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1. RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: O analfabetismo funcional é caracterizado por pessoas que 

declaram possuir menos de quatro anos completos de escolaridade. No Brasil 9% da 

população é analfabeta, isso equivale a aproximadamente 18 milhões de brasileiros. 

Essa condição afeta diretamente a saúde do indivíduo, pois pode haver uma grande 

distorção de informações, que podem levar ao surgimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), entre elas a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

OBJETIVO: Planejar e desenvolver um material didático ilustrativo e digital sobre 

nutrição para indivíduos analfabetos portadores de HAS. METODOLOGIA: A 

elaboração do guia didático ilustrativo se deu a partir da lista de substituição dos 

alimentos do Guia Alimentar para População Brasileira de 2006 onde, a partir da lista 

desenvolvemos figuras dos alimentos/preparações, bem como, as quantidades 

contidas nos grupos alimentares com base em alimentos in natura e/ou 

industrializados (utilizamos metáforas visuais reproduzindo as embalagens de 

marcas referências no mercado). RESULTADOS: Na confecção do guia alimentar 

para portadores de HAS analfabetos, utilizou-se como referência marcas de 

alimentos consideradas mais conhecidas pela população, para facilitar a assimilação 

e compreensão pelo paciente, para diferenciar os métodos de cocção foram criadas 

imagens onde são diferenciados os alimentos/preparações como: cozidos, fritos e 

grelhados. CONCLUSÕES: A intensão desse trabalho foi elaborar um material 

didático para a comunicação entre o profissional nutricionista e pacientes 

analfabetos portadores de HAS. Desta forma, frente aos objetivos propostos 

concluímos que o planejamento e desenvolvimento de um material didático para 

analfabetos portadores de HAS se fez necessário visto que no Brasil grande parte 

da população ainda não tem acesso aos estudos. Com os materiais disponíveis 

atualmente, desenvolvemos um guia alimentar que pode ser utilizado pelo 

nutricionista para orientação de analfabetos, e até mesmo para a orientação de 

outros públicos, como por exemplo, crianças e idosos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

  

 Dos 36 milhões de adultos analfabetos na América Latina, 38,5% são 



brasileiros, representando cerca de 14 milhões de pessoas num país que abriga 

34,2% da população latino-americana (RELATÓRIO EDUCAÇÃO PARA TODOS, 

2013).  

 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), com dados 

coletados em 2012, mostra que a taxa de analfabetismo da população com 15 anos 

ou mais teve alta entre 2011 e 2012, passando de 8,6% para 8,7% (IBGE, 2015). 

Nas últimas quatro décadas do século XX, o Brasil experimentou uma significativa 

mudança no seu perfil epidemiológico, com uma progressiva queda na 

morbimortalidade por doenças infecciosas transmissíveis, bem como sua elevação 

progressiva pelas doenças e agravos não transmissíveis. Esse grupo de doenças é 

bastante abrangente, incluindo as doenças cardiovasculares (FUNASA,2003). 

No mundo, de acordo com a OMS (2015), cerca de 7 milhões de pessoas 

morrem a cada ano e 1,5 bilhão, adoecem por causa da pressão alta. Cerca de 50% 

dos hipertensos não sabem que tem a doença, dos que tem conhecimento apenas 

25% aderem ao tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2014). 

Atualmente, a HAS atinge em média de 30% da população brasileira, 

chegando a mais de 50% na terceira idade e está presente em 5% das crianças e 

adolescentes no Brasil, é responsável por 40% dos infartos, 80% dos acidentes 

vascular cerebral (AVC) e 25% dos casos de insuficiência renal terminal 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2014). 

 Com base nesses dados é possível avaliar a importância de um atendimento 

específico para esse público, visto que os profissionais de saúde têm importância 

primordial nas estratégias de controle da HAS, na definição do diagnóstico clínico, 

na conduta terapêutica e nos esforços requeridos para informar e educar o paciente 

hipertenso como de fazê-lo seguir o tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Dessa forma, sendo a nutrição um fator impactante na saúde pública e no 

controle do desenvolvimento de DCNT, optamos por desenvolver um material 

didático visual com base na lista de substituições e medidas caseiras dos alimentos 

de acordo dom o Guia Alimentar Brasileiro (versão 2006), como tentativa de 

beneficiar o acesso, e o entendimento por parte da população em relação à 

alimentação saudável. Pretendemos mostrar que, por meio de um guia ilustrativo é 

possível melhorar o diálogo entre o profissional nutricionista e o paciente analfabeto 

portador de HAS, bem como, a adesão ao tratamento dietoterápico, visto a carência 

de materiais de educação nutricional voltados para esse tipo de indivíduo. 



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 

 Planejar e desenvolver um material didático ilustrativo sobre nutrição para 

indivíduos analfabetos portadores de HAS.  

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Revisar a literatura acerca do tema analfabetismo no Brasil, nutrição e HAS. 

 Desenvolver material didático ilustrativo para analfabetos portadores de HAS 

com base na lista de substituição dos alimentos do Guia Alimentar Brasileiro 

(versão 2006). 

 

4. METODOLOGIA 

  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Para a realização 

da mesma foi feito um levantamento de publicações científicas relacionadas com a 

temática sobre analfabetismo e medidas preventivas em relação à HAS. 

Os critérios de inclusão dos artigos foram estabelecidos da seguinte maneira: 

ser um artigo de pesquisa (revisão ou experimental) publicado em periódicos 

nacionais e internacionais, indexados em bases de dados e ter sido publicado no 

periódico de 1998 a 2015. 

Foram consultadas as bases de dados informatizadas: LILACS (Literatura 

Latino Americana e do Caribe em ciências da saúde), o Portal Scielo (Scientific 

Eletronic Library On line), o Portal BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde), UNESCO 

e IBGE. 

 

4.1. Elaboração do guia ilustrativo:  

 A elaboração do guia didático ilustrativo se deu a partir da lista de substituição 

dos alimentos do Guia Alimentar para População Brasileira de 2006 onde, a partir da 

lista desenvolvemos figuras dos alimentos/preparações, bem como, as quantidades 

contidas nos grupos alimentares com base em alimentos in natura e/ou 

industrializados (utilizamos metáforas visuais reproduzindo as embalagens de marcas 

referências no mercado). 



 O guia foi planejado na tentativa de promover uma facilidade na compreensão 

das informações dadas ao paciente analfabeto portador de HAS, bem como, melhorar 

a adesão a terapia nutricional proposta. Para isso os alimentos são apresentados 

detalhando quantidades e as formas de consumo. Dessa maneira o guia apresenta de 

forma ilustrativa todos os alimentos contidos na lista de substituição dos alimentos do 

Guia Alimentar para População Brasileira (versão 2006), trazendo para o leitor 

medidas caseiras, quantidades em diferentes unidades de medidas (porções) e 

métodos de preparo. 

 Para diferenciação do método de preparo foram utilizadas ilustrações de 

utensílios domésticos, sendo eles: caçarola ou panela para representar alimentos 

cozidos, frigideira para alimentos fritos e grelhas para alimentos grelhados, produtos 

que devem ser consumidos in natura não apresentam utensílios.  

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. ANALFABETISMO 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Glossário PNAD, 

2011, p. 44), é analfabeta funcional a pessoa que declara possuir menos de quatro 

anos de estudo completos de escolaridade. Entretanto, o número de anos de estudo 

completos ou não por uma pessoa é um dado relativo. 

 O INAF (Indicador de Alfabetismo Funcional) revela níveis de alfabetismo 

funcional da população adulta, ou seja, quantifica as habilidades e práticas de leitura, 

escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade (INAF, 2015). 

 Segundo Censo de 2010, aproximadamente 91% da população brasileira com 

dez anos ou mais alfabetizadas, com isso temos um percentual de 9% de não 

alfabetizados o que equivale aproximadamente á 18 milhões de brasileiros 

analfabetos (IBGE, 2010). 

 O analfabetismo é um grande fator de exclusão social, no Brasil e em todos os 

outros países em desenvolvimento, existem milhões de analfabetos. Essa condição 

afeta diretamente a saúde do individuo. É provável que em pessoas analfabetas 

ocorra uma grande distorção de informações nutricionais, sendo a mais preocupante 

o consumo incorreto da quantidade/e forma de preparo de alimentos, que podem 

levar ao surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

  



 

5.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 A HAS é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo sendo um 

agravo de grande magnitude em termos econômicos, sociais e de qualidade de vida. 

Ela é considerada um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável por pelo 

menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% das mortes por 

doença arterial coronariana e, e combinação com o diabete, por 50% dos casos de 

insuficiência renal terminal (LOPES, 2008). 

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica não transmissível, 

multifatorial, que apresenta elevado risco de mortalidade, pois apresenta 

complicações cardiovasculares, cerebrais e renais. Algumas medidas preventivas são 

indispensáveis para minimizar esses riscos, destaca-se a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, sendo o suporte nutricional de fundamental importância para a 

prevenção das suas complicações (PIATTI, 2009). 

 Dentre os fatores de risco associados mais importantes, alguns considerados 

não modificáveis, como idade, gênero, etnia, fatores socioeconômicos e genéticos, e 

outros modificáveis, pois o estilo de vida inadequado está relacionado à maior 

prevalência de HAS e menor a proteção contra a doença. Portanto, um componente 

fundamental para prevenção e tratamento da HAS é a mudança de estilo de vida, 

como adoção de dieta saudável, redução de peso, prática regular de atividade física, 

redução da ingestão de álcool e de sódio/sal, sendo a maneira mais efetiva e menos 

dispendiosa em termos de saúde pública (OLIVEIRA, 2011). 

  

5.3. IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO NO CONTROLE DA HAS 

 A educação em saúde, associada ao autocontrole dos níveis de pressão e/ou 

glicemia, à atividade física e à dieta alimentar, é importante instrumento para 

aumentar a procura por tratamento e controlar os índices de pacientes hipertensos 

e/ou diabéticos (SILVA, 2006). 

 O tratamento da HAS inclui estratégias de educação, modificação de hábitos 

de vida, incluindo alimentação saudável, atividade física, e se necessário, 

medicamentos (BRASIL, 2001). 

 A Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial passou a recomendar a dieta 

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) que enfatiza o aumento do 



consumo de frutas, vegetais e produtos lácteos desnatados; inclusão de grãos 

integrais, aves, peixes e castanhas e consumo reduzido em gorduras, carne 

vermelha, doces e refrigerantes (FOLSOM, 2007). 

  

5.4. GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 O Guia alimentar para a População Brasileira é um instrumento que serve 

como parte da responsabilidade governamental em promover a saúde, foi elaborado 

para contribuir com a prevenção das doenças causadas por deficiências nutricionais, 

para reforçar e reduzir a incidência de DCNT, por meio da alimentação saudável. A 

abordagem conjunta dessas doenças, tendo como instrumento a alimentação 

saudável, é uma das estratégias de saúde pública brasileira com vistas às melhorias 

dos perfis nutricional e epidemiológicos atuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 Nele são abordados os princípios e as recomendações de uma alimentação 

adequada e saudável para a população brasileira e é configurado como instrumento 

de educação alimentar e nutricional no SUS e também para outros setores 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 O novo guia foi lançado no começo de novembro e apresenta melhorias em 

relação a versão anterior (BRITO, 2014). 

 A junção dos fatores HAS e analfabetismo mostra a necessidade da 

adaptação da lista de substituição dos alimentos, presente no Guia Alimentar para 

População Brasileira (versão 2006), de forma de um guia ilustrativo como forma de 

educação nutricional voltado para esse público. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Na confecção do guia alimentar para portadores de HAS analfabetos, utilizou-

se como referência marcas de alimentos consideradas mais conhecidas pela 

população, para facilitar a assimilação e compreensão pelo paciente, para 

diferenciar os métodos de cocção foram criadas imagens onde são diferenciados os 

alimentos/preparações como: cozidos, fritos e grelhados. Na figura 1 podemos 

observar a representação gráfica dos grupos de alimentos. 

 

 

 



 

Figura 1: (A) Grupo dos cereais; (B) Grupo dos legumes/hortaliças; (C) Grupo das 

frutas; (D) Grupo das leguminosas; (E) Grupo das carnes; (F) Grupo do leite e 

derivados; (G) Grupo da gordura e açúcares. 

 

 Para apresentação no CONIC será levado material completo, contendo todos 



os alimentos do Guia Alimentar para População Brasileira, assim como métodos de 

preparo, porções e unidades de medidas.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A intenção deste trabalho foi elaborar um material para comunicação entre o 

nutricionista e pacientes analfabetos portadores de HAS, pensando na alimentação 

como um ponto de equilíbrio entre macro e micronutrientes necessários para a 

saúde humana, e prevenção/controle de doenças crônicas não transmissíveis, 

podendo melhorar a adesão do paciente ao que lhe é prescrito. 

 Desta forma, frente aos objetivos propostos, e aos resultados obtidos 

podemos concluir que: 

 O planejamento e desenvolvimento de um material didático para a 

analfabetos portadores de HAS se faz necessário, visto que no Brasil grande parte 

da população ainda não tem acesso aos estudos. 

 Ao revisar a literatura acerca do tema analfabetismo e HAS nota-se a 

necessidade de mais estudos nesse tocante. 

 Com os materiais disponíveis atualmente, desenvolvemos um guia alimentar 

que pode ser utilizado pelo nutricionista para orientação de analfabetos, e até 

mesmo para a orientação de outros públicos, como por exemplo, crianças e idosos, 

visto que a utilização do mesmo contribui para associação visual dos alimentos, e é 

uma forma na tentativa de melhorar a decisão do paciente a conduta nutricional 

prescrita. 

  

8. REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica - Hipertensão Arterial 
Sistêmica. 1 Ed. Série Cadernos de atenção básica, 2006, MS. 
 
FOLSOM, et al, 2007 - Degree of concordance with DASH diet guidelines and 
incidence of hypertension and fatal cardiovascular disease. Am J Hypertens. 
2007;20(3):225-32. (artigo utilizado: A variedade da Dieta é Fator Protetor para a 
Pressão Arterial Sistólica Elevada). 
 
FUNASA. Vigilância e monitoramento de doenças e agravos não 
transmissíveis. Disponível em: http://funasa.gov.br. Acesso em: 03 março, 2015. 
 

http://funasa.gov.br/


IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Disponível em: 
<http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/defaul
t_sintese.shtm>. Acesso em: 03 março, 2015. 
 
INAF, Instituto Paulo Montenegro. 
<http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.00.00.00&ver=por > Acesso em: 
03 Maio, 2015. 
 
LOPES, M. C. L; MARCON, S. S. A Hipertensão arterial e a família: a 
necessidade do cuidado familiar. Ver Esc Enferm USP, 2009; 43 (2):343-50. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Hipertensão Arterial Sistêmica. Cadernos de Atenção 
Básica – n.° 15, Brasília 2006. 
 
OLIVEIRA, E. P et al. A variedade da Dieta é Fator Protetor para a Pressão 
Arterial Sistólica Elevada. Arq Bras Cardiol 2012; 98(4):338-343 
 
PIATI, J; FELICETTI, R. C; LOPES, C. A. 2009. Perfil nutricional de hipertensos 
acompanhados pelo Hiperdia em Unidade Básica de Saúde de cidade 
paranaense. Ed. Fernanda M. Consolim – Colombo, 2009. 
 
SBH, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Disponível em: 
<http://www.sbh.org.br/geral/acampanha.asp>. Acesso em: 05 Abril, 2015. 
 
SILVA, T. R et al. Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial com 
Grupos de Intervenção Educacional e Terapêutica em Seguimento Ambulatorial 
de uma Unidade Básica de Saúde.  Saúde e Sociedade v. 15. N°3 p 180-189, Set-
dez 2006. 
 
UNESCO, Relatório Educação para 
Todos.<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/>. Acesso 
em 03 março, 2015. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/default_sintese.shtm
http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/default_sintese.shtm
http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.00.00.00&ver=por
http://www.sbh.org.br/geral/acampanha.asp
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/


 
  


