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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO QUE AVALIA CONHECIMENTO MATERNO 
SOBRE ALIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA 

Suélen Ramon da Rosa, Juliana Salino Moura Pessoa, Vera Lúcia Bosa 

 

Introdução:  A introdução correta  da alimentação no primeiro ano  de vida permite à criança adquirir hábitos 

alimentares que serão responsáveis pelo seu padrão de consumo no futuro. Estudos atuais ainda apontam que em 
80% das famílias, a principal responsável pela alimentação infantil são as mães, e que uma alimentação 
inadequada  nesta fase pode provocar agravos à saúde na infância e vida adulta. Objetivo: Desenvolver e validar 
um instrumento que avalia conhecimento materno sobre alimentação no primeiro ano de vida. Materiais e 

Métodos: O instrumento foi formulado com base no Guia Alimentar para crianças menores de dois anos sendo 
dado enfoque aos 10 passos para uma alimentação saudável. A avaliação do conteúdo e validação do instrumento 
foi através do método Delphi adaptado, trata-se de um questionário interativo, que circula diversas vezes por um 

grupo de peritos, até que as respostas tenham convergência. Dessa forma foram selecionados 10 especialistas, 
entre eles, profissionais da área técnica e acadêmica, inseridos na área de alimentação  materno infantil. 

Primeiramente foi realizado um contato telefônico e após o questionário foi encaminhado via e-mail. Resultados: 

Nove profissionais participaram da validação do  questionário.  Os resultados obtidos  na primeira rodada foram 
superiores ao padrão estabelecido de 80% de consenso entre os avaliadores. Na segunda rodada, notou-se alta 
porcentagem de concordância, sendo que em quase 100% das questões houve saldos superiores a 90%. 
Conclusão: O questionário elaborado nesse estudo servirá como um instrumento rápido de ser aplicado, flexível e 

eficaz  para o levantamento do nível de conhecimento materno sobre a alimentação no primeiro ano de vida e  
contribuirá para desenvolver estratégias de intervenção. 

  

 

 

  
 

 




