
Avaliação da alfabetização alimentar em profissionais da
Estratégia Saúde da Família de Rio Claro - SP por meio da

aplicação do Short Food Literacy Questionnaire (SFLQ)

Palavras-Chave: ALFABETIZAÇÃO ALIMENTAR, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, ATENÇÃO
BÁSICA

Autores/as:
MARCELA CHAGAS DA SILVA; ISABELLE DO N. BATISTA; LARISSA B. ZEMINIAN

Prof. Dr. DIOGO THIMOTEO DA CUNHA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INTRODUÇÃO:
O padrão de saúde e consumo alimentar da população brasileira sofreu alterações em

decorrência da transição demográfica, epidemiológica e nutricional, conforme aponta o Guia Alimentar
para a População Brasileira. Tais mudanças justificam o aumento de sobrepeso, obesidade, doenças
crônicas não transmissíveis e morbimortalidade da população (BRASIL, 2014).

Sabe-se que, uma ação para melhorar essa problemática se dá por meio de um atendimento
de qualidade, com foco na educação e orientação em saúde, feita pelos profissionais da Estratégia
Saúde da Família, os quais estão inseridos na Atenção Básica (AB), nível de atenção de grande
importância para tratar dos cuidados relacionados à alimentação e nutrição. Sendo assim, é
necessário avaliar o conhecimento de nutrição desses profissionais, a fim de identificar diagnósticos
que poderão ser utilizados para fortificar as dificuldades observadas no momento de uma orientação
assertiva (PIMENTEL et al., 2014).

O Short Food Literacy Questionnaire (SFLQ) é um questionário suíço com foco em
alfabetização alimentar que pode ser utilizado para avaliar o conhecimento de nutrição, sendo o
objetivo dessa iniciação científica, realizar sua aplicação com os profissionais da AB de Rio Claro/SP
(KRAUSE et al, 2018). Os objetivos do estudo foram a) validar o SFLQ para população brasileira; b)
avaliar a alfabetização alimentar em profissionais da Estratégia Saúde da Família de Rio Claro- SP.

METODOLOGIA

Etapa 1
A primeira etapa da pesquisa teve como foco a validação de conteúdo e adaptação

transcultural do questionário SFLQ para o Brasil. Para isso, foi feita a tradução por bilíngues, que
resultou na versão 1 do SFLQ-Br. Após, selecionou-se dez docentes para avaliar a clareza de
linguagem, pertinência prática e relevância teórica do questionário. Os resultados foram analisados por
meio do coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) em dois rounds consecutivos. Os critérios para
escolha dos avaliadores foram: ser docente de Nutrição, com experiência na área de saúde coletiva e
ter doutorado, selecionados por análise do currículo Lattes. O questionário foi enviado por e-mail
juntamente com o convite para participação e link do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Enviou-se uma planilha em excel contendo o questionário traduzido e uma tabela para
responderem em uma escala Likert de 1 a 5. Dessa forma, analisou-se as sugestões dos especialistas
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para executar as mudanças necessárias no questionário e mantê-lo fiel ao documento original, o que
resultou na versão 2 do SFLQ-Br.

Procedeu-se com a avaliação da versão revisada por pessoas sem afinidade com o tema
(população em geral). Foram selecionados 20 participantes, sendo 5 de cada faixa etária,
compreendida entre 18-29 anos, 30-45 anos, 46-59 anos e acima de 60 anos, que foram contactados
por e-mail para participação na pesquisa. Para esta avaliação, as pessoas selecionadas receberam
uma planilha em Excel contendo os itens do questionário (perguntas e respostas) para avaliação de
três indicadores: clareza de linguagem, adequação e compreensão. Também havia um campo para
preenchimento com sim ou não, referente à necessidade de modificação do item, e um campo para
sugestões de alteração. Os resultados dessa avaliação foram analisados pelo CVC > 0,80.

Também foi avaliada a compreensão do SFLQ-Br por 111 pessoas leigas de diferentes faixas
etárias, as quais foram convidadas a participar da pesquisa por meio das redes sociais. Destas, 29
participaram da etapa de teste re-teste. A versão 2 do SFLQ-Br foi considerada a versão final. A etapa
de validação de conteúdo e adaptação transcultural do SFLQ permitiu a elaboração do SFLQ-Br,
versão do questionário para aplicação com a população brasileira.
Etapa 2

Para a segunda etapa do projeto, realizou-se uma reunião de apresentação e planejamento das
atividades com a chefe de divisão de AB da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP (FMSRC),
para definições acerca da aplicação do SFLQ-Br com os profissionais de saúde. A Estratégia Saúde da
Família local é constituída por 17 Unidades de Saúde da Família (USF) que comportam 25 Equipes de
Saúde da Família. Atualmente existem 329 profissionais da AB lotados em USF na FMSRC, sendo 18
médicos, 29 enfermeiros, 62 técnicos de enfermagem, 4 auxiliares de enfermagem, 155 agentes
comunitários de saúde, 24 auxiliares ou agentes de serviços gerais, 20 cirurgiões dentistas e 17
auxiliares de saúde bucal (RIO CLARO, 2021).

O SFLQ é um instrumento viável e confiável utilizado para medir a alfabetização alimentar em
adultos. Consiste em um questionário objetivo com 12 itens de quatro ou cinco pontos, podendo a
classificação ser: escolhas muito ruins a muito boas; discordo totalmente para concordo totalmente;
muito difícil para muito fácil ou nunca para sempre (KRAUSE et al., 2018).

As coletas de dados com os profissionais da AB de Rio Claro foram iniciadas em junho de
2022, considerando a etapa de validação completa do questionário, melhora da pandemia de covid-19
e férias acadêmicas, período em que a pesquisadora teve possibilidade de estar presente nas
unidades de saúde em tempo integral. Ademais, escolheu-se aplicar os questionários utilizando
tablets. Os participantes preencheram o TCLE, receberam uma orientação padronizada sobre a
importância do projeto e preenchimento do questionário. Sendo assim, o presente resumo contemplará
os resultados obtidos e analisados até 14 de julho de 2022.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A Tabela 1 apresenta os CVC atribuídos pelos especialistas. Na análise da versão 1 do
SFLQ-Br observou-se duas questões como inaceitáveis (CVC < 0.80), sendo uma no indicador de
clareza (pergunta número 2) e uma no de relevância (pergunta número 7), indicando a necessidade de
revisão da avaliação pelos especialistas. Dessa forma, os pesquisadores analisaram os comentários e
sugestões e redigiram alterações nas perguntas necessárias, de modo a elaborar a versão 2 do
SFLQ-Br. Após as adequações, a segunda versão foi enviada aos mesmos especialistas. A análise do
CVC da segunda versão demonstrou todas as questões como aceitáveis, confirmando esta ser a
versão final do SFLQ-Br através da análise pelos especialistas (Tabela 1). A análise dos dados da
versão 2 do SFLQ-Br avaliada pela população em geral revelou que todos os itens do questionário
foram considerados aceitáveis (CVC > 0.80) para clareza, adequação e compreensão (Tabela 2).

A aplicação do SFLQ-Br com os profissionais da AB de Rio Claro teve a participação de 82
funcionários até o dia 14 de julho de 2022. Na tabela 3, encontram-se os resultados das médias e
desvio padrão das respostas dos participantes.É importante considerar que para o Brasil,
considerou-se o Guia Alimentar Para População Brasileira como referência oficial. O SFLQ-Br, sendo o
primeiro instrumento validado para medir a FL na população brasileira, mostra-se importante para a
possibilidade de entender o conhecimento e o comportamento dos brasileiros em relação à
alimentação. O questionário pode também servir de base para decisões governamentais e políticas
públicas (HOWARD; BRICHTA, 2013).
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Tabela 1. CVC do SFLQ-Br atribuído pelos especialistas

Item
Versão 1 SFLQ-Br Versão 2 SFLQ-Br

Clareza Pertinência Relevância Clareza Pertinência Relevância

1 0,90 0,98 1,00 - - -

2

0,78 0,84 0,90

0,96 0,98 0,98

2a 0,90 0,96 0,96

2b 0,98 1,00 1,00

2c 0,94 0,96 0,92

2d 0,98 1,00 1,00

2e 0,96 0,92 0,84

3 0,86 1,00 0,98 - - -

4 0,94 0,82 0,88 - - -

5 0,98 0,88 0,88 - - -

6 0,80 0,86 0,86 - - -

7 0,90 0,80 0,78 0,92 0,92 0,88

8 0,88 0,94 0,92 - - -

9 0,82 0,94 0,96 - - -

10 0,82 0,98 1,00 - - -

11 0,90 0,92 0,94 - - -

12 0,90 1,00 1,00 - - -

CVC Total 0,87 0,91 0,92

Tabela 2. CVC da versão 2 (final) do SFLQ-Br atribuído pela população em geral
Item Clareza Adequação Compreensão

1 0,98 0,98 0,98

2 0,93 1,00 0,98

2a 0,95 0,99 1,00

2b 0,93 0,98 0,99

2c 0,92 0,99 0,99

2d 0,90 0,96 0,96

2e 0,97 0,99 1,00

3 0,87 0,94 0,95

4 0,83 0,94 0,91

5 0,91 0,99 0,95

6 0,92 0,99 0,99

7 0,90 0,97 0,96

8 0,89 0,94 0,95

9 0,94 0,99 0,98

10 0,92 0,98 0,98

11 0,91 0,97 0,97

12 0,91 0,99 0,99
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Tabela 3.  Média e desvio padrão das respostas dos itens do SFLQ-Br

Item Mín- Máximo
SFLQ-Br

Média ± DP

1 Quando eu tenho dúvidas sobre alimentação saudável,
eu sei onde eu posso encontrar informações sobre este
assunto.

Discordo Totalmente (1) até

Concordo Totalmente (4)
3,25 ± 0,99

Em geral, o quanto você entende os seguintes tipos de
informação sobre nutrição?

2a
Folhetos/folderes com recomendações nutricionais

Muito mal (1) até muito bem (5) 3,25 ±  1,35

2b Rótulos Nutricionais nos alimentos Muito mal (1) até muito bem (5) 3,16 ± 1,48

2c Programas de TV ou Rádio sobre nutrição Muito mal (1) até muito bem (5) 3,55 ± 1,33

2d Recomendações verbais de profissionais sobre
nutrição

Muito mal (1) até muito bem (5) 3,91 ± 1,35

2e Orientações de membros da minha família ou de
amigos sobre nutrição

Muito mal (1) até muito bem (5) 3,41 ±  1,32

3 Quão familiarizado (a) você está com o Guia Alimentar
para a População Brasileira?

Muito mal (1) até muito bem (5) 2,54 ±  1.10

4

Eu conheço as recomendações oficiais do Guia

Alimentar para a População Brasileira sobre o consumo

de alimentos in natura e minimamente processados

Discordo Totalmente (1) até

Concordo Totalmente (4)
2,42 ±  0,94

5

Eu conheço as recomendações oficiais do Guia

Alimentar para a População Brasileira sobre óleos,

gorduras, sal e açúcar

Discordo Totalmente (1) até

Concordo Totalmente (4)
2,59 ± 1,09

6 Pensando em um dia normal: quão fácil é para você
montar/preparar uma refeição saudável em casa?

Muito difícil (1), Muito fácil (4),

não se aplica (0)
2,59 ±  0,91

7 Com que frequência você é capaz de ajudar os
membros de sua família ou um(a) amigo(a) caso eles
tenham dúvidas relativas à nutrição?

Nunca (1), Sempre (5), Nunca

houve nenhuma dúvida (0)
3,15 ±  1,00

8 Há muitas informações disponíveis sobre alimentação
saudável atualmente. Quão bem você consegue
selecionar as informações relevantes para você?

Muito mal (1), Muito bem (5),

Eu não sou interessado(a)

nesses assuntos (0)

3,83 ±  0,88

9 Quão fácil é para você avaliar se informações da mídia
sobre nutrição são confiáveis?

Muito difícil (1) até muito fácil

(4)
2,70 ± 0,68

10 Propagandas frequentemente associam alimentos à
saúde. Quão fácil é para você avaliar se as
associações apresentadas são adequadas ou não?

Muito difícil (1) até muito fácil

(4)
2,80 ±  0,74

11 Quão fácil é para você avaliar se um alimento
específico é relevante para uma alimentação saudável?

Muito difícil (1) até muito fácil

(4)
2,89 ± 0,57

12 Quão fácil é para você avaliar o impacto a longo prazo
dos seus hábitos alimentares na sua saúde?

Muito difícil (1) até muito fácil

(4)
2,85 ±  0,73
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CONCLUSÕES:

A partir do panorama exposto é possível inferir que a versão brasileira do SFLQ é adequada. O
SFLQ-Br se apresenta como um instrumento útil para avaliar a alfabetização alimentar em adultos
brasileiros. Assim, está sendo possível diagnosticar o conhecimento de nutrição, a capacidade de
comunicação sobre questões de alimentação e a reflexão crítica sobre o comportamento e consumo
alimentar dos profissionais de saúde de Rio Claro.

Portanto, os próximos passos desse projeto englobam a continuidade da aplicação do
questionário, análises estatísticas e interpretação dos dados. Assim, os demais resultados poderão
ser utilizados para a formulação de políticas públicas pautadas em alimentação, saúde, nutrição e
garantir espaços para discussão e reflexão da atenção nutricional. Tal panorama é interessante para a
saúde pública pois, no caso do Sistema Único de Saúde (SUS) pode contribuir para a melhora da
qualidade de vida dos pacientes, ao passo que a melhora da alfabetização alimentar pode influenciar o
comportamento nutricional e o bem-estar (KRAUSE et al., 2018).
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