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Objetivo: avaliar os efeitos de uma intervenção educativa para SAN  

de crianças que não recebem leite materno  
para melhorar o conhecimento, atitude e práticas de profissionais de saúde 

 e cuidadores familiares de crianças expostas verticalmente ao HIV. 

 
Público: 

 gestantes vivendo com HIV 
  cuidadores familiares das crianças 
 profissionais de saúde 

 
Metodologia: 

Pesquisa quase-experimental (tipo antes e depois) fundamentada no modelo teórico da Tradução de Conhecimento 
 

Resultados esperados: 

o Fornecer evidências de promoção da SAN na infância. 
o Promover, pela educação em saúde, capacitação profissional e empoderamento familiar para práticas alimentares de crianças que não recebem leite materno. 
o Discutir, nos serviços de saúde, a criação de tecnologias na atenção à saúde das crianças expostas ao HIV, por exemplo, a utilização de cartilha educativa, 
 que possam subsidiar o investimento na capacidade familiar de cuidar da alimentação, vislumbrando a SAN na impossibilidade de receber leite materno.  
o Compartilhar conhecimento do acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente,  com base em práticas alimentares sustentáveis  
 (ambiental, cultural, econômica e socialmente). 
o Aprimorar e fortalecer a produção de pesquisas relacionadas aos temas de atenção nutricional às crianças expostas ao HIV e suas famílias. 
o Ainda, contribuir com a qualidade da formação de profissionais da equipe de pesquisa, por meio da Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado,  
 capacitados para atividades de pesquisa, extensão e prática fundamentada. 

Hipótese:  a tecnologia educacional (protocolo de orientação) comparada às orientações verbais 

(de rotina) é mais efetiva na SAN de lactentes crianças que não recebem leite materno. 
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