo necessário nos
processos de educação em saúde. Situação que contribuirá para o desenvolvimento
do conceito de cidadania, entendido como direito e dever do cidadão de participar
ativamente de processos relevantes de interesse público, como é o caso da saúde, e
para benefício da coletividade (CÂMARA, 2012).
Entretanto, para que os processos educativos em saúde se deem de
forma comunicacional, transformadora e, portanto, efetiva, a capacitação técnica dos
profissionais não deve ser entendida como a simples aquisição de instrumentos e
técnicas rígidos que possam ser utilizados, de forma generalizada, em suas ações
educativas (SILVA; DIAS; RODRIGUES, 2009).
A educação em saúde, como processo político pedagógico, requer o
desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e
propor ações transformadoras que levem o indivíduo a sua autonomia e
emancipação enquanto sujeito histórico e social capaz de propor e opinar nas
decisões de saúde para o cuidar de si, de sua família e da coletividade (MACHADO,
2007).
Tendo feito esta aproximação com a temática educação em saúde,
passamos a discorrer sobre a SAN.

3.2 Segurança alimentar e nutricional: como instrumentalizar?

No final da década de 1990, em meio ao enfraquecimento do tema da
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na agenda pública nacional, foi formulada
a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a partir da luta e
contribuições de atores de instituições governamentais e não governamentais com
atuação no campo da alimentação e nutrição (BRASIL, 2003).
A homologação dessa política foi considerada um meio para garantir
dentro do governo um espaço para a SAN, uma vez que o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e o Instituto Nacional de Alimentação
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e Nutrição (INAN), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, haviam sido extintos.
Desta forma, representa uma conquista no que se refere à legitimação das ações
nesta área e na definição da contribuição do setor saúde para garantia da SAN e
concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), reafirmando a
necessidade de diálogo e articulação para a realização de ações que não se
restringem ao setor saúde, mas precisam estar em contínua interação com outros
setores (ALVES; JAIME, 2014).
As consequências da insegurança alimentar e nutricional da população, a
exemplo da desnutrição e carências nutricionais específicas, recaem sobre
o setor saúde e tem feito com que historicamente este setor tenha
incorporado a responsabilidade de políticas e programas de alimentação e
nutrição no Brasil. No entanto, a garantia da SAN exige uma conjunção de
políticas públicas, dentre as quais a Política Nacional de Alimentação e
Nutrição do SUS tem papel fundamental (ALVES; JAIME, 2014, p. 4333).

A Lei Nº 11.346 de 15 de setembro de 2006, Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional (LOSAN), criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (SISAN), estabelecendo seus princípios, diretrizes, objetivos e
composição, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil
organizada, deverá formular e implementar políticas, planos, programas e ações
com vistas em assegurar o DHAA. O SISAN tem por objetivos formular e
implementar Políticas e Planos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN),
estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como
promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da SAN do país
(BRASIL, 2006).
Deve ficar claro, ainda que, as ações de proteção social e SAN, devem
envolver a capacitação das equipes de Saúde da Família e demais profissionais do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), por exemplo, na adoção de protocolos
de

identificação,

organização

e

fortalecimento

das

estratégias

locais

de

acompanhamento da população de risco, na adoção de protocolos intersetoriais de
encaminhamento de famílias em risco de Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN),
por exemplo, no encaminhamento para programas de assistência alimentar, de
geração de renda, inclusão social ou assistencial: Programa Bolsa Família,
estratégias ou ações locais de SAN, que sejam ou não de iniciativa estatal (BRASIL,
2010).
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Sabemos que as intervenções em SAN tendem cada vez mais a mobilizar
diferentes atores e parcerias como organizações estatais, comunitárias, setor
privado, instituições de ensino e pesquisa e, portanto, comunidades com diferentes
concepções, práticas e recursos. Além disso, dificilmente os alvos de programas de
SAN implicam mudanças de aspectos isolados. Pelo contrário, mudanças efetivas
no perfil de SAN tendem a envolver fluxos interdependentes mesmo que o foco seja
o consumo ou a produção de alimentos (MAGALHÃES, 2014).
A crescente importância da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no
contexto da promoção da saúde e da alimentação saudável, é vista como uma
estratégia fundamental para enfrentar os novos desafios nos campos da saúde,
alimentação e nutrição. Entretanto, é necessário enfatizar que há poucas referências
sobre o arcabouço teórico, metodológico e operacional, tanto na literatura
acadêmica como nos documentos de referência que norteiam as políticas públicas
no campo, ou seja, paradoxalmente, a EAN está em todos os lugares e, ao mesmo
tempo, em lugar nenhum (SANTOS, 2005).
Como referido no subtópico anterior, vários são os inconvenientes
apresentados por uma abordagem educativa convencional, fundamentada apenas
na transmissão de informações. Tem-se observado que essa abordagem é em geral
insuficiente para motivar mudanças mais significativas das práticas de saúde, por
não problematizar estas questões considerando a dimensão integral do educando
(BOOG, 2003).
Em outras palavras, como promover mudanças nas práticas alimentares
dos sujeitos sob a ótica do saudável e, ao mesmo tempo, respeitar os seus hábitos
alimentares, as tradições e a cultura alimentar de um povo? Essa questão, um
dilema talvez, percorre as políticas e as práticas, e encontra na EAN um nó górdio;
cabe, portanto, refletir sobre o tema. Dentre inúmeros outros aspectos, compete
também pensar que o principal "instrumento" da EAN é o diálogo, elemento
fundamental de existência humana coletiva, e que seu sucesso depende
fundamentalmente da agência dos sujeitos (SANTOS, 2013).
Após discorrer acerca da SAN, teceremos considerações sobre as
evidências em saúde.
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3.3 Evidências em saúde: desafios para a efetivação de uma prática

Dentre vários conceitos sobre Prática Baseada em Evidência (PBE) é
consenso que seu enfoque se destina à solução de problemas da assistência à
saúde, para tomada de decisões baseadas nas melhores evidências. Embora vários
recursos, consenso de especialistas, habilidade/experiência clínica, preferências do
usuário, legislações, padrões da comunidade e outros sejam citados, os resultados
de pesquisa são os mais considerados como principal forma de alcance de
evidência (LACERDA et al., 2011).
Concomitante a PBE, a princípio como referido pelos autores focado em
problemas de assistência, registra-se, também, uma busca por Políticas Informadas
por Evidências (PIE). Esta busca tem desdobrado em movimento internacional na
constituição de redes orientadas por este objetivo.
A necessidade de produzir políticas informadas por evidências culminou na
criação de uma rede denominada Evidence-Informed Policy Network
(EVIPNet), cujo objetivo central é fortalecer políticas e sistemas de saúde
pública mediante o uso sistemático de evidências de pesquisa (DIAS;
BARRETO; SOUZA, 2014, p. 50).

A EVIPNet surgiu em resposta à recomendação originada da reunião de
ministros sobre pesquisa em saúde, realizada no México, em novembro de 2004, e
referendada na 58ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, em maio de 2005.
Esse projeto baseia-se na necessidade de se estabelecer mecanismos para
melhorar a utilização dos resultados de pesquisa no desenvolvimento de sistemas e
políticas de saúde pública (BRASIL, 2009).
O contínuo crescimento do conhecimento, desenvolvido pela pesquisa e
as demandas atuais da PBE, têm gerado a necessidade de coletar, analisar e
sintetizar o conhecimento das pesquisas realizadas previamente. Para isso, vários
métodos podem ser usados na revisão de uma pesquisa, dependendo do centro de
interesse da coleção e avaliação desse conhecimento de pesquisa (URRA; BARRÍA,
2010).
As evidências científicas constituem os alicerces para a tomada de
decisão em saúde, seja na clínica, ou na saúde pública. Essas evidências são
derivadas de estudos conduzidos por meio de métodos científicos. Para que os
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resultados dos estudos sejam considerados fontes de evidência, é fundamental a
observação rigorosa do método, de modo que sua validade seja assegurada
(GARCIA, 2012).
Visando estimular o uso de evidências no SUS, o Departamento de
Ciência e Tecnologia (DECIT) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS), em 2007, apresentou à
Organização

Pan-Americana

da

Saúde/

Organização

Mundial

de

Saúde

(OPAS/OMS) uma proposta de adesão do Brasil à EVIPNet Américas, com o intuito
de que o país participasse da rede colaborativa mundial (EVIPNet Global) para a
formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas informadas por
evidências científicas (DIAS; BARRETO; SOUZA, 2015).
As ações estruturadas para o desenvolvimento da EVIPNet Brasil
incluíram a articulação da rede com instituições parceiras, definição de temas
prioritários para tradução, disseminação e uso de evidências em formato e
linguagem adequados, desenvolvimento de capacitações sobre a metodologia da
EVIPNet, abrangendo gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e membros
da sociedade civil organizada, promoção da busca de evidências e sistematização
do conhecimento dos técnicos, gestores e tomadores de decisão (EVIPNET
BRASIL, 2014).
As atividades da EVIPNet Brasil envolvem principalmente os processos
de tradução e disseminação do conhecimento e promoção do intercâmbio entre
pesquisadores, gestores/ tomadores de decisões e representantes do controle social
para assegurar que a elaboração de políticas públicas seja informada por evidências
científicas (EVIPNET BRASIL, 2014).
A capacitação de profissionais e a instalação dos Núcleos de Evidências
(NEV)/ estações Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) proporcionam, também,
incentivo ao desenvolvimento de sínteses de evidências para embasar políticas. A
demanda e a produção de sínteses a partir dos Núcleos de Evidências (NEV)
descentralizados podem promover a identificação de assuntos prioritários para o
contexto local, além de poderem contar com uma maior participação social (BRASIL,
2015).
A EVIPNet visa, então, difundir o uso compartilhado de conhecimentos
científicos e sua aplicação, em formato e linguagem adequados aos gestores de
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saúde, seja na prática clínica, gestão dos sistemas de saúde, formulação de
políticas públicas e cooperação técnica entre os países participantes (BRASIL,
2009).
A PBE, afigura-se como uma forma coerente, segura e organizada de
estabelecer práticas profissionais que, em regra, assumir-se-ão como as mais
adequadas, com previsível garantia dos melhores resultados e otimizando os
recursos disponíveis, de acordo com a participação ativa de todos os envolvidos nos
complexos processos terapêuticos e de tomada de decisão (PEREIRA et al., 2012).
Consequentemente, seria de se esperar que a utilização de investigações
na prática habitual avançasse através de uma PBE. No entanto, embora pudesse
ser avaliada como uma oportunidade, haja vista a necessidade da prestação de
cuidados de qualidade, a investigação tem sido relegada para o contexto acadêmico
e distante do trabalho cotidiano da prática (BARRÍA, 2014).
Segundo Lavis et al. (2009), saber como localizar e usar evidências de
pesquisa pode ajudar os formuladores de políticas e aqueles que os ajudam a
melhorar e a tornar a elaboração de políticas mais eficiente.
Feitas estas considerações sobre evidências em saúde e demais
subtópicos referentes à revisão de literatura, prosseguiremos apresentando a
metodologia adotada.
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4 METODOLOGIA

4.1 Tipo de estudo

Estudo exploratório, visto que a pesquisa com delineamento bibliográfico
documental tem sido utilizada com grande frequência em estudos exploratórios ou
descritivos, casos em que o objeto de estudo proposto é pouco estudado, tornando
difícil a formulação de hipóteses precisas e operacionalizáveis. A sua indicação para
esses estudos relaciona-se ao fato de a aproximação com o objeto ser dada a partir
de fontes bibliográficas. Portanto, a pesquisa exploratória possibilita um amplo
alcance de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em
inúmeras publicações, auxiliando,também, na construção, ou na melhor definição do
quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto (GIL, 2008).
O estudo foi embasado pelo método Supporting Policy Relevant Reviews
and Trials (SUPPORT), método este que segundo Dias; Barreto; Souza (2014), tem
como objetivo o apoio à produção, implementação e monitoramento de políticas
informadas por evidências.
Para tanto, recorreu-se à literatura e fontes bibliográficas que denotaram
a magnitude do problema em apreço e prioritariamente a revisões sistemáticas para
a elaboração de opções que pudessem colaborar para a tomada de decisão de
ações que visavam promover Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
Revisão Sistemática é a revisão de uma pergunta claramente formulada que
usa métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar
criticamente estudos relevantes, e para coletar e analisar dados dos
estudos incluídos na revisão (JACKSON et al., 2014, p. 303).

4.2 Referencial metodológico: ferramentas SUPPORT
A EVIPNet oferece como subsídios para pesquisas as ferramentas
metodológicas denominadas SUPPORT Tools for Evidence-Informed Health
Policymaking (STP), que têm como público-alvo os tomadores de decisão e seus
apoiadores no âmbito das políticas de saúde. Estas ferramentas foram preparadas
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para cenários que variam de países de renda baixa e média, como Uganda e Chile,
até países de renda alta, como Canadá e Noruega (LAVIS et al., 2009).
Ao se concentrar em como apoiar o uso de evidências de pesquisa para a
elaboração de políticas de saúde, as ferramentas SUPPORT procuram auxiliar o uso
da melhor evidência de pesquisa disponível no momento em que tal evidência for
necessária, e no momento disponível para a compilação de tal evidência (LAVIS et
al., 2009).
A EVIPNet fornece uma plataforma eletrônica na web desenvolvida pelo
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde
(Bireme/OPAS) para a cooperação técnica entre os componentes institucionais da
rede e de seus membros, bem como um conjunto de ferramentas para o
desenvolvimento das competências de localizar, avaliar e usar evidências de
pesquisa para tornar a elaboração de políticas de saúde mais eficiente (LAVIS et al.,
2009).
Portanto, recorreu-se a esta fonte de dados para aprofundamento de
conhecimentos sobre a metodologia supracitada. Diante disso, a descrição dos
passos da metodologia SUPPORT nortearam os movimentos de busca, leitura,
interpretação e produção de síntese; os quais passa-se a descrever:

TABELA 1- Etapas da Metodologia/ Ferramentas SUPPORT
IDENTIFICAÇÃO DE
NECESSIDADES DE
EVIDÊNCIA

ENCONTRANDO E
AVALIANDO A
EVIDÊNCIA

( Continua)
 Utilizando evidência para esclarecer o problema.
 Usando a evidência científica para identificar opções para abordar o
problema.
 Usando a evidência científica para definir como cada opção será
implementada.
REVISÕES SISTEMÁTICAS
 Encontrando
revisões
sistemáticas.
 Decidindo quanta confiança
dar
a
uma
revisão
sistemática.
 Avaliando a aplicabilidade
dos achados das revisões
sistemáticas.
 Levando em consideração
a equidade.

OUTROS TIPOS DE EVIDÊNCIA
 Encontrando
e
usando
Evidência científica sobre
condições locais.
 Encontrando
e
usando
Evidência científica sobre o
uso de recursos e custos.
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TABELA 1- Etapas da Metodologia/ Ferramentas SUPPORT
( Conclusão)
COMPROMETENDO OS
DECISORES

USANDO A EVIDÊNCIA NAS
DECISÕES

 Balanceando os pros e
contras das políticas.
 Alertando para a insuficiência
de evidência científica.
 Planejando o monitoramento e
avaliação.
Fonte: Adaptado de LAVIS, John N.; OXMAN, Andrew D.; LEWIN, Simon, FRETHEIM, Atle.
SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP). Introduction. Health Research
Policy and Systems
DA EVIDÊNCIA ÀS
DECISÕES

 Preparando
e
usando
resumos de políticas.
 Organizando e usando
diálogos deliberativos.
 Comprometendo o público.

A metodologia, também, indica de modo pormenorizado as etapas que
foram seguidas no delineamento de cada passo. Iniciou-se com as etapas para a
descrição do problema, a saber:
TABELA 2 - Tipos e desenhos de estudos que podem auxiliar no esclarecimento de
problemas ao se utilizar a Metodologia/ Ferramentas SUPPORT
ESCLARECENDO O PROBLEMA
Qual é o problema?

Como o problema recebeu a atenção e como
este processo de priorização influenciou a
perspectiva de que o problema seja enfrentado?

TIPOS/DESENHOS DE ESTUDOS
SISTEMAS DE SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA E
CLÍNICA MÉDICA
 Estatísticas
vitais/
Dados
de
vigilância/comparações no tempo, entre
lugares
 Dados de sistemas de informação da
gestão da saúde, de monitoramento e
avaliação, consultas à comunidade
/usuários e a prestadores
 Dados
desagregados
por
grupos
especiais

Quais indicadores podem ser usados ou
 Pesquisa
qualitativa
(Qualitative
coletados para estabelecer a magnitude do
research)
problema e para medir o progresso/impacto do
 Avaliação de processos (Process
seu enfrentamento?
assessment)
Quais comparações podem ser feitas para
 Avaliação de resultados (Outcomes
estabelecer a magnitude do problema e para
assessment)
medir
o
progresso/impacto
do
seu
 Estudos observacionais
enfrentamento?
Como o problema pode ser descrito e
 Pesquisa
qualitativa
(Qualitative
estruturado de maneira a motivar diversos
research)
grupos que possam estar interessados em
 Avaliações econômicas
enfrentá-lo?
Fonte: Adaptado de LAVIS, John N.; MOAT, Kaelan A.; LEWIN, Simon; FRETHEIM, Atle. SUPPORT
Tools for evidence-informed health Policymaking (STP). Introduction. Health Research Policy and
Systems, 2009.
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Todo este percurso foi vivenciado na produção da síntese proposta. A
Tabela 3, a seguir visou orientar a seleção de artigos para a elaboração das opções
de enfrentamento ao problema.

TABELA 3 - Tipos e desenhos de estudos que podem oferecer opções para
enfrentamento do problema ao se utilizar a Metodologia/ Ferramentas SUPPORT
ESTRUTURANDO AS OPÇÕES
TIPOS/DESENHOS DE ESTUDOS
IDENTIFICAÇÃO DE OPÇÕES PARA
SISTEMAS DE SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA E
ENFRENTAR O PROBLEMA
CLÍNICA MÉDICA
Quais benefícios são importantes para os que
 Revisões Sistemáticas
serão afetados e quais podem ser alcançados
 Ensaios clínicos randomizados, outros
para cada opção?
ensaios
 Séries temporais interrompidas
Quais danos são importantes para os que serão
 Estudos controlados antes/depois
afetados e quais danos podem ocorrer para cada
 Estudos observacionais
opção?
Quais são os custos de cada opção e que
evidência local/ nacional existe sobre o custo Avaliações econômicas
efetividade?
Que adaptações podem ser feitas para cada
 Estudos qualitativos realizados em
opção e será que poderão alterar os benefícios,
conjunto com um estudo de efeitos (por
danos e/ou custos?
exemplo, avaliação de processos)
Quais
percepções
e
experiências
dos
 Pesquisa qualitativa
interessados podem influenciar a aceitação e
 Estudos observacionais
influenciar benefícios/danos/custos?
Fonte: Adaptado de LAVIS, John N.; OXMAN, Andrew D.; LEWIN, Simon; FRETHEIM, Atle.
SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP). Introduction. Health Research
Policy and Systems, 2009.

Para além de subsidiar a definição das opções, a metodologia, também,
propõe tipos de estudos que podem orientar, mostrar caminhos para a
efetividade/implementação das opções propostas como resolução do problema. A
seguir, a Tabela 4 apresenta os principais desenhos de pesquisa que contribuem
com essa proposta.
TABELA 4 - Tipos e desenhos de estudos que podem oferecer subsídios para a
implementação de opções ao se utilizar a Metodologia/ Ferramentas SUPPORT
(Continua)
IMPLEMENTANDO UMA OPÇÃO
Quais são os obstáculos potenciais para a
implementação bem-sucedida da política?
Quais estratégias deveriam ser consideradas
para facilitar as mudanças de comportamento
necessárias para os pacientes/cidadãos?
Quais estratégias deveriam ser consideradas
para facilitar as mudanças de comportamento
necessárias para os trabalhadores da saúde?

TIPOS/DESENHOS DE ESTUDOS
SISTEMAS DE SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA E
CLÍNICA MÉDICA
 Pesquisa qualitativa
 Avaliação de políticas/ programas
 Estudos de efetividade
 Pesquisa qualitativa
 Estudos de efetividade
 Pesquisa qualitativa
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TABELA 4 - Tipos e desenhos de estudos que podem oferecer subsídios para a
implementação de opções ao se utilizar a Metodologia/ Ferramentas SUPPORT
(Conclusão)
Quais estratégias deveriam ser consideradas
 Estudos de efetividade
para
facilitar
as
mudanças
 Pesquisa qualitativa
institucionais/organizacionais
 Avaliação de políticas/ programas
Quais estratégias deveriam ser consideradas
 Estudos de efetividade
para facilitar as mudanças necessárias no
 Pesquisa qualitativa
sistema?
 Avaliação de políticas/ programas
Fonte: Adaptado de LAVIS, John N.; OXMAN, Andrew D.; LEWIN, Simon; FRETHEIM, Atle.
SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP). Introduction. Health
Research Policy and Systems, 2009.

4.3 Coleta de dados

A BVS EVIPNet permite aos usuários acessar rapidamente mais de
50.000 "fontes-chave" atualmente contidas na BVS, que inclui uma gama de visões
gerais de revisões, revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, avaliações
econômicas e outros estudos individuais que incidem sobre os programas e
serviços, e que podem melhorar a saúde nas Américas. A BVS EVIPNet, também,
contém ferramentas importantes que podem orientar e informar os esforços para
apoiar o uso de pesquisas na formulação de políticas dos sistemas de saúde (por
exemplo, as ferramentas SUPPORT (MOAT; LAVIS, 2014).
Foi, portanto, a BVS a porta de entrada na busca dos dados para este
estudo e sua interface por meio de busca sistemática avançada nas seguintes bases
de dados: Cochrane Library, Health Systems Evidence e PubMed. Como critérios de
inclusão adotaram-se artigos completos (disponíveis ou adquiridos) publicados nas
línguas portuguesa, inglesa e espanhola que versavam sobre as estratégias
educativas e Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN).
Nas buscas utilizou-se o operador booleano “and” e “or”, que significam
intersecção e união entre palavras ou termos, e parênteses ( ) para estabelecimento
da ordem na pesquisa, também foram utilizados.
Foram tomados em consideração os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS) adotados pela BIREME e o MeSH (Medical Subject Headings United State
National Library of Medicine) para orientar a busca. Anuncia-se como descritores:
“interprofessional relations”, “health education” e “intersectoral action”. E as palavraschave: “food insecurity”, “food security” e “nutrition”.
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4.4 Tratamento e apresentação dos dados

A síntese de evidências aborda um tema de política de alta prioridade e
descreve o contexto relevante do tema que está sendo tratado, tema este que deve
integrar a agenda de governo e ser percebido pela maioria dos grupos de interesse
como prioritário. Deve empregar métodos sistemáticos e transparentes para
identificar, selecionar e avaliar a evidência de pesquisa sintetizada, considerando a
equidade, aplicabilidade local e qualidade quando discute a evidência sintetizada. O
problema, os custos e as consequências das opções para abordar o problema e as
considerações chave para a implementação, são também abordados (EVIPNET
BRASIL, 2014).
A análise dos dados orientou-se pelas etapas delineadas pelos passos da
metodologia SUPPORT; desta, feita os resultados encontrados, foram descritos
conforme um dos formatos padronizados para apresentação de síntese de
evidência. Neste estudo adotou-se, o formato de níveis ou 1:3:25, que se mostra
com uma página de mensagens-chave, que traz o resumo das mensagens mais
importantes; três páginas de resumo executivo, composta por sinopses do problema,
opções de política/ programa e considerações de implementação e um relatório
completo de vinte e cinco páginas, onde é descrito de forma minuciosa o problema
(como chegou a ser um problema, como tem sido caracterizado (descrito), o
tamanho do problema e os fatores causais [associados] ao problema); as opções de
política (os impactos prováveis, considerações de equidade, custos e custoefetividade e necessidade de monitoramento e avaliação) e suas considerações de
implementação (barreiras para a implementação das opções e estratégias de
implementação) (BRASIL, 2015).
O problema foi descrito, baseado em indicadores, comparações e
caracterizações alternativas, análise das causas do problema e seu impacto em
grupos específicos da população, dados locais, evidência de pesquisas de questões
comunitárias, análise de dados administrativos, estudos qualitativos sobre as
experiências e pontos de vista de distintos grupos de interesses (BRASIL, 2015).
Os métodos utilizados são descritos no texto incluindo os detalhes das
bases de dados onde se realizou a busca e as considerações de implementação são
descritas com base na análise das barreiras para a implementação de cada opção,
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identificação de estratégias para abordar barreiras, benefícios, danos e custos de
cada estratégia e revisões de estudos de efetividade. Seguindo o preconizado, a
síntese de evidências não apresenta recomendações.
Nos apêndices são apresentadas as referências utilizadas como critério
de validade científica por meio da avaliação de qualidade, aplicabilidade local das
revisões sistemáticas e dos dados locais (EVIPNET BRASIL, 2014).

4.5 Princípios de equidade, beneficência e potencialidades do estudo
Após a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a situação de saúde
no Brasil passou por inegáveis avanços. [...]. No entanto, ainda persistem
desigualdades entre as diversas regiões do País no que se refere à
prestação de serviços de saúde. [...]. Nesse contexto, é perceptível a
necessidade de aperfeiçoar a capacidade nacional de produção e uso do
conhecimento científico para auxiliar os gestores na tomada de decisão e
nortear a formulação de políticas públicas em saúde (BRASIL, 2009, p.
1084).

Entretanto, a aplicação do conhecimento produzido pela pesquisa
científica, a disponibilidade de informações atualizadas e fidedignas e a observância
dos valores das pessoas afetadas/ interessadas e marcos legais existentes, ainda,
não são ideias amplamente disseminadas para tornar os serviços e sistemas de
saúde mais efetivos e sustentáveis (SILVA; SOUZA; BARRETO, 2014).
Desta feita, reforça-se a capacitação de pessoas para a aquisição,
avaliação, adaptação e aplicação de evidências e para o desenvolvimento do
processo de tradução do conhecimento (HOLMES et al., 2012) configura-se como
imperativo ético. Diante disso, este estudo tem esta intencionalidade.
Entende-se que a capacitação de profissionais da gestão e de seus
apoiadores para o uso de evidências é uma estratégia essencial para produzir e
implementar de forma sistemática e transparente políticas informadas pelo
conhecimento adquirido (OXMAN et al., 2009). O desenvolvimento desta síntese
para além de um exercício que visa cumprir uma exigência do Mestrado Profissional
em Saúde da Família, incorpora esta compreensão e acredita que no próprio
processo de elaboração da síntese proposta haverá difusão do conhecimento, além
de colaborar com uma cultura instituínte de tomada de decisão informada por
evidência.
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Para Gray (2009), os gestores sanitários contemporâneos devem estar
aptos a fazer as perguntas certas, compreender e utilizar os critérios de evidência,
avaliar a qualidade das evidências e implementar mudanças informadas pelas
evidências. Silva; Souza; Barreto (2014) acrescentam que esses atributos
necessitam de processos longitudinais de aprendizado institucional sobre como o
conhecimento pode ser usado para informar a decisão e, assim, ser útil à obtenção
de melhores resultados em saúde; coadunando com a intencionalidade expressa.
A análise empreendida neste estudo, por meio dos instrumentos
metodológicos utilizados para tal, procurou identificar os elementos norteadores das
políticas públicas brasileiras e internacionais voltadas à Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN), evidenciando concomitantemente a importância e legitimidade do
uso da metodologia SUPPORT e suas ferramentas como subsídios de suma
importância na indicação de instrumentos adequados à formulação de políticas
públicas baseadas em evidências que possam ser aplicadas à realidade social.
Além disso, os referenciais analisados neste estudo, permitiram identificar
fatores que possam vir a potencializar e/ou sinalizar dificuldades, no âmbito da SAN,
possibilitando, assim, mudanças não só na tomada de decisão de profissionais e
gestores, mas, inclusive, para os aspectos relacionados à autonomia, participação,
controle e inclusão social.
Cabe ressaltar que, a despeito dos avanços recentes, na produção do
conhecimento com foco nas políticas de saúde, ainda são incipientes publicações no
formato de sínteses de evidência voltadas para o enfrentamento da Insegurança
Alimentar e Nutricional (IAN). Em decorrência disso, este estudo também sugere um
aprofundamento à discussão da temática, com foco, principalmente, na sua
aplicabilidade.
Nesse sentido, pretende-se que este estudo, propicie subsídios aos
atores sociais envolvidos, uma reflexão e consequente aprimoramento de suas
práticas, convertendo os resultados disso em ações, desenvolvendo assim, olhares
diferenciados por meio do aperfeiçoamento do processo de tomada de decisão no
desenvolvimento de estratégias de educação em saúde para promoção da SAN.
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5 SÍNTESE DE EVIDÊNCIA EM SAÚDE

Síntese de evidências para políticas de saúde:
Educação em saúde, enquanto estratégia, para o enfrentamento da insegurança
alimentar e nutricional.

Incluindo
Descrição de um problema do sistema de saúde (insegurança alimentar e
nutricional);
Opções viáveis para resolver este problema;
Estratégias para a implementação dessas opções.

Não incluindo
Recomendações. Esta síntese não faz recomendações sobre qual opção política
escolher.

Para quem esta síntese evidências é endereçada?
Para formuladores e implementadores de políticas de saúde relacionadas à
segurança alimentar e nutricional, seu pessoal de apoio e outras partes interessadas
neste problema.

Para que esta síntese de evidências foi preparada?
Para dar suporte às deliberações sobre as políticas e estratégias relacionadas a
insegurança alimentar e nutricional, resumindo a melhor evidência disponível sobre
o problema e as soluções viáveis.

O que é uma síntese de evidências para a política de saúde?
Sínteses de evidências para políticas de saúde reúnem evidências de pesquisa
global (a partir de revisões sistemáticas*) e evidências locais para as deliberações
sobre as políticas e programas de saúde.

*Revisão Sistemática: Um resumo de estudos endereçado a responder a uma
pergunta explicitamente formulada que usa métodos sistemáticos e explícitos para
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identificar, selecionar e apreciar criticamente pesquisas relevantes e para coletar,
analisar e sintetizar dados a partir destas pesquisas.

Objetivos dessa síntese de evidências para políticas de saúde
As evidências apresentadas poderão ser utilizadas para:
1) Esclarecer o problema da insegurança alimentar e nutricional nos sistemas de
saúde;
2) Subsidiar políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, enfocando
seus aspectos positivos, negativos e incertezas das opções;
3) Identificar barreiras e facilitadores da implementação das opções, seus
benefícios, riscos e custos.

Resumo Informativo
As evidências apresentadas nessa síntese também podem estar no Resumo
Informativo.

Universidade Estadual Vale do Acaraú
Esta Instituição de Ensino Superior (IES), exerce importante influência no processo
de desenvolvimento sociocultural e econômico local, regional e nacional, ocupando o
papel social que lhe cabe com ousadia, determinação e competência.

Financiamento
Esta síntese de evidência foi custeada por seus próprios autores com o apoio do
programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação
em Saúde da Família (RENASF).

EVIPNET BRASIL
A Rede para Políticas Informadas por Evidências (Evidence-Informed Policy
Network) - EVIPNet - visa fomentar o uso apropriado de evidências científicas no
desenvolvimento e implementação das políticas de saúde. Essa iniciativa promove o
uso

sistemático

dos

resultados

da

pesquisa

científica

na

formulação

e

implementação de políticas e programas de saúde mediante o intercâmbio entre
gestores, pesquisadores e representantes da sociedade civil. A EVIPNet promove,
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ainda, o uso compartilhado do conhecimento científico e sua aplicação, em formato
e linguagem dirigidos aos gestores de saúde, seja na prática clínica, gestão dos
serviços e sistemas de saúde, formulação de políticas públicas e cooperação técnica
entre os países participantes. No Brasil, são parceiros na EVIPNet: o Ministério da
Saúde (MS), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), a
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Associação Brasileira de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva (ABRASCO), a Comissão Intersetorial de Ciência e Tecnologia do
Conselho Nacional de Saúde (CICT/CNS), o Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS) e outros.

Conflito de interesses
Os autores declaram não possuírem nenhum conflito de interesse. Os colaboradores
não interferiram no desenho, elaboração e divulgação dos resultados dessa síntese.

Revisão do mérito desta síntese de evidências
Esta síntese de evidências será revisada pela banca de defesa do Mestrado
Profissional em Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação em Saúde da
Família/ Nucleadora Universidade Estadual Vale do Acaraú.

Citação
SILVA, A. E. P.; DIAS, M. S. A.; OLIVEIRA, E. N.; MACHADO, M. F. A. S. Educação
em saúde enquanto estratégia para o enfrentamento da insegurança alimentar e
nutricional. 2016, 88p. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde da Família) Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação
em Saúde da Família. Universidade Estadual Vale do Acaraú, 2016.

40

5.1 MENSAGENS-CHAVE
O uso de evidências científicas nas políticas de saúde é apontado como
fator de qualificação do processo de tomada de decisão, cuja dinâmica política
articula elementos sociais, tais como valores e interesses, mas também aspectos
ligados aos recursos e necessidades de saúde. Estratégias e ferramentas para levar
aos gestores de saúde, bem como a outros setores sociais, os resultados das
pesquisas científicas, conectando pesquisadores, sistemas de saúde e cidadãos, o
que se constitui em uma necessidade em todos os contextos (BRASIL, 2016).
Esta síntese em particular aborda a problemática envolta da Insegurança
Alimentar e Nutricional (IAN), a qual tem impactado diretamente nas ações de
prevenção de morbidades e promoção da saúde no contexto da Estratégia Saúde da
Família (ESF).
Em consonância com o exposto, a produção desta síntese orientou-se
pelo questionamento: como ampliar o impacto das ações de educação em saúde e
quais opções, com base em revisões sistemáticas, os profissionais e gestores do
sistema público de saúde podem usar para obter maior efetividade em estratégias
educativas frente à IAN?

Qual é o problema?
A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação
e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um
grande esforço na construção de modelo de atenção à saúde que priorize ações de
melhoria da qualidade de vida dos sujeitos coletivos (BRASIL, 2006).
No campo do conhecimento relativo à alimentação e nutrição, mais do
que proporcionar o acesso a informações, é fundamental o estímulo à autonomia
dos sujeitos a fim de possibilitar a eles uma atuação intencional e com
independência de influências, o que demanda um consistente processo educativo
(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008).
Estima-se, de acordo com a pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), publicada em 2013, que em 23,3% da população urbana pesquisada nos
domicílios particulares do Brasil residiam pessoas em situação de Insegurança
Alimentar e Nutricional (IAN). A mesma pesquisa revela que o patamar de IAN
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aumenta para 41,1%, em domicílios rurais, e atinge 63,3%, onde o rendimento
mensal domiciliar per capita é de até 1/4 do salário mínimo.
Essa

síntese

apresenta

as

melhores

evidências

encontradas

e

disponíveis relacionadas a educação em saúde enquanto estratégia para o
enfrentamento da IAN, discutindo os benefícios, barreira e implicações.

Opções para enfrentar o problema
Opção 1: Incentivar relações interprofissionais para o desenvolvimento de
estratégias educativas em saúde.
Opção 2: Utilizar ações educativas em saúde no enfrentamento da insegurança
alimentar e nutricional.
Opção 3: Promover a intersetorialidade para o desenvolvimento de intervenções
educativas em saúde no enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional.

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DAS OPÇÕES PROPOSTAS
Partimos do princípio de que a alimentação é compreendida como um
direito humano. As concepções de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) são
bem mais abrangentes do que as ações de combate à fome. Para além do acesso
aos alimentos, deve-se assegurar o monitoramento alimentar e nutricional, a
segurança sanitária e qualidade dos alimentos, a promoção de práticas alimentares
saudáveis e a prevenção e controle de deficiências e distúrbio nutricionais como
proposto na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (BRASIL,1999).
No contexto da promoção de práticas alimentares saudáveis, a educação
em saúde emerge como um dos pilares fundamentais para a resolutividade dos
problemas relacionados. De modo que essa, coloca-se de forma ativa na
participação dos principais sujeitos implicados com a problemática. Assim, o uso de
estratégias para a realização de atividades voltadas a educação em saúde é
importante, visto que estas poderão estimular a participação ativa dos indivíduos,
valorizando o diálogo como construção compartilhada de conhecimentos para estes
e junto a estes (ACIOLI; DAVID; FARIA, 2012).
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Na prática, a educação em saúde constitui apenas uma fração das
atividades técnicas voltadas para a saúde, prendendo-se especificamente à
habilidade de organizar logicamente o componente educativo de programas
que se desenvolvem em quatro diferentes ambientes: a escola, o local de
trabalho, o ambiente clínico, em seus diferentes níveis de atuação, e a
comunidade, compreendida aqui como contendo populações-alvo que não
se encontram normalmente nas três outras dimensões. Por constituir
apenas uma parte de um conjunto de atividades, é óbvio tratar-se de uma
atividade-meio (CANDEIAS, 1997, p. 209).

Nesse sentido, no contexto da Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN),
a promoção da alimentação adequada e saudável, intermediada pelas ações de
educação em saúde é uma zona de intersecção entre a promoção da saúde e a
promoção da SAN, zona esta que aproxima e subsidia o diálogo intersetorial, ponto
imprescindível para a garantia da SAN e da saúde, pois os fatores determinantes da
saúde também vão influenciar na condição de SAN dos sujeitos e da comunidade
(PINHEIRO, 2005).
Essa perspectiva sugere fortemente a conjunção de esforços para a
promoção de saúde e de segurança alimentar e nutricional, o que viria a
potencializar agendas desenvolvidas em diferentes setores e
acompanhadas por diferentes conselhos de políticas públicas que não se
articulam. O que permitiria maior e melhor atuação do governo e da
sociedade civil sobre os determinantes da saúde e da alimentação (ALVES;
JAIME, 2014, p. 4331).

Neste ínterim, a implementação das opções deve levar em conta a
participação de diferentes atores, como tomadores de decisão, sociedade civil e
profissionais inseridos nos serviços de saúde. Ademais, a avaliação dos efeitos da
implementação dessas opções sobre os grupos afetados pelo problema pode
contribuir na produção de indicadores de cunho qualitativo e quantitativo, que podem
reproduzir uma análise dos efeitos da implementação das opções. Além de
colaborar na formulação das políticas públicas em alimentação e nutrição no país.
Pondera-se que, se faz necessária a ampliação e compreensão de
possibilidades teórico-reflexivas, utilizando-se abordagens problematizadoras que
instiguem o surgimento de práticas inovadoras capazes de transformar e de abrir
caminhos para a produção social e organizada dos processos de trabalho em saúde
(COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012).
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5.3 CONTEXTO E ANTECEDENTES
Na realidade social, ambiente em que a educação em saúde acontece,
existem variadas formas de desenvolvê-la por meio de modelos pedagógicos que
sempre estão conectados a uma forma de perceber o mundo, a saúde e a uma visão
educativa específica (VASCONCELOS, 2008).
No modelo hegemônico, observa-se que o principal objetivo é fazer com
que as pessoas mudem seus comportamentos a fim de obterem melhor saúde,
sendo a principal estratégia de comunicação a transmissão de conhecimentos.
Assim, a educação limita-se a um foco preventivo, reducionista e pouco ligado com a
perspectiva de empoderamento das pessoas, reforçando o entendimento da saúde
como a simples ausência de doença (ALVES, 2005).
A intersetorialidade enquanto ferramenta de gestão para enfrentamento
de problemas complexos, multideterminados tem sido acionada pelo setor saúde. O
reconhecimento dos aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais como
determinantes da saúde, das doenças e das ações concernentes ao cuidado,
persistem envoltos em dificuldades que impendem ou limitam a consecução da
transversalidade no âmbito das ações voltadas à promoção da saúde (JUNQUEIRA,
2000).
Aspectos relativos à alimentação e nutrição, como a desnutrição,
relacionada às questões da fome e da pobreza, e a obesidade, ligada ao estilo de
vida da sociedade atual, têm feito como que vários países planejem e executem
políticas e diretrizes voltadas ao estabelecimento de ações para o enfrentamento
desses aspectos (BRASIL, 2003).
Nesse contexto, é importante refletir sobre as estratégias educativas
promotoras de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), e, para tanto, são
necessárias opções informadas por evidências que propiciem uma aproximação
entre profissionais, gestores e população, no intuito de potencializar ações
educativas em saúde para o enfrentamento da Insegurança Alimentar e Nutricional
(IAN).
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Conceitos chave

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA): realização ao acesso físico e
econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada ou aos meios para sua
obtenção, de cada homem, mulher e criança, sozinho ou em companhia de outros
(BRASIL, 2006).

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL,
2006).

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA): método que investiga de
forma direta a insegurança alimentar das famílias, sendo composta por 14
perguntas fechadas, relacionadas à percepção dos entrevistados sobre a situação
alimentar nos últimos três meses (CORRÊA, 2007; OLIVEIRA et al., 2009).

Educação em Saúde: conjunto de práticas que visam contribuir no aumento da
autonomia dos sujeitos com relação ao seu cuidado e no diálogo com os
profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com
suas necessidades (BRASIL, 2006).

Educação na saúde: conhecimentos produzidos e sistematizados, considerando
práticas de ensino, diretrizes didáticas e orientação curricular para a formação e o
desenvolvimento para a atuação em saúde (BRASIL, 2009).

Intersetorialidade: forma de trabalhar, governar e construir políticas públicas
voltadas para a melhoria da qualidade de vida e a promoção da saúde, implicando
em intervenções de diversos setores, articulando diferentes práticas e saberes com
o intuito de desenvolver ações produtivas e eficazes (RAICHELIS, 2000) .
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Colaboração Interprofissional: interação entre profissionais de diferentes campos
e/ou áreas do conhecimento, no intuito de propiciar uma atenção à saúde de forma
mais universal e equânime, relacionada ao cuidado integral, estabelecendo uma
aproximação de práticas participativas e de relacionamentos pessoais mútuos e
recíprocos entre os integrantes das equipes, contrapondo-se às relações
tradicionais hierarquizadas (GOTTLIEB; FEELEY; DALTON, 2005; WAY et al.,
2001).

5.4 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Insegurança alimentar e nutricional

A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) apresenta-se de forma
multidimensional configurando-se assim como um problema de saúde de âmbito
mundial, relacionando-se de forma direta à luta pelo Direito Humano à Alimentação
Adequada (DHAA).
Trata-se de uma temática central de discussão dos órgãos internacionais
(PEREIRA; SANTOS, 2008), onde o primeiro objetivo de Desenvolvimento do
Milênio foi erradicar a extrema pobreza e a fome no mundo até 2015, resultado do
acordo firmado entre os Estados-Membros da Organização das Nações Unidas
(ONU), na “Cúpula do Milênio”, em Nova Iorque, no ano de 2000. Chegando em
2016, podemos perceber que este objetivo não foi plenamente alcançado. Ainda
convivemos com contextos de extrema pobreza e fome.
Se é assolador conviver com a fome; é mais complexo afirmar que este
não é o único problema que afeta a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
Segundo Chamberlem et. al. (2013), as causas básicas atreladas aos problemas de
cunho alimentar mundial são complexas, por envolver questões sócio-econômicopolíticas além daquelas inerentes aos próprios sujeitos como as questões culturais e
de hábito alimentar.
O enfrentamento de problemas complexos exige estratégias potentes e,
às vezes, também complexas. Dentre as estratégias de enfrentamento à IAN temos
a educação em saúde. Estratégia de baixa densidade tecnológica, mas com
potencial de impacto para viabilizar a promoção da saúde.
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A necessidade de ressignificação das práticas educativas na atenção primária
à saúde
O processo de redefinição conceitual e metodológica em curso no campo
da promoção da saúde considera abordagens que favoreçam uma compreensão
sobre

a

alimentação,

incluindo

as

concepções

de

direito,

sociedade

e

sustentabilidade do meio ambiente. No entanto, muitas das ações educativas no
âmbito da Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) ainda são marcadas pela
transmissão unilateral de informações, realizada por meio de relações autoritárias,
prescritivas e normatizadoras (VASCONCELOS; PEREIRA; CRUZ, 2008; CASTRO
et al., 2007; MEYER et al., 2006; VASCONCELOS, 2001).
É consenso que, ações educativas pautadas por uma perspectiva
reflexiva e crítica delineada pelo diálogo, tornam-se ferramentas capazes de ampliar
o entendimento dos sujeitos e sua autonomia quanto a suas condições de vida e
saúde, visto que a literatura evidencia a necessidade de ações promotoras de
mudanças comportamentais, que incluam a informação, a educação e a
comunicação interpessoal (profissional/ sujeito) adaptada ao contexto sociocultural e
ao estilo de vida dos sujeitos (SANTOS FILHO; RODRIGUES; SANTOS, 2008;
FREIRE, 2003).

Ações educativas em saúde postas em prática
Verifica-se que, o debate sobre a evolução do conceito de saúde, tem
exercido importante influência quanto à (re)organização dos serviços de saúde,
como também na revisão de estratégias interventivas. Considera-se, assim, o
ambiente social, a prática dos profissionais da área e as características culturais da
população como fatores dinâmicos, determinantes que se entrelaçam moldando o
meio e os conceitos (STARFIELD, 2002).
Desse modo, é importante refletir sobre a prática educativa como produtora
de cuidado em saúde, e, para tanto, percebeu-se a necessidade de se
aproximar das concepções de educação em saúde [...]. Assim, é possível
revelar a relação existente entre os profissionais, seus instrumentos de
trabalho, as concepções educativas e o modo de cuidar cotidianamente das
pessoas (ALMEIDA; MOUTINHO; LEITE, 2016, p. 389).
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De fato, a política de saúde demanda transformações conceituais,
técnicas e ideológicas para alterar práticas e organização do trabalho em saúde,
além da mudança cultural em relação ao modelo de assistência e sistema público
brasileiro. O ponto em questão é o destaque para a educação como ferramenta para
transformação das práticas em saúde e de (re)organização dos serviços (BATISTA,
2013).
[...] a especialização do cuidado à saúde, a distância do sujeito nos
processos de cuidado e as grandes diferenças entre o que pensam os
usuários e os trabalhadores e gestores da saúde têm se configurado como
uma grande tensão na construção do modelo de saúde sonhado, chegando,
algumas vezes, a diminuir o acesso dos usuários ao sistema ou sua
exclusão. (BATISTA; GONCALVES, 2011, p. 884).

Frente à realidade existente e à importância em se fazer o uso da
educação em saúde como estratégia para promoção da Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN), é notória a necessidade de se favorecer um (re)direcionamento
das práticas dos gestores e profissionais de saúde, propiciando a participação dos
sujeitos e da comunidade nos processos de tomada de decisão.

5.5 OPÇÕES PARA ENFRENTAR O PROBLEMA

A problematização coloca-se como um processo educativo que resgata
aspectos particulares da história de vida, bem como os determinantes sociais,
políticos e culturais, com o objetivo de fazer com que o sujeito desse processo se
descubra singular dentro do coletivo (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008). É nessa
perspectiva que ações educativas em saúde, como foco no Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA) e na Segurança Alimentar e Nutricional (SAN),
desempenham uma função estratégica para o enfrentamento da Insegurança
Alimentar e Nutricional (IAN).
A partir das revisões sistemáticas selecionadas na literatura, esta síntese
identificou três opções para evidenciar a educação em saúde enquanto estratégia
para o enfrentamento da IAN, sendo elas:
1) Incentivar relações interprofissionais para o desenvolvimento de estratégias
educativas em saúde;
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2) Utilizar ações educativas em saúde de caráter interventivo no enfrentamento da
insegurança alimentar e nutricional;
3) Promover a intersetorialidade para o desenvolvimento de intervenções educativas
em saúde no enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional.
O objetivo desta seção é discutir as opções propostas como alternativa
para resolubilidade do problema a partir das evidências científicas de melhor nível
de confiabilidade (revisões sistemáticas), e identificar barreiras e estratégias de
implementação.

Buscando as evidências científicas sobre as opções
Revisões sistemáticas de baixa, média e boa qualidade foram consideradas para
elaboração desta síntese. A busca de evidências científicas (vide figura 1) foi
realizada nos repositórios da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/BIREME/OPAS)
(<http://www.bvsalud.org>),
(<http://healthsystemsevidence.org/>)

Health
e

PubMed

Systems

Evidence

(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/>). A estratégia de busca na BVS se deu com os seguintes descritores e
palavras-chave: (interprofessional relations) and (health education), retornando
8.175 estudos, após a aplicação do filtro “Tipo de Estudo” e seleção de “Revisões
Sistemáticas Avaliadas” foi obtido 1 texto; no HSE foram utilizados os seguintes
descritores e palavras-chave: (intersectoral action) and (health education),
retornando 8 estudos, sendo 1 trabalho selecionado para leitura completa e no
PubMed utilizou-se os seguintes descritores e palavras-chave: (Health education)
and (food insecurity or food security) and (nutrition), aplicando o filtro “Article type” e
selecionando “Systematic reviews” retornaram 37 estudos; após a leitura dos títulos
e resumos, 2 foram selecionados. A qualidade das revisões sistemáticas foi
avaliada utilizando-se o instrumento AMSTAR (SHEA et al., 2007). Os achados dos
estudos encontram-se nos apêndices.
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Figura 1 - Resultado da busca, seleção de estudos e identificação de opções

BVS
8.175
estudos

HSE
8
estudos

PubMed
37
estudos

1 estudo
selecionado

1 estudo
selecionado

4 estudos
selecionados

6 estudos
avaliados na íntegra

4 revisões sistemáticas utilizadas
3 opções efetivas identificadas

Fonte: Primária.
Figura 1. Resultados da busca, seleção de estudos e identificação de opções.

Sobre a síntese de evidências

Essa síntese de evidências foi construída seguindo a metodologia
SUPPORT para elaboração de políticas de saúde baseadas por evidências
científicas. Além de cumprir uma exigência do Mestrado Profissional em Saúde da
Família, atende a uma necessidade identificada no campo da Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN), ao auxiliar na tomada de decisão, gestores e trabalhadores da
Atenção Primária à Saúde (APS), apresentando e colocando à disposição destes,
estratégias educativas frente à Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN), na forma
de opções informadas por evidências.
Opção 1 – Incentivar relações interprofissionais para o desenvolvimento de
estratégias educativas em saúde

Proporcionar aos profissionais de saúde capacitações no campo da
educação na saúde com foco na implementação de estratégias educativas em
saúde, com metodologias adequadas e de impacto, diferenciadas por grupos e
locais específicos.
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Quadro 1 – Achados relevantes para a opção 1, segundo revisões sistemáticas
(Continua)
Categorias dos achados
Síntese dos achados mais relevantes
Uma revisão sistemática de muito boa qualidade
aponta
que
atividades
interativas
como
redistribuição de tarefas, métodos padronizados de
comunicação e desenvolvimento de ferramentas de
apoio à decisão dos profissionais de saúde, pode
facilitar a comunicação interprofissional no trabalho
em equipe, organizando os fluxos de trabalho e a
troca de informações, a fim de melhorar o cuidado
na prestação de serviços e assistência a indivíduos
Benefícios
em insegurança alimentar e nutricional, com
diagnóstico de diabetes (REEVES et al., 2013).
Esta mesma revisão em um dos seus estudos
analisados, acrescenta que com o planejamento e
implementação de projetos de educação na saúde
pode-se propiciar uma melhoria na qualidade da
assistência prestada por equipes multiprofissionais
a pessoas em risco nutricional (REEVES et al.,
2013)
Riscos potenciais
Nenhum estudo avaliou os resultados adversos.
Não foram encontrados estudos específicos sobre
os custos relacionados ao incentivo de relações
interprofissionais para o desenvolvimento de
estratégias
educativas
em
saúde,
mas
considerando que a educação na saúde e a
educação em saúde potencializam o desempenho
Custos ou custo-efetividade
profissional dos trabalhadores da saúde e uma
em relação à situação atual
maior aderência dos usuários do serviço às ações
propostas, a aplicação da opção poderá reduzir
custos para o sistema de saúde, visto que existem
evidências quanto a resultados positivos quando
são utilizadas estratégias educativas na prevenção
de riscos à saúde.
Em decorrência da limitada literatura encontrada,
Incertezas em relação aos
sobre esta opção, é difícil estimar as incertezas,
benefícios e potenciais
danos e riscos associados à implementação da
riscos, de modo que o
mesma. Portanto, diante da heterogeneidade das
monitoramento e avaliação
intervenções em educação na saúde não são
sejam garantidos se a
possíveis inferências generalizáveis (REEVES et al.,
opção for escolhida
2013).
Principais elementos da
A revisão sistemática identificada (REEVES et al.,
opção (se ela já foi
2013) relata que a educação na saúde possibilita a
implementada/ testada em
obtenção de resultados positivos no processo de
outro lugar)
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Quadro 1 – Achados relevantes para a opção 1, segundo revisões sistemáticas
(Conclusão)
cuidado e aumento da satisfação dos usuários ao
incentivar relações interprofissionais, cruciais na
Principais elementos da
prestação eficaz e eficiente de cuidados de saúde,
opção (se ela já foi
dada a complexidade das necessidades dos
implementada/ testada em
usuários.
outro lugar)
A revisão identificada relata estudos de países
desenvolvidos (EUA e Reino Unido).
Percepção dos sujeitos Profissionais e usuários tem um aumento da
sociais
(grupos
de satisfação quando submetidos a ações de incentivo
interesse) envolvidos na a relações interprofissionais para o desenvolvimento
opção, quanto à sua de estratégias educativas em saúde (REEVES et
efetividade
al., 2013).
Fonte: Primária.

Opção 2 – Utilizar ações educativas em saúde de caráter interventivo no
enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional

Construir e viabilizar a promoção de ações interventivas em saúde
voltadas à educação na saúde, difundindo informações que valorizem e incentivem
práticas nutricionais seguras para a prevenção e/ou controle de desvios nutricionais.
Quadro 2 – Achados relevantes para a opção 2, segundo revisões sistemáticas
( Continua)
Categorias dos achados Síntese dos achados mais relevantes
Uma revisão sistemática de média qualidade incluindo
30 estudos, evidenciou que ações de educação em
saúde voltadas a escolares aumentou o conhecimento
destes quanto aos benefícios do consumo de frutas e
hortaliças à saúde, além de identificar um aumento
significativo no consumo de outros vegetais e redução
do consumo de alimentos com alto teor de gordura (SÁ;
LOCK, 2008).
Esta mesma revisão ainda apontou que intervenções
Benefícios
com múltiplos componentes, como modificações nos
serviços de alimentação escolar, análise sensorial de
alimentos, oficinas gastronômicas, hortas e adaptações
no currículo escolar, são eficazes, tanto no aumento da
ingestão de vegetais, quanto na redução da obesidade
em crianças (SÁ; LOCK, 2008).
Outra revisão sistemática, mas de baixa qualidade,
desenvolvida em escolas, ambientes de trabalho,
hospitais, casas de saúde, estabelecimentos prisionais,
instituições governamentais e comunidades remotas,
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Quadro 2 – Achados relevantes para a opção 2, segundo revisões sistemáticas
( Conclusão)
utilizando 34 estudos evidenciou que regulamentações
para a aquisição de alimentos saudáveis aumentaram
as compras de vegetais e redução na compra de
alimentos processados ricos em sódio, gorduras e
açúcares (NIEBYLSKI et al., 214). Esta mesma revisão
pondera ainda que embora o aumento do consumo de
vegetais traga inúmeros benefícios para a saúde a nível
mundial, as intervenções propostas devem considerar
as particularidades da cadeia de abastecimento local
e/ou sistema de ensino.
Riscos potenciais
Nenhum estudo avaliou os resultados adversos.
Não foi encontrado um estudo específico sobre
Custos
ou
custocusto/efetividade quanto a utilização de ações
efetividade em relação à
educativas em saúde de caráter interventivo no
situação atual
enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional.
Incertezas em relação aos Programas de aquisição de alimentos saudáveis
benefícios e potenciais mostram-se eficazes no aumento das compras de
riscos, de modo que o alimentos mais saudáveis e menor consumo de
monitoramento
e alimentos ricos em gorduras, sódio e açúcares. Levando
avaliação
sejam a melhorias nos resultados de saúde (pressão arterial
garantidos se a opção for (PA) e índice de massa corporal (IMC) (NIEBYLSKI et
escolhida
al., 214).
Um financiamento sustentável é essencial, visto que em
Principais elementos da alguns
países,
como
Dinamarca,
programas
opção (se ela já foi interventivos de enfrentamento à insegurança alimentar
implementada/testada em e nutricional inicialmente falharam devido à falta de
outro lugar)
recursos públicos e dependência do setor privado (DE
SÁ; LOCK, 2008).
Percepção dos sujeitos
sociais
(grupos
de
interesse) envolvidos na Não foi avaliado.
opção, quanto à sua
efetividade
Fonte: Primária.

Opção 3 - Promover a intersetorialidade para o desenvolvimento de
intervenções educativas em saúde no enfrentamento da insegurança alimentar
e nutricional

Articular a política de alimentação e nutrição em todas as suas áreas
programáticas, estimulando as ações desenvolvidas voltadas à segurança alimentar
e nutricional.
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Quadro 3 – Achados relevantes para a opção 3, segundo revisões sistemáticas
Categorias dos achados

Benefícios

Riscos potenciais

Custos
ou
custoefetividade em relação à
situação atual

Incertezas em relação aos
benefícios e potenciais
riscos, de modo que o
monitoramento e avaliação
sejam garantidos se a
opção for escolhida

Principais elementos da
opção (se ela já foi
implementada/testada em
outro lugar)

Síntese dos achados mais relevantes
Uma revisão sistemática de média qualidade
realizada a partir de dezessete estudos evidenciou
que a articulação/ parceria entre saúde com setores
da educação, academias, mídia, serviços de
alimentação e órgãos de agricultura alimentação e
nutrição em escolas primárias contribuiu na redução
no índice de massa corporal (IMC) de crianças em
risco de insegurança alimentar e nutricional
(NDUMBE-EYOH; MOFFATT, 2013).
Nenhum estudo avaliou os resultados adversos.
Não foi encontrado um estudo específico sobre
custo/efetividade no contexto intersetorial para o
desenvolvimento de intervenções educativas em
saúde para enfrentamento da insegurança alimentar
e
nutricional.
Entretanto
(NDUMBE-EYOH;
MOFFATT, 2013), relatam que, ações intersetoriais
voltadas aos determinantes sociais da saúde, de
cunho interventivo estrutural, são a chave para
propiciar a equidade na saúde, pois demonstram
um maior impacto na redução das desigualdades ao
mudar as condições subjacentes à saúde em que
as pessoas vivem.
Os benefícios da implementação dessa opção de
enfrentamento não estão claramente estabelecidos
para os tomadores de decisão, além disso a revisão
sistemática encontrada para esta opção utilizou
evidências que forneciam poucos detalhes sobre os
processos, contextos, sucessos e desafios das
intervenções intersetoriais propostas e como estes
detalhes podiam ser relacionados aos resultados
observados (NDUMBE-EYOH; MOFFATT, 2013).
É necessário estabelecer parcerias bem definidas e
estruturadas de forma sistemática a fim de formular
metas de saúde realistas para a realização de
ações que obtenham sucesso ao produzir
resultados positivos semelhantes em contextos
diferentes.

Percepção dos sujeitos
sociais
(grupos
de
interesse) envolvidos na Não foi avaliado.
opção, quanto à sua
efetividade
Fonte: Primária.
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5.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EQUIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO
Opção 1 – Incentivar relações interprofissionais para o desenvolvimento de
estratégias educativas em saúde
Cada vez mais, os profissionais e serviços de saúde são obrigados a
responder de forma adequada aos aspectos múltiplos e simultâneos relativos à
diversidade de indivíduos e grupos, dentro do seu contexto de trabalho. Diante
disso, capacitações direcionadas a educação na saúde precisam ser melhor
definidas, para tanto, deve-se incluir um suporte organizacional com lógica
conceitual, direcionada a conteúdos efetivos e de abordagem propositiva.
Não obstante, os efeitos das capacitações, devem ser aferidos por meio
de avaliações que considerem seu impacto sobre os indivíduos, comunidade,
profissionais de saúde e organização do serviço, no sentido de contribuir para a
melhoria da qualidade das ações. As evidências apontam que, a incorporação de
estratégias educativas nos sistemas de saúde, permitem a estes, prestar cuidados
adequados a indivíduos de diferentes valores, crenças e comportamentos, incluindo
aí suas necessidades sociais, culturais e linguísticas, propiciando mudanças em
todas as dimensões do cuidado e na organização do serviço.
Opção 2 – Utilizar ações educativas em saúde de caráter interventivo no
enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional
O foco das medidas interventivas em saúde tende a ser decidido pelos
profissionais de saúde, com pouca ou nenhuma referência às necessidades dos
indivíduos ou comunidades submetidos a elas. Entretanto, uma ação interventiva em
saúde necessita ser culturalmente adaptada ao grupo para o qual se destina,
tornando-a assim eficaz principalmente com relação ao seu custo-benefício. O
sucesso da ação depende de uma série de fatores, como características pessoais
do profissional de saúde, a qualidade da formação recebida por esses trabalhadores
e a atitude das comunidades em relação às informações transmitidas pelos
profissionais.
As evidências apontam que pessoas pertencentes a populações
específicas mostram pouco conhecimento sobre a prevenção ou controle de
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Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), como, também, sobre os serviços
disponíveis para o rastreio e tratamento de complicações, ao passo que tendem a
enfatizar suas crenças culturais

sobre as doenças,

automedicando-se,

e

apresentando dificuldades em aderir às medidas dietéticas propostas.
Ações interventivas voltadas à prevenção, monitoramento e controle de
DCNTs, devem também fornecer aconselhamento motivacional para encorajar os
indivíduos a escolher estilos de vida mais saudáveis. Além disso, devem ser
fornecidas informações sobre os serviços disponíveis e o acesso a esses serviços.
Opção 3 – Promover a intersetorialidade para o desenvolvimento de
intervenções educativas em saúde no enfrentamento da insegurança alimentar
e nutricional
As abordagens para a implantação de práticas nutricionais seguras,
podem variar entre os diferentes contextos da sociedade, entretanto, as ações
devem abranger as necessidades locais e, na formulação das propostas é
necessária a participação e apoio de diferentes setores de forma colaborativa, com
um relacionamento construtivo e de ligação em rede.
As evidências apontam que, na maioria dos casos, condicionalidades
intersetoriais estão relacionadas à participação em atividades que estão diretamente
relacionadas à saúde. Não é surpreendente notar que, por exemplo, resultados
positivos em ações de saúde, venham de programas que são condicionados à
participação em atividades outras, como por exemplo de educação alimentar e
nutricional.
Portanto, o planejamento estratégico, deve ser tomado como parte do
processo de implantação ou expansão de ações em saúde, pautado na geração de
informações quanto ao custo-efetividade, a fim de otimizar as medidas oferecidas e,
ao mesmo tempo, gerar conhecimentos que podem ser úteis para a tomada de
decisão no futuro.
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5.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS OPÇÕES
Quadro 4 – Considerações sobre a implementação da opção 1
Níveis

Paciente / Indivíduo

Trabalhadores de saúde

Opção 1 – Incentivar relações interprofissionais para
o desenvolvimento de estratégias educativas em
saúde
Deve-se respeitar a influência significativa da cultura na
formação e percepção das pessoas quanto à sua saúde
e bem-estar, bem como as suas experiências com
cuidados de saúde.
Dever-se propiciar aos indivíduos uma maior participação
nas decisões e opções de cuidado relativas à sua saúde,
favorecendo assim uma maior e melhor comunicação e
compreensão por parte destes com relação àquilo que é
proposto e firmado. O indivíduo deve sentir-se ouvido e
respeitado, para que se tenha um aumento da satisfação
com os cuidados e mudanças em seus comportamentos.
Deve-se capacitar os profissionais de saúde em
educação em saúde, no sentindo de que estes possam
vir a realizar atividades educativas que promovam a
melhoraria da qualidade de vida dos indivíduos que
procuram e utilizam os serviços de saúde.
Deve-se promover capacitações junto aos profissionais
de saúde para que estes possam identificar e avaliar
além de suas próprias necessidades, as necessidades de
cada indivíduo que utiliza os serviços disponibilizados.

O efeito positivo sobre a prestação de cuidados à saúde
é mais evidente quando é favorecida a comunicação
interprofissional.
As estratégias educativas em saúde devem ter um
conceito abrangente, baseadas em habilidades que
Organização de serviços envolvam o sistema, além dos indivíduos. Deve ser
de saúde
concebida como um processo contínuo de melhoria de
qualidade do serviço, propiciando relevantes resultados
individuais, organizacionais e profissionais.
Deve-se incorporar estratégias educativas nos sistemas
de saúde, permitindo que estes prestem cuidados
Sistemas de saúde
adequados a indivíduos de diferentes valores, crenças e
comportamentos.
Fonte: Primária.
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Quadro 5 – Considerações sobre a implementação da opção 2
Níveis

Opção 2 – Utilizar ações educativas em saúde de
caráter interventivo no enfrentamento da
insegurança alimentar e nutricional
Deve-se realizar esforços de mobilização social no
sentido de favorecer a participação dos indivíduos
em estratégias interventivas individuais ou coletivas,
voltadas à alimentação e nutrição, como também
mobilizar os familiares ou cuidadores.

Paciente / Indivíduo
Deve-se identificar e
esclarecer possíveis
incompreensões acerca de novos padrões
alimentares, sentimentos de falta de confiança ou
habilidades na preparação de refeições e
infelicidade na perda de alimentos tradicionais
Os nutricionistas e outros profissionais de saúde
devem
proporcionar
às
pessoas
um
aconselhamento dietético alinhado à realidade
destas e das características da intervenção
educativa.
Trabalhadores de saúde

A não adesão ao aconselhamento dietético
representa uma das barreiras para a obtenção de
conhecimentos nutricionais na prática, o que
potencialmente
prejudica
a
prevenção
ou
progressão de muitas doenças crônicas nãotransmissíveis e, finalmente, comprometendo a
melhoria da saúde da população.
Deve-se ter atenção com os custos, o tempo
destinado e a natureza das ações educativas em
Organização de serviços de
saúde, como também com os recursos exigidos
saúde
para propiciar aos participantes uma maior adesão à
estratégia proposta.
As perspectivas dos profissionais de saúde e
indivíduos sobre as intervenções educativas em
alimentação e nutrição devem ser exequíveis na
prática e adaptáveis aos contextos locais, levandoSistemas de saúde
se em consideração os determinantes psicossociais
e ambientais, e fatores biológicos que afetam a
ingestão de alimentos, reforçando assim a adesão
ao aconselhamento dietético.
Fonte: Primária.
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Quadro 6 – Considerações sobre a implementação da opção 3
Níveis

Paciente / Indivíduo

Opção 3 – Promover a intersetorialidade para o
desenvolvimento de intervenções educativas em
saúde no enfrentamento da insegurança
alimentar e nutricional
Deve-se fornecer informações sobre saúde por meio
de manuais, workshops, simpósios e formações em
promoção da saúde noutros setores da sociedade,
propiciando assim uma troca de conhecimentos e
experiências.
Deve-se trabalhar em equipes multidisciplinares
dentro das quais as experiências e os recursos
podem ser compartilhados, estabelecendo uma
compreensão comum dos princípios e valores
subjacentes à saúde.

Trabalhadores de saúde
Deve haver uma formação contínua em educação
em saúde, no sentido de superar obstáculos na
implementação de programas e projetos voltados à
promoção da saúde articulados com outros setores
da sociedade.
Deve-se procurar uma cooperação e colaboração
através de reuniões regulares para troca de
Organização de serviços de
informações, partilha mútua de aprendizagem e
saúde
discussão de problemas e soluções, junto aos
demais setores.
Deve-se firmar parcerias entre comunidade,
conselhos, gestão, autoridades governamentais,
Sistemas de saúde
serviços de saúde e outras partes interessadas e
comprometidas em contribuir com a melhoria do
sistema.
Fonte: Primária.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) se reafirma com esta síntese
como temática prioritária de intervenção e de estudo. Estratégias educativas se
apresentam como potentes ferramentas para enfrentamento de problemas
relacionados à SAN, ou seja, para o enfrentamento da Insegurança Alimentar e
Nutricional (IAN). O estado da arte que esteve presente nas expressivas buscas
desta síntese reforça a necessidade de diálogo entre os saberes hegemônico e
contra-hegemônico. Expressando-se estes como fundamentais para que as
estratégias educativas sejam de fato efetivas e possam gerar mudanças nas práticas
nutricionais.
As evidências científicas aqui registradas apontaram que as estratégias
educativas são potencializadoras de benefícios que possibilitam a incorporação de
práticas nutricionais seguras, proporcionando uma experiência de aprendizado com
a participação ativa dos envolvidos, capaz de provocar uma mudança de conceitos
sobre alimentação saudável, propondo intervenções inovadoras, em parceria com a
comunidade, que provoquem mudanças emancipatórias e não compensatórias.
Ademais, os profissionais de saúde devem considerar em suas atividades
de educação em saúde, a cultura, os saberes e os valores da comunidade, nas
estratégias educativas voltadas à SAN, definindo-as sob o signo do contrato social, e
centrando-as em pactos estruturantes que incluam a sociedade civil e demais
setores do Estado.
Ressalta-se ainda que as estratégias educativas em saúde devem ser
(re)avaliadas remetendo-as a uma dimensão em que o controle efetivo e consciente
das pessoas venha a ser o que determina a promoção da SAN, considerando a
efetiva capacidade de agenciamento e autonomia crítica da pessoa envolvida.
No que concerne ao desenvolvimento desta síntese de evidências cabe
destacar alguns desafios vivenciados a iniciar pela complexidade metodológica que
envolve o método, além do invólucro inédito deste itinerário metodológico para
elaboração de uma dissertação de mestrado. Seguimos na ousadia de tentarmos
trilhar este caminho. Para isso realizamos cursos específicos ofertados pela Rede
EVIPNet tanto presencial quanto à distância. Sentimos a necessidade de
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aprofundarmos os estudos na língua inglesa para darmos conta da busca e da
leitura das revisões sistemáticas.
Um outro fator que consideramos limitante foi a ausência de síntese e ou
estudos primários contidos nas sínteses que fossem produzidos no Brasil, uma vez
que consideramos que os determinantes culturais e sociais são muitos presentes
nas práticas alimentares e consequentemente influenciam para uma segurança ou
insegurança alimentar. Assim, apesar da temática educação em saúde isoladamente
ter vasta publicação na língua portuguesa, esta não se apresenta expressiva quando
relacionada à (in)segurança alimentar e nutricional.
Por fim enseja-se que as opções aqui apresentadas possam ser
expressas a diálogos deliberativos junto a tomadores de decisão e à sociedade civil
no intuito de por em análise a viabilidade de desenvolvimento e aplicação das
mesmas em nossos territórios de atuação da Estratégia Saúde da Família (ESF).
Enquanto autor da síntese e nutricionista de um Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF), sinto-me motivado a ser propagador desta discussão e com
análise criteriosa apoiar práticas educativas em saúde fundamentadas no que rege
as evidências para que possamos superar a complexidade do problema que envolve
a Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) e que tem se configurado como coresponsáveis por situações de morbidade e até mortalidade precoce.
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ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS

As tabelas a seguir fornecem informações detalhadas sobre as revisões
sistemáticas e estudos identificados para cada opção. Cada linha da tabela
corresponde a uma revisão sistemática ou estudo em particular.
Os autores de cada estudo são descritos na primeira coluna. A segunda
coluna indica os elementos da opção. O foco da análise ou estudo é descrito na
terceira coluna. As principais conclusões da análise ou estudo que se relacionam
com a opção, estão listadas na quarta coluna. A quinta coluna apresenta uma
avaliação da qualidade global da revisão. As próximas três colunas contêm
informações sobre a utilidade da análise em termos de promover nosso
entendimento da aplicabilidade local, equidade e aplicabilidade da questão. A sexta
coluna observa a proporção dos estudos incluídos na revisão que tratam
explicitamente de um dos grupos prioritários, enquanto a sétima coluna aponta a
quantidade de estudos que foram realizados em termos mais gerais. A oitava coluna
indica a proporção de estudos, em termos de se é ou não dirigida a estratégias
educativas voltadas para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). A última coluna
registra o último ano da literatura pesquisada como parte da revisão.
A qualidade de cada estudo foi avaliada utilizando o instrumento AMSTAR
(uma ferramenta para avaliar revisões), que avalia a qualidade global em uma
escala de 0 a 11, onde 11 representa uma revisão da mais alta qualidade. Sempre
que o denominador não é 11, um aspecto da ferramenta não foi considerado
relevante. É importante notar que a ferramenta AMSTAR foi desenvolvida para
avaliar opiniões focadas em intervenções clínicas e não os aspectos analisados
nessa síntese de evidências, como estratégias de educação na saúde no âmbito dos
sistemas de saúde. Portanto, notas baixas não refletem, necessariamente, uma
revisão de má qualidade.
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APÊNDICE A - REVISÃO SISTEMÁTICA RELEVANTE PARA A OPÇÃO 1 – [INCENTIVAR RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS EM SAÚDE]
Estudo

REEVES et
al., 2013

Elementos da opção

Arranjos referentes à
prestação de serviços,
mediante combinação
de habilidades
multidisciplinares para a
implementação de
estratégias

Fonte: Primária.

Foco da revisão
sistemática

Principais achados

Avaliar a eficácia da
educação na saúde por
meio de intervenções
educativas de caráter
interprofissional.

A implementação de
ações de educação na
saúde de forma
interprofissional refletese no desenvolvimento
de profissionais de
saúde com habilidades e
conhecimentos
necessários para a
execuação colaborativa
do trabalho.

AMSTAR

Proporção dos
estudos que
incluíram a
população alvo

Proporção
de estudos
realizados
em LMIC

Proporção
de estudos
com foco no
problema

Último
ano da
busca

9/11

15/15

Não
disponível
ainda

1/15

2011
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APÊNDICE B - REVISÕES SISTEMÁTICAS RELEVANTES PARA A OPÇÃO 2 – [UTILIZAR AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE
DE CARÁTER INTERVENTIVO NO ENFRENTAMENTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL]
Estudo

DE SÁ;
LOCK,
2008

NIEBYLSKI
et al., 214

Elementos da opção

Intervenções
educativas em saúde
no ambiente escolar

Impacto de programas
e políticas voltadas a
aquisição e consumo
de alimentos saudáveis

Fonte: Primária.

Foco da revisão
sistemática

Principais achados

AMSTAR

Proporção dos
estudos que
incluíram a
população alvo

Proporção
de estudos
realizados
em LMIC

Proporção de
estudos com
foco no
problema

Último
ano da
busca

Sintetizar
sistematicamente
evidências publicadas
e não publicadas
sobre intervenções
para promover o
consumo de vegetais
por crianças em
ambientes escolares

Abordagens voltadas ao
incentivo à ingestão de
vegetais nas escolas,
favorecendo a
implementação de
políticas no âmbito da
segurança alimentar e
nutricional

7/11

30/30

Não
disponível
ainda

30/30

2008

Avaliar o impacto do
comportamento
quanto a aquisição e
consumo de
alimentos saudáveis.

Apoio direto a
implementação de
políticas no âmbito da
segurança alimentar e
nutricional em escolas,
locais de trabalho e
instituições
governamentais

4/11

34/34

Não
disponível
ainda

34/34

2012
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APÊNDICE C - REVISÃO SISTEMÁTICA RELEVANTE PARA A OPÇÃO 3 – [PROMOVER A INTERSETORIALIDADE PARA O
DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA INSEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL]

Estudo

Elementos da opção

Arranjos governamentais por
meio da autoridade política
para o gerenciamento do
papel do setor não estatal no
que se refere ao
financiamento e à prestação
de serviços, e envolvimento
do usuário e das partes
NDUMBE
interessadas na participação
-EYOH;
das decisões políticas e
MOFFAT
organizacionais (ou
T, 2013
monitoramento), referentes à
prestação de serviços (como
os cuidados foram elaborados
para atender às necessidades
dos usuários, disponibilidade
de cuidados, cuidados
culturais apropriados e
gerenciamento de casos)
Fonte: Primária.

Foco da revisão
sistemática

Avaliar o impacto de
ações intersetoriais na
equidade à saúde.

Principais achados

Avaliações mais
rigorosas de ações
intersetoriais são
necessárias para
fortalecer as bases de
evidências.

AMSTAR

Proporção
dos estudos
que
incluíram a
população
alvo

Proporção
de estudos
realizados
em LMIC

Proporção de
estudos com
foco no
problema

Último
ano da
busca

7/10

17/17

Não
disponível
ainda

1/17

2011
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ANEXO A- TABELA AMSTAR
1. Foi fornecido um projeto a priori?
Os critérios de inclusão e exclusão devem ser
estabelecidos antes da realização da pesquisa.
[Nota: É necessário haver referência a um protocolo,
aprovação ética ou objetivos da pesquisa prédeterminados / publicados a priori para marcar um
"sim".]
2. Seleção de estudos e extração de dados foi
realizada duplamente?
A extração de dados deve ser realizada por pelo
menos 2 pessoas de forma independente e deve ser
definido
um
procedimento
para
resolver
discordâncias.
[Nota: É necessário que pelo menos 2 pessoas
tenham feito seleção de estudos, 2 pessoas tenham
feito extração de dados, e divergências resolvidas
por consenso ou uma pessoa verificou o trabalho da
outra.]
3. Foi realizada uma pesquisa/busca bibliográfica
abrangente?
Pelo menos duas fontes eletrônicas devem ser
pesquisadas. O relatório deve incluir os anos e as
bases de dados usadas (por exemplo, Central,
EMBASE e MEDLINE). As palavras-chave e/ou os
termos MeSH devem ser informados e, quando
possível, a estratégia de busca deve ser fornecida.
Todas as buscas devem ser complementadas por
meio de consulta a conteúdos, revisões, livros-texto,
cadastros
especializados
atualizados
ou
especialistas no campo de estudo específico e por
meio de revisão das referências dos estudos
encontrados.
[Nota: Se foram utilizadas pelo menos 2 fontes + 1
estratégia suplementar, responda "sim" (Cochrane
register / Central conta como 2 fontes; pesquisa em
literatura
cinzenta
conta
como
literatura
suplementar).]
4. A situação da publicação (por exemplo,
literatura cinzenta) foi utilizado como um critério
de inclusão?
Os autores devem declarar que procuraram por
estudos independentemente de sua situação de
publicação. Os autores devem declarar se excluíram
ou não quaisquer estudos (da revisão sistemática),
com base em sua situação de publicação, idioma etc.
[Nota: Se a revisão indica que houve uma busca por
literatura cinzenta ou literatura não publicada,

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica
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responder "sim". Banco de dados único, teses, anais
de congressos e registros de estudos são
considerados literatura cinzenta. Se a busca foi de
uma fonte que contém literatura cinzenta e não
cinzenta, deve-se especificar que eles estavam
procurando literatura inédita.]
5. Foi fornecida uma lista de estudos (incluídos e
excluídos)?
Deve ser fornecida uma lista de estudos incluídos e
excluídos.
[Nota: É aceitável que a lista dos estudos excluídos
esteja apenas referenciada. Se houver um link
eletrônico para acesso à lista, mas o link não está
ativo, responda "não".]
6. Foram fornecidas as características dos
estudos incluídos?
Devem ser fornecidos de forma agregada (como uma
tabela), dados sobre os participantes, as
intervenções e os resultados dos estudos originais.
Devem ser relatadas as diversas características em
todos os estudos analisados, como idade, raça,
sexo, dados socioeconômicos relevantes, estágio da
doença, duração, gravidade ou comorbidades.
[Nota: É aceitável se não foi apresentado no formato
de tabela, desde que contemple as informações
acima descritas.]
7. A qualidade científica dos estudos incluídos foi
avaliada e documentada?
Devem ser fornecidos a priori os métodos de
avaliação (por exemplo, para estudos de eficácia,
caso os autores optem por incluir apenas ensaios
clínicos randomizados, duplo-cego, controlados por
placebo, ou alocação sigilosa como critérios de
inclusão). Para outros tipos de estudos, é importante
que existam itens alternativos.
[Nota: Pode incluir o uso de uma ferramenta de
avaliação de qualidade ou checklist (por exemplo,
escala de Jadad, risco de viés, análise de
sensibilidade, etc.), ou uma descrição de itens de
qualidade, com algum tipo de resultado para cada
estudo (é adequado informar escore "baixo" ou
"alto", desde que claramente descritos os estudos
que receberam esses escores. Não é aceitável um
escore / intervalo resumo para todos os estudos em
conjunto).]
8. A qualidade científica dos estudos incluídos foi
utilizada de forma adequada na formulação das
conclusões?
O rigor metodológico e a qualidade científica dos
estudos deverão ser considerados na análise e

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica
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conclusões da revisão e explicitamente informados
na formulação de recomendações.
[Nota: Se foi dito algo como "os resultados devem
ser interpretados com cautela, devido à má
qualidade dos estudos incluídos", não é possível
responder "sim" para esta pergunta, se respondeu
"não" para a pergunta.]
9. Os métodos foram usados para combinar os
resultados de estudos adequados?
Para os resultados agrupados deve ser feito um teste
para garantir que os estudos podiam ser agrupados
e para avaliar a sua homogeneidade (teste de quiquadrado para homogeneidade, I²). Se houver
heterogeneidade, deverá ser usado um modelo de
efeitos aleatórios e/ou a adequação clínica da
combinação deverá também ser levada em
consideração (isto é, combinar os resultados era
apropriado?).
[Nota: Responda "sim" se houve menção ou
descreveu a heterogeneidade, ou seja, se os autores
explicaram que os resultados não puderam ser
agrupados por causa de heterogeneidade /
variabilidade entre as intervenções.]
10. A probabilidade de viés de publicação foi
avaliada?
Uma avaliação de viés de publicação deve incluir
uma combinação de ferramentas gráficas (por
exemplo, um gráfico de funil e outros testes
disponíveis) e/ou testes estatísticos (por exemplo,
teste de regressão Egger, Hedges-Olken).
[Nota: Se nenhum valor de teste ou gráfico de funil
foi incluído, responda "não". Se houve menção que
viés de publicação não pôde ser avaliado porque
havia menos de 10 estudos, responda “sim”.]
11. O conflito de interesses foi informado?
Possíveis fontes de apoio devem ser claramente
informadas, tanto na revisão sistemática quanto nos
estudos incluídos.
[Nota: Para obter um "sim", deve indicar fonte de
financiamento ou apoio à revisão sistemática e para
cada um dos estudos incluídos.]
Total: X/11
Fonte: SHEA et al., 2009.

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica

 Sim
 Não
 Não é possível responder
 Não se aplica
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO ORTOGRÁFICA

