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Resumo 

Esse estudo teve como objetivo avaliar o consumo de alimentos de risco e proteção para as 

doenças crônicas não transmissíveis e sua associação com a gordura corporal em funcionários da 

área de saúde de uma universidade pública da cidade de Recife. Trata-se de um estudo 

transversal, envolvendo amostra composta por 267 funcionários com idade acima de 20 anos, de 

ambos os sexos, avaliados através de questionário que abordou aspectos demográficos, 

socioeconômicos, dietéticos e de estilo de vida, além da avaliação antropométrica. Para avaliar o 

consumo alimentar foi utilizado um questionário de frequência alimentar do tipo qualitativo, com 

mensuração convertida em escores de frequência de consumo dos alimentos considerados de 

risco e de proteção para as doenças crônicas não transmissíveis. O excesso de gordura corporal e 

o seu padrão de distribuição foram avaliados pelo índice de massa corporal (IMC) e pela 

circunferência da cintura (CC), respectivamente. Para identificar o percentual de gordura corporal 

foi utilizado o método da bioimpedância elétrica (BIA). Quanto aos resultados, aproximadamente 

60% da amostra estudada apresentou excesso de peso, dentre os quais, cerca de 20% eram 

obesos, não sendo encontrado diferencial significante entre os sexos. Quanto à CC, 56,3% dos 

homens e 81,6% das mulheres foram classificados na faixa de risco elevado (p=0,000). Já quanto 

ao percentual de gordura, aproximadamente 30% da amostra estudada apresentou percentual de 

gordura corporal na faixa de risco relacionado a obesidade, não havendo diferença significante 

entre os sexos. Em relação ao consumo alimentar, foi encontrada uma baixa frequência de 

consumo de alimentos protetores, não havendo diferencial significante entre os sexos. Das 

variáveis analisadas, apenas os indivíduos com IMC ≥ 30,0Kg/m2 (obesos) e com percentual de 

gordura corporal na faixa de risco associada à obesidade (≥ 28 % homens e ≥ 40 % mulheres) 

apresentaram maiores medianas de escores de consumo de alimentos protetores (p=0,000), 

quando comparados aos eutróficos e aqueles com sobrepeso. Esses resultados evidenciam a 

necessidade da implementação de um programa de promoção de alimentação saudável, 

estimulando a ingestão de alimentos protetores de forma a prevenir o aparecimento de doenças 

crônicas. Também, apontam para a complexidade envolvida na relação entre consumo alimentar 

e gordura corporal e a necessidade de novos estudos com outros delineamentos, objetivando 

melhor entendimento do tema. 

 

Palavras – chave: Consumo alimentar. Doenças crônicas. Antropometria. Adultos. 



Abstract 

The objective of this study was to assess the consumption of risky and protective foods for non-

communicable chronic diseases and its association with body fat in health workers from a public 

university of Recife. In this cross-sectional study, 267 men and women aged 20 years and over 

were included. A questionnaire was used to assess demographic, socioeconomic, alimentary, and 

lifestyle aspects, as well as anthropometric measures. A qualitative food frequency questionnaire 

was used. The results were converted in scores of frequency of consumption of unhealthy and 

protective foods for non-communicable chronic diseases. Both the quantitative and body fat and 

its distribution were assessed by body mass index (BMI) and waist circumference (WC), 

respectively. Body fat percentage was assessed by bioelectrical impedance. The results showed 

that 60% of the sample was overweight, among which 20% were obese. No significant difference 

was found between genders. Regarding WC, 56.3% of men and 81.6% of women were classified 

as high risk (p=0.000). Concerning fat percentage, approximately 30% of the sample showed 

body fat percentage at risk of developing obesity. No significant difference was found between 

genders (p=0,812). Regarding food consumption, a low frequency of protective food 

consumption was found, and no significant difference was observed between genders. From the 

variables analyzed, only subjects with IMC ≥ 30.0Kg/m2 (obese) and with body fat at risk of 

developing obesity (≥ 28 % men and ≥ 40 % women) showed higher median scores of protective 

food consumption (p=0.000) compared with normal weight and overweight subjects. These 

results highlight the need to implement a healthy eating program to stimulate the consumption of 

protective foods in order to prevent chronic diseases. Also, the results show the complexity of the 

relation between food consumption and body fat and the need of future studies with other designs 

in order to clarify this issue. 

 

Keywords: Food consumption. Chronic diseases. Anthropometry. Adults. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

  

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um dos maiores problemas 

de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo responsáveis segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), por 60% do total de mortes e 40% das morbidades existentes no mundo (WHO, 

2003). Esse fato deve-se em grande parte ao processo de transição epidemiológica, o qual é 

caracterizada pelo rápido aumento das mortes devido às DCNT, superando o número de mortes 

causadas por doenças infecciosas (WHO, 2005). 

 Dentro do grupo das DCNT encontram-se o diabetes melittus, as doenças 

cardiovasculares, alguns tipos de cânceres e a obesidade (WHO, 2003). Alguns fatores de risco já 

estão comprovadamente associados a essas enfermidades crônicas, como a inatividade física, o 

consumo excessivo de álcool, o tabagismo, hábitos alimentares inadequados e a obesidade 

(WHO, 2003 ; PEIXOTO et al., 2008). 

 A importância da obesidade dentro do campo da saúde pública diz respeito 

principalmente à sua forte associação com outras enfermidades crônicas como diabetes melittus 

tipo 2, doenças coronarianas, hipertensão arterial, hiperlipidemia (PI- SUNYER, 2003), pois 

sabe-se que o risco destas aumenta diretamente com o grau de excesso de peso (WHO, 2003). 

 O sobrepeso e a obesidade apresentaram rápido crescimento tanto nos países 

desenvolvidos, como naqueles em desenvolvimento, desde meados da década de 80, até os dias 

atuais (WHO, 2000). No Brasil, a tendência crescente do sobrepeso e obesidade representa a 

principal característica do processo de transição nutricional ocorrido no país (LINO et al., 2011), 

marcado pela redução na prevalência da desnutrição energético - protéica, concomitantemente 

com o rápido aumento na prevalência de excesso de peso (MONTEIRO et al., 1995). Este fato é 

confirmado através da análise comparativa entre estudos populacionais no Brasil, como o Estudo 

Nacional de Despesa Familiar (ENDEF, 1977), realizado em 1974/1975, a Pesquisa Nacional de 

Saúde e Nutrição (PNSN) em 1989 e da mais recente Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-

2009 (POF). 
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 O processo de transição nutricional no Brasil é marcado pelo aumento do consumo de 

alimentos com alta densidade energética como biscoitos e refrigerantes e diminuição do consumo 

de alimentos ricos em fibras, tais como, cereais, frutas e legumes, (LERARIO et al., 2002).  Esses 

achados são confirmados pela POF 2008-2009, na qual se observa que alimentos tradicionais na 

mesa do brasileiro como o feijão, tiveram uma queda acentuada no consumo. 

 O desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade é um processo complexo, alvo de 

constantes investigações em todo o mundo, sendo considerado resultado da interação de 

múltiplos fatores comportamentais, como mudanças no estilo de vida e consumo alimentar, 

susceptibilidade genética e biológica (PI- SUNYER, 2003; WHO, 2000). 

 Segundo a última pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2011), realizada pelo Ministério da Saúde, 48,5 % 

da população adulta brasileira apresenta excesso de peso, sendo esse percentual maior entre os 

homens (52,0%) do que entre as mulheres (45%); 15,8% dos adultos apresentam obesidade; 

14,0% são sedentários e apenas 30% consomem frutas, legumes e verduras regularmente. Os 

dados obtidos na VIGITEL em 2011 confirmam a tendência crescente do sobrepeso e da 

obesidade, comparados aos obtidos no primeiro VIGITEL realizado em 2006, em que o excesso 

de peso foi encontrado em 43% dos adultos, sendo também maior nos homens do que nas 

mulheres (47% e 39%, respectivamente) e a 11% dos adultos eram obesos, não havendo 

diferenças entre os sexos. 

 Estudos têm analisado o papel da dieta na gênese das DCNT, especialmente as doenças 

cardiovasculares (NEUMANN et al., 2007; PETRIBÚ et al., 2009), cuja composição em termos 

de macro e micronutrientes pode ser considerada fator de risco ou proteção para essas doenças 

(WHO, 2003). Porém desde 1998 a OMS sugeriu que a avaliação do consumo alimentar das 

populações estaria melhor representada através de padrões alimentares,  na medida em que os 

indivíduos não consomem nutrientes nem alimentos isoladamente (PEROZZO et al., 2008). A 

caracterização do padrão alimentar por meio de inquéritos sobre freqüência de consumo 

(NEUMANN, 2007), reflete um retrato geral do consumo usual dos indivíduos, fornecendo 

informações importantes sobre a qualidade da dieta, sendo cada vez mais utilizada  para analisar 

a associação entre as características qualitativas da dieta e doenças crônicas (PEROZZO et al., 

2008; GIMENO et al., 2011; PEIXOTO et al., 2007). Tal abordagem também foi confirmada por 

ALVES et al. (2006), LENZ et al (2009) e HU (2002), que ressaltaram a importância de se 
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conhecer o padrão alimentar como método mais eficaz para estabelecer ações de prevenção e/ou 

tratamento de doenças crônicas. Para essa finalidade, o Questionário de Frequência Alimentar 

(QFA) é considerado o método mais útil e eficaz, considerado de fundamental importância em 

estudos epidemiológicos que tentam relacionar a dieta com a ocorrência de doenças crônicas não 

transmissíveis (FISBERG, 2005). 

 Estudos verificaram uma associação positiva entre os padrões alimentares e excesso de 

peso (SICHIERI et al., 2002; SICHIERI et al., 2003). Estes estudos mostram que padrões 

alimentares de risco encontram-se positivamente associados com o aumento tanto da adiposidade 

geral como da abdominal.  

 O índice de massa corporal (IMC) é o indicador antropométrico mais utilizado para 

diagnosticar o excesso de gordura corpórea, por apresentar fácil mensuração, baixo custo e ter 

uma boa correlação com as alterações metabólicas associadas à obesidade (CABRERA, 2001; 

MARTINS, 2003), porém é considerado pouco sensível já que ele não é capaz de fornecer 

informações sobre a composição corporal e a distribuição da gordura corporal (FLEGAL et al., 

2009; RECH et al., 2006; RIBEIRO FILHO et al., 2006).   

A circunferência da cintura (CC) é a medida mais utilizada para estimar obesidade 

abdominal (LEAN, 1995), sendo apontada como a melhor ferramenta para predizer o risco para 

os agravos crônicos não transmissíveis, em especial as doenças cardiovasculares. Estudos 

evidenciaram que uma dieta rica em gordura saturada e com alto índice glicêmico está associada 

ao aumento na medida da CC, já uma dieta rica em fibras e alimentos com baixo índice glicêmico 

está associada à diminuição nessa medida (KOH- BANERJEE et al., 2003; NEWBY, 2003). 

A técnica da bioimpedância elétrica (BIA) é considerada uma técnica eficaz para avaliar a 

composição corporal dos indivíduos, por ser simples, rápida, relativamente barata e por não 

oferecer riscos ao indivíduo, sendo de grande utilidade na determinação da quantidade de gordura 

corporal e de tecido magro, a qual é feita através da análise da resistência à passagem de corrente 

elétrica através desses tecidos (PAIVA et al., 2002), utilizando para isso equações empíricas 

desenvolvidas para as várias condições humanas existentes (KYLE, 2004) . 

 A BIA tem ganho grande importância, já que os níveis excessivamente altos de gordura 

corporal já foram comprovadamente associados a um maior risco à saúde, sendo fator 

fundamental na gênese de DCNT e nas modificações corporais que ocorrem durante essas 

patologias (POLLOCK, 1993). 
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 Nesse sentido, diante do reconhecimento da dieta como fator de risco modificável para as 

DCNT, bem como sua possível relação com o acúmulo de gordura corporal, tanto no que diz 

respeito ao seu percentual e à sua localização, torna-se importante à realização de estudos que 

permitam o conhecimento de como alterações no padrão alimentar e nos indicadores relacionam-

se entre si e na gênese das DCNT, bem como a força dessa possível relação.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil bem como todos os países da América Latina está experimentando nos 

últimos trinta anos uma rápida transição demográfica, epidemiológica e nutricional. As 

características e os estágios de desenvolvimento desses processos de transição diferem entre esses 

vários países. No entanto, um ponto chama a atenção, é o marcante aumento na prevalência de 

obesidade e de DCNT nos diversos subgrupos populacionais. A obesidade se consolidou como 

agravo nutricional associado a uma alta prevalência de doenças cardiovasculares e diabetes, 

influenciando desta maneira, no perfil de morbi-mortalidade das populações (KAC, 

VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2003).  

Diante desse fato, é necessário o conhecimento dos fatores associados a essas 

enfermidades, entre eles o consumo alimentar. A alimentação do brasileiro vem passando por 

uma transformação significativa nas últimas décadas com uma elevação no consumo de gordura 

saturada, gordura trans, sódio e carboidratos simples, além de um menor consumo de fibras, 

vitaminas e minerais, o que contribui para o aumento da incidência de DCNT (POF 2008-2009). 

Apesar dessa constatação, existe poucos estudos que avaliaram o padrão alimentar de risco para 

as DCNT e sua associação com parâmetros antropométricos e de composição corporal. Desse 

modo, a importância da presente pesquisa reside na necessidade do conhecimento acerca do 

padrão alimentar e sua relação com a gordura corporal para que os profissionais de Nutrição, 

numa equipe multiprofissional, possam realizar intervenções mais eficientes no tratamento e 

prevenção da obesidade com consequente melhora no quadro epidemiológico atual das DCNT.   
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1.3 PERGUNTAS CONDUTORAS 

 

  

 Indivíduos com excesso de peso, obesidade abdominal ou percentual elevado de gordura 

corporal apresentam maior consumo de alimentos de risco para as DCNT? 

 Indivíduos eutróficos apresentam maior consumo de alimentos de proteção para as DCNT? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

 

●   Avaliar o consumo de alimentos de risco e proteção para as DCNT e sua associação com o 

IMC, percentual de gordura corporal e CC em adultos, funcionários da área de saúde de uma 

universidade pública de Recife/PE. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

     Caracterizar a população de estudo segundo variáveis sócio demográficas e do estilo de vida. 

     Avaliar o estado nutricional pondero-estatural e o padrão de distribuição da gordura corporal 

pelos indicadores antropométricos; 

 Identificar o percentual de gordura corporal através do método da bioimpedância elétrica 

(BIA). 
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 Caracterizar o padrão de consumo alimentar sob enfoque qualitativo, utilizando o 

Questionário de Freqüência Alimentar (QFA). 

 Verificar a associação entre a variáveis sócio demográficas e comportamentais com o 

consumo de alimentos de risco e proteção para as DCNT. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A dissertação foi elaborada na forma de um artigo de revisão sistemática, um capítulo 

referente aos Métodos e um artigo original de divulgação científica. A revisão sistemática 

intitulada: “Padrão alimentar de risco para as doenças crônicas não transmissíveis e sua 

associação com a gordura corporal – uma revisão sistemática” e enviada para a Revista de Saúde 

Pública,  foi realizada por meio de busca por artigos indexados nas bases de dados eletrônicas 

National Library of Medicine (Medline, USA), Scielo e Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (Lilacs, Brasil), publicados em língua inglesa e portuguesa entre os anos de 

2005 a 2012. Foram utilizados os descritores na língua inglesa: Anthropometry, food 

consumption, chronic disease, body fat e adults. Os operadores lógicos and, or, not foram usados 

para combinar os descritores e termos utilizados na busca dos artigos.  

A identificação e seleção dos estudos foram realizadas pelos pesquisadores, considerando 

como critérios de inclusão, artigos originais, publicados entre 2005 e 2012, oriundos de estudos 

transversais com amostras populacionais em adultos, que relacionavam o consumo de alimentos 

de risco para as DCNTs e sua associação com a gordura corporal em adultos. Esse artigo de 

revisão sistemática encontra-se substituindo a revisão da literatura tradicionalmente presente nas 

teses e dissertações.  

O capítulo de métodos aborda, com mais detalhes, todo o procedimento metodológico 

utilizado nesse estudo, que por conta da limitação de palavras exigidas pelos periódicos 

indexados não foram incluídos no artigo original que compõe essa dissertação, intitulado: 
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“Consumo alimentar de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e sua 

associação com a gordura corporal: um estudo em funcionários da área de saúde de uma 

universidade pública de Recife-PE”, enviado para publicação na Revista de Nutrição, Campinas.  

Esse artigo resultou de um estudo do tipo transversal conduzido no ano de 2010, com o objetivo 

de avaliar o consumo de alimentos de risco e proteção para as DCNT e sua associação com a 

gordura corporal em 267 funcionários da área de saúde de uma universidade pública da cidade do 

Recife, a fim de alcançar uma melhor compreensão, sobre a complexa relação consumo alimentar 

e excesso de gordura corporal com o intuito de criar subsídios para elaboração de programas de 

intervenção nutricionais mais adequados. 
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Resumo 

 
Objetivo: Revisar estudos sobre padrão alimentar de risco para as doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNTs) e sua associação com a gordura corporal em adultos, 

publicados entre os anos de 2005 a 2012. 

Métodos: Os artigos foram revisados sistematicamente de forma independente por 2 

pesquisadores, utilizando os descritores: food consumption, chronics diseases, 

anthropometry, body fat e adults, nas bases de dados eletrônicas Medline, Lilacs e 

Scielo. Foram identificados 8 estudos que atenderam aos critérios de inclusão. 

Resultados: A prevalência do excesso de peso e de gordura abdominal oscilou de 

38,6% a 51,3% e 23,4% a 43,1%, respectivamente. Na maioria dos estudos, o 

consumo de frutas, legumes e verduras esteve abaixo do recomendado. Foi 

encontrada associação significativa entre padrões alimentares e perfil antropométrico 

em 5 estudos. 

Conclusões: As variações nas prevalências e nos resultados dos estudos indicam a 

necessidade de padronização dos instrumentos de coleta e métodos utilizados e a 

realização de estudos com delineamentos mais apropriados. As altas prevalências de 

excesso de peso e de baixo consumo de alimentos marcadores de padrões alimentares 

saudáveis, indicam a necessidade de medidas de intervenção que reduzam a 

exposição ao consumo alimentar de risco para o desenvolvimento das DCNTs. 

Descritores: Consumo alimentar, adultos, antropometria, revisão sistemática, 

doenças crônicas não transmissíveis, gordura corporal. 
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Abstract 

 

Objective: To review studies on unhealthy eating patterns for non-communicable 

chronic diseases (DCNT) and its association with body fat in adults, published between 

2005 and 2012.   

Methods: The articles were systematically reviewed by two independent researchers in 

Medline, Lilacs, and Scielo using as key terms: food consumption, chronic diseases, 

anthropometry, body fat, and adults. Eight studies met the inclusion criteria. 

Results: The prevalence of overweight and abdominal fat ranged from 38.6% to 51.3% 

and 23.4% to 43.1%, respectively. In most studies, fruit and vegetables consumption 

was below recommended. A significant association between food patterns and 

anthropometric profile was found in five studies. 

Conclusion: The variations in the prevalence and in the results of the studies indicate 

the need of standardization of data collection instruments and methods used as well as 

the performance of studies with more appropriate design. The high prevalence of 

overweight and low consumption of health food indicates the need of intervention 

measures that reduce the exposure to unhealthy food consumption for the development 

of DCNT. 

 
Keywords: food consumption, adults, anthropometry, systematic review, non-

communicable chronic diseases, body fat. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) constituem um dos maiores 

problemas de saúde pública no mundo1. No Brasil, cerca de 70% das causas de mortes 

na população adulta são devidas a essas doenças2. Esse padrão de morbimortalidade 

tem sido atribuído ao processo de transição epidemiológica, caracterizado pelo 

incremento das DCNTs e declínio das doenças infecciosas, pari passu ao advento da 

transição nutricional, marcada pelo aumento do consumo de alimentos com alta 

densidade energética e diminuição do consumo de alimentos ricos em fibras4.  Essas 

mudanças no padrão alimentar e no estilo de vida imprimiram um aumento significativo 

na prevalência de excesso de peso e obesidade que tem sido considerada como um 

dos principais fatores de risco para as DCNTs.  Esses achados são confirmados pela 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)5, que constatou uma prevalência de 50% de 

excesso de peso na população adulta brasileira, baixo consumo de alimentos ricos em 

fibras, como frutas, verduras e leguminosas e alto consumo de alimentos ricos em 

gordura saturada, açúcar e sal. Dados recentes6 mostram que menos de ¼ da 

população possui consumo recomendado de frutas e hortaliças, o que reflete a baixa 

qualidade da dieta do brasileiro. 

 Dentre as DCNTs, destacam-se o diabetes melittus, as doenças 

cardiovasculares, alguns tipos de cânceres e a obesidade1. A inatividade física, 

alcoolismo, tabagismo, consumo de alimentos pobres em fibras e vitaminas 

antioxidantes e ricos em gorduras saturadas, gordura trans e açúcares simples, têm 

sido identificados como preditores independentes dessas enfermidades1,7. 
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 A importância da obesidade dentro do campo da saúde pública diz respeito, 

principalmente, a sua forte associação com outras enfermidades crônicas como 

diabetes melittus tipo 2, doenças coronarianas, hipertensão arterial e hiperlipidemia8, 

pois sabe-se que o risco destas aumenta diretamente com o grau de excesso de peso9 

e acúmulo de gordura na região abdominal1. 

Estudos têm analisado o papel da dieta na gênese das DCNTs, especialmente 

nas doenças cardiovasculares10,11. Alguns estudaram o papel das gorduras e dos 

açúcares simples como fatores de risco para as DCNTs, outros o efeito protetor das 

fibras e antioxidantes para essas doenças12,13. Porém, a OMS sugere que a avaliação 

do consumo alimentar das populações estaria melhor representado pelo padrão 

alimentar14, considerando que os indivíduos não consomem nutrientes nem  alimentos 

isoladamente15. Nesse sentido, é crescente o interesse nessa linha de investigação 

sobre o consumo de grupos de alimentos considerados definidores de padrões 

alimentares saudáveis e não saudáveis 2. 

A caracterização do padrão alimentar, definido por meio de inquéritos de 

frequência de consumo10,16, reflete um retrato geral do consumo habitual dos 

indivíduos, fornecendo informações importantes sobre a qualidade da dieta, sendo essa 

caracterização cada vez mais utilizada  para analisar a associação entre as 

características qualitativas da dieta e as doenças crônicas15,17,18. Tal abordagem 

também foi sugerida por ALVES et al.,14, LENZ et al.,19 e HU et al.,20, que ressaltaram a 

importância de se conhecer o padrão alimentar como método mais eficaz para 

identificar associações entre alimentação, gordura corporal e DCNTs. 
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A questão que se coloca seria até que ponto a pesquisa empírica tem abordado 

a questão do padrão alimentar como variável preditiva da gordura corporal. Portanto, 

esta revisão teve como objetivo sistematizar os artigos publicados no período de 7 anos 

sobre padrões alimentares de risco e sua associação com a gordura corporal, em 

população adulta.  

 

MÉTODOS 

Nesta revisão, buscaram-se artigos indexados nas bases de dados eletrônicas 

National Library of Medicine (Medline, USA), Scielo e Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs, Brasil), publicados em língua inglesa e 

portuguesa entre os anos de 2005 a 2012. Foram utilizados os descritores na língua 

inglesa: Anthropometry, food consumption, chronic diseases, body fat and adults. Os 

operadores lógicos and, or, not foram usados para combinar os descritores e termos 

utilizados na busca dos artigos.  

A identificação e seleção dos estudos foram realizadas pelos pesquisadores, 

considerando como critérios de inclusão, artigos originais, publicados entre 2005 e 

2012, oriundos de estudos transversais com amostras populacionais em adultos, que 

relacionavam o consumo de alimentos de risco para as DCNTs e sua associação com a 

gordura corporal em adultos. Artigos identificados em mais de uma base de dados 

foram computados em apenas uma base. 

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada por dois pesquisadores em 

observância aos seguintes itens: clareza e adequação na descrição do processo de 

amostragem; aleatorização da amostra; especificação dos critérios de inclusão e 
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exclusão; descrição das perdas e exclusões e apropriada apresentação dos resultados. 

No caso de discordância entre os pesquisadores, a permanência de um artigo no 

estudo foi decidida por consenso entre os dois revisores após avaliação dos critérios de 

inclusão e reanálise do texto. Foram excluídos artigos de revisão e/ou revisão 

sistemática, estudos do tipo caso-controle, coorte e ensaios clínicos controlados.  

 

RESULTADOS 

 Foram localizados 8.924 artigos e conforme a leitura posterior dos títulos, foram 

selecionados 21 artigos para participarem da segunda etapa do estudo.  Nessa etapa, 

os artigos foram reanalisados de forma criteriosa e independente por dois 

pesquisadores, totalizando 08 artigos para inclusão nessa revisão. (TABELA I). 

Todos os artigos incluídos nessa revisão foram estudos realizados no Brasil. As 

principais características dos estudos como autoria, ano de publicação, local de estudo, 

número de participantes, objetivos do estudo, tipo de coleta e inquérito alimentar, plano 

de análise e padrões de consumo utilizados estão apresentados na TABELA II. 

Observa-se que 25% dos estudos não referem qual o questionário de frequência 

alimentar utilizado (QFA). Nota-se que há diferenças metodológicas entre os estudos 

concernentes aos aspectos de representatividade da amostra, tipo de QFA e a 

definição dos padrões de consumo.  

A TABELA III apresenta um resumo dos resultados encontrados nos estudos 

selecionados. Para melhor visualização e comparação entre os resultados, estão sendo 

apresentados separadamente a exposição (padrões alimentares), o desfecho (excesso 

de peso e obesidade abdominal) e as associações. 
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Em Salvador-BA, Oliveira et al.,21 em um estudo de base populacional, 

analisaram os fatores associados ao excesso de peso e gordura abdominal em adultos. 

Na avaliação antropométrica utilizou-se o índice de massa corporal (IMC) e a 

circunferência da cintura (CC), e para o consumo alimentar QFA não identificado, 

analisado segundo proposta de Fornés et al22.  Os autores encontraram 25,8% de 

sobrepeso, 18,8% de obesidade e 28,1% de excesso de gordura abdominal. Encontrou-

se frequência reduzida de consumo de legumes, frutas e hortaliças (padrão saudável) e 

elevado consumo de carnes, embutidos, leite e derivados (padrão de risco) em mais de 

1/3 da amostra. No modelo final após análise de regressão de Poisson, o padrão 

alimentar não apresentou associação significante com o excesso de peso (IMC) e 

gordura abdominal (CC). 

Em estudo realizado na cidade de São Paulo, Neumann et al10, identificaram os 

padrões de consumo alimentar e sua associação com fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares (DCV). Na identificação do excesso de peso foi utilizado o IMC e para 

obesidade abdominal, a relação cintura-quadril (RCQ), ambos com a classificação da 

OMS23,24. Quanto ao perfil antropométrico, 48,5% e 43,1% apresentaram excesso de 

peso e obesidade abdominal, respectivamente. O QFA utilizado foi o validado por 

Ribeiro et al.,25 para estudo da dieta versus DCNTs, dando origem a 4 padrões 

alimentares: padrão 1 (cafeteria)- leite integral, pães, massas, salgados, doces, 

gorduras, presunto, refrigerante comum; Padrão 2 (tradicional) – Cereais, feijões, 

folhosos, não-folhosos e sopas, maionese, chá e café; Padrão 3 (moderno)– Leite 

desnatado, frutas, sucos naturais, peixes, refrigerantes diet, adoçantes artificiais e, em 

menor proporção, pães, não folhosos e sopas; Padrão 4 (aterogênico) – feijoada, carne 



Consumo alimentar de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e sua associação com a gordura corporal: um 

estudo em funcionários de uma universidade pública de Recife/PE. 

 

AZEVEDO, E. C. C. A. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2013.  

 

 

29 

de boi e miúdos, porco, frango, linguiça, ovo, bebidas alcoólicas e sal. Os padrões 

cafeteria e aterogênico se associaram positivamente com o excesso de peso e 

obesidade abdominal, enquanto que os padrões moderno e tradicional se associaram 

inversamente com o IMC e a RCQ. 

Em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Gimeno et al17 descreveram os 

padrões de consumo de alimentos e fatores associados a estes, entre os participantes 

de um estudo de base populacional. Na avaliação antropométrica utilizou-se o IMC e a 

CC, ambos com a classificação da OMS23,24. Foi utilizado para a avaliação do consumo 

alimentar, um QFA validado por Fornés et al26, analisado segundo a metodologia de 

escores proposta por esse mesmo autor26, identificando-se 4 padrões de consumo de 

alimentos: Padrão obesogênico - açúcar, doces e refrigerantes; Padrão saudável- 

hortaliças, frutas e laticínios desnatados; Padrão misto- frituras, pescados e raízes e 

Padrão Popular - feijão, cereais e gordura vegetal. Observou-se maior frequência de 

indivíduos com padrão “saudável” entre aqueles com excesso de peso e obesidade 

abdominal, o padrão obesogênico foi mais freqüente nos indivíduos eutróficos e que 

não apresentaram obesidade abdominal, o que poderia ser explicado por uma situação 

de causalidade reversa. Ou seja, de forma inusitada os padrões obesogênico e misto 

apresentaram-se como fatores de proteção para a obesidade abdominal avaliada pela 

CC 

Perozzo et al.,15 em estudo desenvolvido em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 

analisaram a associação de padrões alimentares com a obesidade geral e abdominal 

em mulheres adultas. Para a avaliação antropométrica, foi utilizado o IMC na 

identificação de obesidade geral27 e a CC para identificação da obesidade abdominal28. 
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Para o consumo alimentar, o QFA utilizado foi o validado por Alves et al.,14 segundo 

proposta do mesmo autor dando origem a 5 padrões alimentares (PA), a partir  de uma 

análise fatorial: PA vegetais- repolho, couve, couve-flor, abóbora, cenoura, laranja, 

brócolis, pepino, beterraba, tomate, vagem, banana, mamão, maçã, bergamota, outros 

vegetais verdes e biscoito gelado; PA frutas– Melão, melancia, manga, pêra, pêssego, 

caqui, uva, limão, maracujá, abacaxi, sorvete, abacate, goiaba, kiwi, fígado, suco 

natural e peixes; PA nozes-oleaginosas– Amêndoa, avelã, nozes, castanhas, ameixa 

seca uva passa, massa integral, veia, farelo de trigo, açúcar mascavo, mel, pão de 

centeio, pão integral, soja, vinho tinto e arroz integral; PA pão/ aipim/ batata doce– pão 

caseiro, aipim, batata doce, milho, feijão, lentilha, açúcar, banha, leite integral, batata 

inglesa, nata, massa e carne de porco; PA chocolates/ doces– Chocolates, balas, 

sobremesas, doces, creme de leite, presunto, mortadela, salame, copa, maionese 

industrializada, queijo, frituras, fast food, biscoito doce, cuca e bolo. Os autores 

encontraram 18% de obesidade geral e 23,3% de obesidade abdominal. Encontrou-se 

uma associação direta entre a obesidade geral e o PA frutas, embora uma relação 

inversa com PA vegetal. O PA nozes/ oleaginosas associou-se de forma inversa à 

obesidade abdominal. Deve-se ressaltar que esses resultados devem ser interpretados 

com a devida cautela, considerando que a definição dos padrões alimentares utilizada 

pelos autores foi extremamente heterogênea incluindo em um mesmo padrão alimentos 

de diversos grupos alimentares.  

Em Rio Branco - AC, Lino et al.,29 em um estudo de base populacional,  

avaliaram a prevalência e os fatores associados ao excesso de peso em adultos. Na 

avaliação antropométrica utilizou-se o IMC, segundo a classificação da OMS27 e para o 

Padrão alimentar de risco e gordura 

corporal 
Azevedo ECC et 

al 
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consumo alimentar um QFA elaborado com base naquele aplicado no Inquérito de 

Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico 

(VIGITEL)30, utilizando como variáveis o consumo de frutas e de vegetais. Estas 

variáveis foram categorizadas em 4 grupos, baseado no consumo de cada indivíduo, 

assim denominados: Consumidor diário de frutas - indivíduos que consumiam pelo 

menos uma vez ao dia um tipo de fruta; Consumidor diário de vegetais– consumiam um 

tipo de legume cozido ou salada crua, pelo menos uma vez ao dia; Não consumidores 

diários de frutas - consumiam frutas em menos de 7 dias na semana e Não 

consumidores diários de vegetais - consumiam menos de uma vez ao dia legumes 

cozidos ou salada crua. Quanto ao perfil antropométrico, 46,9% da amostra 

apresentaram excesso de peso. O consumo diário de frutas e vegetais foi de 58,8% e 

52,4%, respectivamente. A análise de regressão de Poisson mostrou uma associação 

positiva entre consumo diário de frutas e o excesso de peso, em ambos o sexos. É 

plausível supor que esses resultados configurem mais uma vez a situação de 

causalidade reversa. 

Mondini et al.,31, em estudo de base populacional, em Ribeirão Preto, estado de 

São Paulo, avaliaram o consumo de frutas e hortaliças e sua associação com o estado 

nutricional em adultos. Na avaliação antropométrica foi utilizado o IMC, com a 

classificação da OMS23 e para o consumo alimentar QFA validado por Fornés et al.,26, 

tendo como período de referência os seis últimos meses que antecederam a entrevista. 

Analisou-se o QFA segundo proposta de escores deste mesmo autor22, originando duas 

categorias de consumo: Consumo diário de frutas e hortaliças – Sim ou não, 

independente do número de vezes por dia e Consumo mínimo recomendado de frutas e 

Padrão alimentar de risco e gordura 

corporal 

Azevedo ECC et 

al 
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hortaliças - consumo de pelo menos cinco vezes ao dia, baseado no recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde1. Encontrou-se elevada frequência de consumo diário 

de frutas e hortaliças nos dois sexos (mais de 70%). Considerando a recomendação 

mínima de consumo diário de frutas e hortaliças, apenas 25% dos homens e 40% das 

mulheres atenderam esta recomendação. A análise de regressão de Poisson, não 

apontou associação significante entre consumo diário e consumo mínimo recomendado 

de frutas e hortaliças e o estado antropométrico.  

Em estudo de base populacional em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, 

Neutzling et al.,32 estimaram a frequência do consumo de frutas, legumes e verduras 

em adultos e analisaram os fatores associados a tal consumo. Na avaliação 

antropométrica utilizou-se o IMC, classificado segundo critérios da OMS23 e para o 

consumo alimentar um QFA não identificado, utilizando como variável para análise o 

consumo de frutas, legumes e verduras nos últimos 12 meses que antecederam a 

entrevista. Com base nos resultados do QFA, o consumo foi dicotomizado em: 

Consumo regular de frutas, legumes e verduras – cinco ou mais vezes por semana ou 

não. Quanto ao perfil antropométrico, 51,3% da amostra apresentaram excesso de 

peso e 20,9% consumo regular de frutas, legumes e verduras. A análise de regressão 

de Poisson, não mostrou associação significante entre o consumo regular de frutas, 

legumes e verduras e o estado nutricional. 

Campos et al.,33 realizaram estudo em Florianópolis- SC, para estimar a 

prevalência do consumo adequado de frutas, legumes e verduras e fatores associados 

em adultos participantes do Sistema Municipal de Monitoramento de fatores de risco 

para doenças crônicas não transmissíveis (SIMTEL)34 realizado em 2005 . Na avaliação 
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antropométrica foi utilizado o IMC com a classificação da OMS27 e para o consumo 

alimentar foi utilizado QFA do SIMTEL34 sobre consumo de frutas, legumes e verduras.  

A partir das frequências diárias obtidas no questionário, o consumo de 5 ou mais vezes 

ao dia de frutas, legumes e verduras foi denominado Consumo adequado, segundo 

recomendação da OMS35. O consumo esteve adequado em 21,9% da amostra. Na 

análise de regressão de Poisson, foi encontrada uma associação direta entre consumo 

inadequado de frutas, legumes e verduras e obesidade nos indivíduos do sexo 

masculino. 

 

DISCUSSÃO 

O excesso de peso e a obesidade abdominal têm sido considerados como 

importantes fatores de risco para o desenvolvimento das DCTNs. Atualmente as DCNTs 

representam um problema de grande relevância em Saúde Pública, justificando o 

crescente número de estudos desenvolvidos nos últimos anos. Diante desse fato, é 

necessário o conhecimento dos perfis de exposição de risco à essas enfermidades, 

entre eles o consumo alimentar. Entretanto, no Brasil, observa-se um número 

extremamente reduzido de estudos populacionais abordando o  consumo alimentar e a 

sua associação ao perfil antropométrico. Por sua vez, os resultados desses estudos são 

ainda conflitantes impondo a necessidade de uma revisão integrativa contextualizando 

as especificidades de cada investigação.  

Nos estudos analisados, confirma-se a tendência preocupante do incremento do 

excesso de peso, cujas prevalências são elevadas em ambos os sexos. Nesse sentido, 

a prevalência de excesso de peso em adultos variou de 38,6% a 51,3% e o excesso de 
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gordura abdominal variou de 23,4% a 43,1%, valores semelhantes aos encontrados em 

outros estudos brasileiros36,37. Essas cifras estão de acordo com as encontradas no 

último VIGITEL6 realizado em 2011, onde 48,5% da população apresentaram excesso 

de peso assim como com aquelas divulgadas pela POF 2008-20095, onde o excesso de 

peso foi identificado em 50,1% dos homens e 48,1% das mulheres. 

As maiores prevalências de excesso de peso foram encontradas nos estudos 

realizados na região sul do país15,32, confirmando os achados da POF 2008-20095, com 

maiores frequências de excesso de peso nessa região, atingindo 56,8% dos homens e 

51,6% das mulheres. Salienta-se que alguns estudos aqui incluídos não relataram as 

prevalências de excesso de peso e de gordura abdominal, dificultando a comparação 

entre as prevalências encontradas. 

Quanto ao consumo alimentar, observa-se na maioria dos estudos a baixa 

frequência de consumo de alimentos considerados de proteção para DCNTs, como é o 

caso das frutas, legumes e hortaliças.  

A variação na forma de construção e na apresentação dos padrões alimentares 

originou diferenças marcantes quanto ao tipo e número de padrões dificultando 

sobremaneira a interpretação dos resultados. Nesse sentido, no estudo de Neumann et 

al.,10, alimentos considerados de risco para DCNTs fizeram parte de diferentes padrões. 

Por sua vez, no estudo de Perozzo et al.,15, alimentos considerados de proteção 

(vegetais e frutas) compuseram padrões de consumo diferentes. Em 50% dos estudos, 

utilizou-se como indicador de proteção, o consumo de frutas, legumes e hortaliças, 

embora apresentando uma ampla variação em sua forma de apresentação: consumo 

diário29, consumo regular31, consumo mínimo recomendado32, consumo adequado33.   
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A falta de padronização para definição dos padrões de consumo alimentar 

dificulta sobremaneira a comparação dos resultados obtidos nos diferentes contextos 

ecológicos. É necessário conhecer melhor a validade e a confiabilidade dos padrões 

alimentares, pois em métodos de obtenção a posteriori , derivados de análise fatorial ou 

análise de agrupamento, o investigador toma decisões que podem afetar o número, os 

tipos de padrões e sua capacidade de predizer doenças crônicas em populações 

expostas a longos períodos de risco20,38. 

Nessa revisão, ficam claras as diferenças entre os instrumentos de coleta de 

dados de consumo alimentar utilizados, prejudicando a interpretação e comparação dos 

resultados entre os estudos. Alguns autores relataram a fonte de seus 

questionários10,15,17,29,31,33, outros apenas descrevem as variáveis utilizadas21,32. O 

tempo de referência utilizado no QFA é outro ponto a ser considerado. Dos 08 estudos 

analisados, 03 não descrevem o tempo utilizado21,29,33, 01 estudo utilizou o período de 1 

mês15, 02 estudos o período de 6 meses17,31 e 02 estudos utilizaram os últimos 12 

meses antes da entrevista10,32. Essa variação limita a comparação dos estudos, pois os 

desfechos que possuem diferentes tempos de aparecimento e tempos de referências 

mais longos propiciam a ocorrência de vieses, como o viés de memória.  

As frequências de consumo de frutas, verduras e hortaliças apresentaram 

diferenças entre os estudos analisados, com os menores percentuais de consumo 

encontrados na região sul do país32,33, contrariando os achados de JAIME et al39 e do 

VIGITEL6, onde a cidade de Florianópolis apresentou o maior percentual de consumo 

recomendado de frutas e hortaliças no Brasil1. Esta revisão mostra que o consumo de 

frutas, legumes e hortaliças pela população brasileira está bem abaixo das 
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recomendações atuais, e vem corroborar os achados de outros estudos39,40,41,42,43, 

inclusive  da POF 2008-20095, onde menos de 10% da população atingem as 

recomendações de consumo de frutas, verduras e legumes. 

O padrão alimentar mostrou-se associado significantemente ao perfil 

antropométrico em 5 estudos analisados. Destes, em 03 estudos o consumo de frutas, 

verduras e hortaliças mostrou-se diretamente associado com o excesso de peso, o que 

vem contrariar os resultados de estudos prévios44,45. 

No estudo Gimeno et al.,17, padrões saudáveis representados por consumo 

adequado de frutas e vegetais, representaram fatores de risco para o excesso de 

gordura abdominal, o que poderia ser explicado pelo viés de informação, uma vez que 

ao considerar-se o consumo nos últimos seis meses que antecederam à entrevista, a 

possibilidade de viés de memória é potencialmente grande, como também pelo 

fenômeno da causalidade reversa. Ou seja, por se tratar de estudo com desenho 

transversal os indivíduos com excesso de peso poderiam estar em dieta para perda 

ponderal, mediante a adoção de um padrão alimentar saudável. Os indivíduos também 

poderiam estar distorcendo o relato de alguns alimentos por já conhecer seu efeito 

benéfico ou mesmo nocivo14. 

No estudo de Perozzo et al.,15, em que frutas e vegetais originaram padrões 

alimentares diferentes, o elevado consumo de PA – vegetais apresentou-se como fator 

de risco para obesidade geral, fato também observado em estudo desenvolvido por  

Sichieri et al.,46 . Esses resultados poderiam ser  explicados pela superestimação do 

consumo de vegetais  na dieta dos indivíduos com excesso de peso. Deve-se 
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considerar essa possibilidade ao interpretar os resultados, por tratar-se de um viés de 

difícil controle na coleta de dados e sem controle na análise.  

Por outro lado, os padrões de consumo de alimentos dependem de outros 

fatores como condições sócio-econômicas e demográficas, aspectos culturais 47 e 

histórico de vida de cada indivíduo48. Além disso, as escolhas alimentares podem se 

modificar ao longo do tempo, de acordo com a disponibilidade dos alimentos em cada 

região17. 

Dos 08 estudos analisados, em apenas 0133 foi utilizado inquérito telefônico para 

coleta de dados realizado pelo SIMTEL34 em 2005 na cidade de Florianópolis. O 

SIMTEL34, assim como o VIGITEL6,30, apesar de possuir algumas limitações por excluir 

os indivíduos que residem em domicílios que não possuem telefone fixo, são de grande 

utilidade devido à sua agilidade, baixo custo e grande representatividade da população.  

Deve-se ressaltar que em 02 estudos as informações referentes às estimativas 

de excesso de peso baseiam-se em peso e altura auto-referidos e não aferidos, não 

podendo-se descartar um potencial viés de informação, com superestimação da altura e 

subestimação do peso corporal32,33. Essa limitação deve ser considerada na 

interpretação dos dados, podendo ser minimizada como mostrado em alguns 

estudos49,50.   

Também é limitante o fato de que os artigos aqui analisados são estudos 

transversais, os quais estão sujeitos a vieses, como o viés de causalidade reversa. 

Apesar disso, estudos transversais de base populacional com amostras representativas 

são de grande relevância, já que são alternativas rápidas e baratas, sendo muito úteis 

no dimensionamento dos problemas criando subsídios para a adoção de ações 
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educativas e promoção de hábitos alimentares saudáveis na população de referência 

ou em outras populações com características semelhantes.  

 

CONCLUSÃO 

Os efeitos benéficos do consumo de alimentos protetores, como frutas, legumes 

e hortaliças estão bem estabelecidos na literatura. No entanto, a revisão bibliográfica 

mostrou resultados conflitantes e que diferem desse conceito pré-estabelecido. Esses 

resultados inesperados poderiam ser atribuídos ao delineamento metodológico utilizado 

nos estudos (transversais), a multiplicidade e a inadequada caracterização dos padrões 

alimentares, além do viés de informação, dentre outros fatores. 

Desse modo, as variações encontradas nessa revisão, com um grande número e 

tipos de padrões alimentares, mostram a necessidade de padronização dessa forma de 

caracterizar o consumo alimentar para que seja possível uma correta interpretação dos 

resultados e comparações entre os diferentes estudos. 

Além disso, as altas prevalências de excesso de peso e do baixo consumo de 

frutas, legumes e hortaliças, indicam a necessidade de intervenções, visando à 

implementação de estratégias de prevenção e promoção da saúde, incentivando a 

redução do excesso de peso e maior consumo de alimentos ricos em fibras, como 

frutas e vegetais. 
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Tabela I – Resultados da pesquisa na literatura 

Base de dados pesquisada Descritores utilizados Número de artigos                      
encontrados 

Lilacs (descritores)  

Food consumption , 
chronics diseases,  
anthropometry, body fat, 
adults 

 

 

129 

Medline (Key words) 

 

 

 

Food consumption, 
chronics diseases, 
anthropometry, body fat, 
adults 

 

 

8.548 

Scielo (descritores) Food consumption, 
chronics diseases, 
anthropometry, body fat, 
adults 

 

 

247 

 

Artigos incluídos para a 2° fase 

 

 

 

Lilacs 

Medline 

Scielo 

 

 

6 

0 

15 

Artigos incluídos na revisão 

 

 

Total de artigos avaliados 

Lilacs 

Medline 

Scielo 

2 

0 

6 

8 
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3 MÉTODOS 

 

3.1  DESENHO DO ESTUDO E CASUÍSTICA. 

 

O estudo é do tipo transversal, envolvendo funcionários acima de 20 anos, de ambos os 

sexos, provenientes da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco, realizado no 

período de abril a setembro de 2010.  

A população elegível incluiu todos os funcionários (425 docentes e 209 técnicos) lotados 

nos Centros de Ensino da Área de Saúde, presentes no âmbito da universidade por ocasião da 

coleta de dados. Os indivíduos foram selecionados através de adesão espontânea, mediante 

divulgação do estudo entre professores e funcionários dos cursos do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da UFPE. Como critérios de elegibilidade foram utilizados: ser do quadro efetivo e não ser 

portador de deficiência física que impedisse a avaliação antropométrica, gestantes e lactentes. 

O tamanho amostral foi determinado tomando-se como base a estimativa da frequência 

adequada do consumo de frutas, hortaliças e leguminosas, observadas no estudo piloto. Essa 

estimativa foi possível, pois dentre os dados primários coletados também constavam perguntas 

sobre a quantidade de porções de alimentos consumidos diariamente referentes a cada grupo da 

pirâmide alimentar para adultos, adaptada de PHILIPI et al. (1999). Desse modo, adotando-se 

uma frequência de consumo de 20%, com uma margem de erro aceitável de 4%, uma 

confiabilidade de 95% e uma população de cerca de 634 funcionários, o tamanho amostral 

mínimo foi de  240. Para corrigir eventuais perdas, esse valor foi corrigido em 10% [100/(100-

10)], totalizando uma amostra de 267 indivíduos. 

 

3.2 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

3.2.1 Dados demográficos, socioeconômicos e de estilo de vida 

 

Dentre as variáveis sociodemográficas, consideraram-se: sexo, idade em anos no 

momento da entrevista, categorizada em duas faixas etárias (20 a 49 e ≥ 50 anos); e escolaridade 

estratificada em ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.  Os aspectos referentes ao 
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estilo de vida foram: hábito de fumar, sendo considerados fumantes, não fumantes e ex-fumantes; 

consumo de álcool, agrupado em bebe e não bebe e a atividade física dicotomizada em pratica 

exercício físico pelo menos duas vezes na semana (sim ou não), se sim, qual e em que frequência. 

 

3.2.2 Dados antropométricos 

 

As seguintes medidas foram verificadas: peso, altura e circunferência da cintura (CC). 

Para a determinação do peso corporal e estatura dos funcionários foi utilizada uma balança 

eletrônica digital Plena, capacidade 150Kg com divisão de 100g e um estadiômetro portátil 

(Ghrum Polar Manufacture, Suíça) com extensão de 2,00m, dividido em centímetros e 

subdividido em milímetros. Tanto o peso quanto a altura foram mensurados segundo técnicas 

preconizadas por Lohman (LOHMAN, 1991) e serviram de base para o cálculo do IMC sendo 

que a classificação utilizada foi a proposta pela OMS em 1995 (WHO, 1995).  

Com o objetivo de identificar o padrão de distribuição da massa adiposa (obesidade 

abdominal), foi utilizado o índice circunferência da cintura (CC), aferido com uma fita métrica 

não extensível, Sanny (American Medical do Brasil Ltda., São Bernardo do Campo, Brasil), com 

precisão de 1mm, no ponto médio entre a última costela e a crista do ilíaco de acordo com as 

normas recomendadas pela OMS (WHO, 1998). Nesse estudo, este indicador será avaliado 

utilizando como padrão de referência os pontos de corte da OMS (WHO,1998). 

As medidas antropométricas foram aferidas em duplicata pelo mesmo avaliador e 

desprezadas quando o erro de aferição entre elas foi maior que 100g para peso, 0,5 cm para altura 

e 0,1 cm para CC. O valor resultante das aferições foi à média entre elas. 

 

3.2.3 Bioimpedância Elétrica  (BIA) 

 

As medidas de bioimpedância elétrica (BIA) foram realizadas com o aparelho Maltron 

BF-906 (Maltron, Reino Unido), com uma freqüência de 50Hz em corrente alternada de quatro 

eletrodos. O aparelho fornecia o percentual de gordura diretamente através de equações já 

programadas pelos fabricantes no próprio instrumento. As medidas foram feitas com o indivíduo 
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deitado sobre uma superfície não-condutora (colchonete), na posição supina, com pernas e braços 

abduzidos a 45º, sem portar brincos, relógio, anéis e objetos metálicos. Vale ressaltar que a 

principal fonte de erro do método de BIA é a variabilidade intra-individual na resistência total do 

corpo, devido a fatores que alteram o estado de hidratação do indivíduo. Desse modo, alguns 

cuidados, como os citados abaixo, foram tomados antes da aferição. 

 

 Não comer ou beber a menos de quatro horas do teste 

 Não fazer exercícios a menos de doze horas do teste 

 Urinar a menos de 30 minutos do teste 

 Não consumir álcool a menos de 48h do teste 

 Não tomar diuréticos a menos de sete dias do teste 

 Mulheres que estão retendo água durante determinado período 

do ciclo menstrual não devem realizar o teste 

             Fonte: Heyward & Stolarczyk (2000) 

  

Para indicar níveis de gordura corporal de risco relacionados à obesidade, foram utilizados 

os valores de ≥28% para homens e ≥40% para mulheres, pontos de cortes recomendados por 

GALLAGHER et al., 2000. Esse autor fornece recomendações de gordura corporal de acordo 

com a faixa de idade, estratificadas em: 20-39 anos, 40-59 anos e 60-79 anos. Como a média de 

idade da população amostral ficou em torno dos 40 anos, fez-se a opção pelos pontos de corte de 

Gallagher et al., 2000 para a faixa dos 40-59 anos e não foi utilizada a recomendação de 

LOHMAN, 1991 cujos valores de ≥25% para homens e ≥32% para mulheres foram definidos em 

função de adultos jovens. 

 

3.2.4 Dados dietéticos 

 

  O QFA utilizado neste estudo foi do tipo qualitativo, sendo desenvolvido e validado por 

FURLAN-VIEBIG e PASTOR-VALERO (2004) para o estudo de dieta e doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). O questionário proposto por esses autores é composto por 98 itens, sendo 

adotadas as seguintes categorias de frequência de consumo (FC): Nunca (FC1), < ou = 1 vez por 
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mês (FC2), 1 vez por semana (FC3), 2-4 vezes por semana (FC4),1 vez ao dia (FC5), e 2 ou mais 

vezes ao dia (FC6). Para que a FC de cada alimento pudesse ser tratada como FC anual, foi 

atribuído um peso (S) a cada categoria de FC. 

Foi definido como peso (S) máximo o valor igual a 1 para a frequência de 2 ou mais vezes 

ao dia (FC6). Os demais pesos foram obtidos de acordo com a seguinte equação: Sn = (1/365) x 

[(a+b)/2] sendo que a e b representam o número de dias da frequência. Assim, para cada 

indivíduo, foi obtido o cálculo do escore de frequência de consumo de alimentos correspondente 

a dois grupos (Grupo I e Grupo II). O Grupo I foi formado por alimentos considerados de risco 

para as DCNT, e o Grupo II foi formado por alimentos protetores para as DCNT. 

• Grupo I: Leite integral e produtos lácteos integrais (iogurte integral, queijos amarelos, 

creme de leite); gorduras de origem animal (manteiga); gorduras de origem vegetal (margarinas); 

alimentos fritos e fast food (salgadinhos de bar, coxinha, empada, pizza, sanduíche, McDonalds); 

carnes com gordura, fritas e/ou com pele (aves, bovina, suína, fígado, vísceras de frango e de 

boi); produtos derivados (embutidos, charque, mortadela, presunto, linguiça, salsicha, 

preparações à base de carnes), refrigerantes, bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque), 

sucos artificiais, açúcares e sobremesas (balas, doces, mel, rapadura, pudim, manjar, doces, 

sorvetes, bolos). 

• Grupo II: Leite desnatado e produtos lácteos desnatados (iogurte, queijos brancos), 

frutas e sucos naturais, água de coco, verduras e legumes (crus e cozidos), leguminosas (feijão 

mulatinho, carioca, preto, verde e macassa), cereais e derivados (arroz, macarrão, pães, biscoitos 

salgados, milho, aveia), raízes e tubérculos (macaxeira, inhame , farinha de mandioca, batata 

doce e inglesa), carnes cozidas e/ou sem pele (aves e bovinas), peixes e frutos do mar. 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS E PROTOCOLO DO ESTUDO 

 

O protocolo de pesquisa foi submetido ao comitê de ética da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) com o registro CEP/CCS/UFPE n° 285/09. Ressaltando que os funcionários 

que concordaram em participar, receberam todas as informações sobre o estudo e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 
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3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada em apenas uma etapa. Inicialmente, todos foram 

informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e, ao concordarem em participar, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com a resolução 196/1996 do 

CNS, sendo então iniciada a coleta dos dados. A coleta incluiu o preenchimento de um 

questionário contendo as variáveis demográficas e sociais, além da coleta dos dados 

antropométricos e de consumo alimentar, todas realizadas por um nutricionista e dois alunos de 

graduação em Nutrição. Nesse momento, o funcionário recebeu um folheto com todos os 

cuidados a serem seguidos antes da técnica da bioimpedância, e se todos os cuidados 

preconizados tiverem sido tomados, teve início a realização da técnica. O funcionário foi 

informado sobre os resultados obtidos nas suas avaliações e a possível necessidade de 

acompanhamento médico e nutricional.  

 

3.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

   

A construção do banco de dados foi realizada no programa Epi-info versão 6.04 

(CDC/WHO, Atlanta, GE, USA) com dupla entrada de informações e verificadas com o módulo 

VALIDATE, para checar a consistência e validação das mesmas. As análises estatísticas foram 

realizadas no SPSS 7.5 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  

Os escores de frequência de consumo alimentar, em virtude de se tratar de variáveis em 

escala ordinal, foram descritos sob a forma de mediana e Intervalo Interquartílico (IQ). A 

associação entre consumo alimentar e as variáveis explicativas foi avaliada pelos testes “U” de 

Mann Whitney (duas medianas) e Kruskal Wallis (mais de duas medianas), empregando-se o 

teste “U” de Mann Whitney a posteriori. Na validação das associações investigadas foi adotado o 

valor de p<0,05. 
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados deste estudo estão apresentados sob a forma de artigo científico original, 

conforme regulamentação do colegiado de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
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 ARTIGO ORIGINAL  

PADRÃO ALIMENTAR DE RISCO PARA AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS E SUA ASSOCIAÇÃO COM A GORDURA 

CORPORAL – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Enviado para: Revista de Saúde Pública 

Qualis Área Nutrição – B1     JCR=0,862 
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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar o consumo de alimentos de risco e proteção para as doenças crônicas não 

transmissíveis e sua associação com a gordura corporal em funcionários da área de saúde de 

uma universidade pública da cidade de Recife, em Pernambuco. 

 

Métodos: Estudo transversal, envolvendo 267 adultos. Foram constituídos 2 grupos de 

alimentos: Risco e proteção. O consumo alimentar foi avaliado por um questionário de 

frequência alimentar com mensuração convertida em escores. O modelo conceitual considerou 

variáveis sociodemográficas, comportamentais, antropométricas e percentual de gordura 

corporal. 

 

Resultados: Foi evidenciada uma elevada prevalência de excesso de peso e do baixo 

consumo de alimentos protetores. As medianas dos escores de consumo de alimentos de risco 

e proteção foram similares em todas as variáveis analisadas, exceto por um maior consumo de 

alimentos protetores observado nos indivíduos obesos (p=0,000), classificados pelo IMC e pela 

BIA. 

 

Conclusões: O estudo aponta para a complexidade envolvida na relação entre consumo 

alimentar, gordura corporal e doenças crônicas não transmissíveis, indicando a necessidade de 

novos estudos com delineamentos mais apropriados, fornecendo subsídios para futuras 

intervenções nesta população.  

 

Termos de indexação: Consumo alimentar, alimentos de risco, alimentos de proteção, 

adultos, antropometria, doenças crônicas não transmissíveis, gordura corporal. 
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Abstract 

 

 

Objective: To assess the consumption of risky and protective foods for non-communicable 

chronic diseases and its association with body fat in healthy workers from a public University 

of Recife, Pernambuco. 

 

Methods: This cross-sectional study included 267 adults. Two food groups were considered: 

risky and protective foods. Food consumption was assessed by a food frequency 

questionnaire with measurements converted to scores. The conceptual model considered 

sociodemographic, behavioral, anthropometric variables and body fat percentage.  

 

Results: A high prevalence of overweight and low consumption of protective foods was 

evidenced. Medians of scores of risky and protective foods consumption were similar in all 

variables analyzed, except for a higher consumption of protective foods observed in obese 

individuals (p=0.000), classified by IMC and BIA. 

 

Conclusions: The study highlights the complexity involved in the relation between food 

consumption, body fat, and non-communicable chronic disease, indicating the need of future 

studies with more appropriate designs to provide rationale for future interventions in this 

population. 

 

 

Keywords: food consumption, risky foods, protective foods, adults, anthropometry, 

non-communicable chronic diseases, body fat.  
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INTRODUÇÃO 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são atualmente as principais causas 

de morte no Brasil e no mundo. Estudos mostram que hábitos alimentares inadequados, dentre 

outros fatores, tem sido associados às DCNT, como o diabetes melittus, as doenças 

cardiovasculares, alguns tipos de cânceres e a obesidade1. 

 As mudanças ocorridas no padrão alimentar da população brasileira advindas da 

transição nutricional, caracterizadas pelo aumento da ingestão de alimentos com alta 

densidade energética, pobres em fibras2 e ricos em gordura saturada, gordura trans e açúcares 

simples, associados à inatividade física, tabagismo e consumo excessivo de álcool, têm sido 

identificados como preditores independentes dessas enfermidades1. 

  O aumento significativo na prevalência de excesso de peso e obesidade tem sido 

considerado como um dos principais fatores de risco para as DCNT, pois se sabe que o risco 

destas aumenta diretamente com o grau de excesso de peso e acúmulo de gordura na região 

abdominal1. Esses achados são confirmados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 

2008-2009)3, que constatou uma prevalência de 50% de excesso de peso na população adulta 

brasileira e baixo consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e leguminosas e 

alto consumo de alimentos ricos em gordura saturada, açúcar e sal. Dados recentes4 mostram 

que menos de ¼ da população possui consumo recomendado de frutas e hortaliças, o que 

reflete a baixa qualidade da dieta do brasileiro. 

 Estudos têm analisado a associação entre risco de doenças crônicas e o consumo de 

determinados alimentos e nutrientes5,6. Porém, a OMS sugere que a avaliação do consumo 

alimentar das populações estaria mais bem representada pelo padrão alimentar, considerando 

que os indivíduos não consomem nutrientes nem alimentos isoladamente7.  Nesse sentido, é 

crescente o interesse nessa linha de investigação sobre o consumo de grupos de alimentos 

considerados definidores de padrões alimentares saudáveis e não saudáveis. A questão que 

se coloca seria até que ponto a pesquisa empírica tem abordado a questão do padrão 

alimentar como variável preditiva da gordura corporal. Portanto, o presente estudo tem como 

objetivo avaliar o consumo alimentar de risco e proteção para as DCNT e sua associação com 

a gordura corporal em funcionários da área de saúde de uma universidade pública da cidade 

do Recife, em Pernambuco. 
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MÉTODOS 

O estudo é do tipo transversal, envolvendo funcionários acima de 20 anos, de ambos os 

sexos, provenientes da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco, realizado no 

período de abril a setembro de 2010. 

O tamanho amostral foi determinado tomando-se como base a estimativa da frequência 

adequada do consumo de frutas, hortaliças e leguminosas, observadas no estudo piloto. Essa 

estimativa foi possível, pois dentre os dados coletados também constavam perguntas sobre a 

quantidade de porções de alimentos consumidos diariamente referentes a cada grupo da 

pirâmide alimentar para adultos, adaptada de Philipi et al.,8. Desse modo, adotando-se uma 

frequência de consumo de 20%, com uma margem de erro aceitável de 4%, uma confiabilidade 

de 95% e uma população de cerca de 634 funcionários (425 docentes e 209 técnicos), o 

tamanho amostral mínimo foi de  240. Para corrigir eventuais perdas, esse valor foi corrigido 

em 10% [100/(100-10)], totalizando uma amostra de 267 indivíduos.  

Os indivíduos foram selecionados mediante um processo de adesão espontânea, a 

partir da divulgação do estudo entre professores e funcionários dos cursos do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da UFPE. Foram utilizados os seguintes critérios de elegibilidade: ser 

do quadro efetivo, não ser portador de deficiência física que impedisse a avaliação 

antropométrica e não ser gestante ou lactante. Os dados referentes ao consumo alimentar 

foram coletados por meio de um questionário de frequência alimentar (QFA) do tipo qualitativo, 

sendo desenvolvido e validado por Furlan-Viebig e Pastor-Valero (2004)9 para o estudo da 

dieta e DCNT. O questionário proposto por esses autores é composto por 98 itens, sendo 

adotadas as seguintes categorias de frequência de consumo (FC): Nunca (FC1), < ou = 1 vez 

por mês (FC2), 1 vez por semana (FC3), 2-4 vezes por semana (FC4),1 vez ao dia (FC5), e 2 

ou mais vezes ao dia (FC6). Para que a FC de cada alimento pudesse ser tratada como FC 

anual, foi atribuído um peso (S) a cada categoria de FC. 

Foi definido como peso (S) máximo o valor igual a 1 para a frequência de 2 ou mais 

vezes ao dia (FC6). Os demais pesos foram obtidos de acordo com a seguinte equação: Sn = 

(1/365) x [(a+b)/2] sendo que a e b representam o número de dias da frequência. Assim, para 

cada indivíduo, foi obtido o cálculo do escore de frequência de consumo de alimentos 

correspondente a dois grupos (Grupo I e Grupo II). O Grupo I foi formado por alimentos 

considerados de risco para as DCNT, e o Grupo II foi formado por alimentos protetores para as 

DCNT. 
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• Grupo I: Leite integral e produtos lácteos integrais (iogurte integral, queijos amarelos, 

creme de leite); gorduras de origem animal (manteiga); gorduras de origem vegetal 

(margarinas); alimentos fritos e fast food (salgadinhos de bar, coxinha, empada, pizza, 

sanduíche, McDonalds); carnes com gordura, fritas e/ou com pele (aves, bovina, suína, fígado, 

vísceras de frango e de boi); produtos derivados (embutidos, charque, mortadela, presunto, 

linguiça, salsicha, preparações à base de carnes), refrigerantes, bebidas alcoólicas (cerveja, 

vinho, pinga, uísque), sucos artificiais, açúcares e sobremesas (balas, doces, mel, rapadura, 

pudim, manjar, doces, sorvetes, bolos). 

• Grupo II: Leite desnatado e produtos lácteos desnatados (iogurte, queijos brancos), 

frutas e sucos naturais, água de coco, verduras e legumes (crus e cozidos), leguminosas (feijão 

mulatinho, carioca, preto, verde e macassa), cereais e derivados (arroz, macarrão, pães, 

biscoitos salgados, milho, aveia), raízes e tubérculos (macaxeira, inhame , farinha de 

mandioca, batata doce e inglesa), carnes cozidas e/ou sem pele (aves e bovinas), peixes e 

frutos do mar. 

O consumo alimentar também foi avaliado em função de variáveis sociodemográficas, 

comportamentais (estilo de vida) e antropométricas. Dentre as variáveis sociodemográficas, 

consideraram-se: sexo, idade em anos no momento da entrevista, categorizada em duas faixas 

etárias (20 a 49 e ≥ 50 anos); e escolaridade estratificada em ≤ ensino fundamental, ≤ ensino 

médio e ensino superior.  Os aspectos referentes ao estilo de vida foram: hábito de fumar, 

sendo considerados fumantes, não fumantes e ex-fumantes; consumo de álcool, agrupado em 

bebe e não bebe e atividade física dicotomizada em pratica exercício físico (sim ou não), se 

sim, qual e em que frequência. 

Para a identificação do sobrepeso, obesidade, obesidade abdominal e do percentual de 

gordura corporal de risco relacionado à obesidade, foram utilizados o índice de massa corporal 

(IMC), a circunferência da cintura (CC) e a bioimpedância elétrica (BIA). As medidas 

antropométricas foram aferidas em duplicata pelo mesmo avaliador e desprezadas quando o 

erro de aferição entre elas foi maior que 100g para peso, 0,5 cm para altura e 0,1 cm para 

circunferência da cintura. O valor resultante das aferições foi a média entre elas. 

Para a determinação do peso corporal e estatura dos funcionários foi utilizada uma 

balança eletrônica digital Plena, capacidade 150Kg com divisão de 100g e um estadiômetro 

portátil (Ghrum Polar Manufacture, Suíça) com extensão de 2,00m, dividido em centímetros e 

subdividido em milímetros. Tanto o peso quanto a altura foram mensurados segundo técnicas 

preconizadas por Lohman et al.,10 e serviram de base para o cálculo do IMC sendo que a 

classificação utilizada foi a proposta pela OMS11.  



Consumo alimentar de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e sua associação com a gordura corporal: um 

estudo em funcionários de uma universidade pública de Recife/PE. 

 

AZEVEDO, E. C. C. A. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2013.  

 

 

66 

Com o objetivo de identificar a obesidade abdominal, foi utilizada a CC, aferida com 

uma fita métrica não extensível, Sanny (American Medical do Brasil Ltda., São Bernardo do 

Campo, Brasil), com precisão de 1mm, no ponto médio entre  última costela e a crista do ilíaco. 

Os pontos de corte adotados foram os preconizados pela OMS12, de acordo com o risco de 

complicações metabólicas associadas à obesidade: risco elevado para mulheres (CC ≥ 80cm) 

e para homens (CC ≥ 94cm).  

As medidas de bioimpedância elétrica (BIA) foram realizadas com o aparelho Maltron 

BF-906 (Maltron, Reino Unido), com uma freqüência de 50Hz em corrente alternada de quatro 

eletrodos. O aparelho fornecia o percentual de gordura diretamente através de equações já 

programadas pelos fabricantes no próprio instrumento. As medidas foram feitas com o 

indivíduo deitado sobre uma superfície não-condutora (colchonete), na posição supina, com 

pernas e braços abduzidos a 45º, sem portar brincos, relógio, anéis e objetos metálicos. Os 

participantes foram orientados a seguir alguns procedimentos prévios, visando assegurar a 

acurácia das aferições: jejum absoluto de 4 horas; não realizar exercícios físicos extenuantes 

12 horas antes de teste; não ingerir bebidas alcoólicas 48 horas antes do teste; não ingerir 

medicamentos que influenciem no equilíbrio hidroeletrolítico a menos de 7 dias do teste e urinar 

pelo menos 30 minutos antes do teste13. Para indicar níveis de gordura corporal de risco 

relacionados a obesidade, foram utilizados os valores de 28% para homens e 40% para 

mulheres, pontos de cortes recomendados por Gallagher et al., 200014.  

O protocolo de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade Federal de Pernambuco (Registro CEP/ CCS/UFPE N° 285/09). Os funcionários 

que concordaram em participar da pesquisa receberam todas as informações sobre o estudo e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

A construção do banco de dados foi realizada no programa Epi-info versão 6.04 

(CDC/WHO, Atlanta, GE, USA) com dupla entrada de informações e verificadas com o módulo 

VALIDATE, para checar a consistência e validação das mesmas. As análises estatísticas foram 

realizadas no SPSS 7.5 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  

Os escores de frequência de consumo alimentar, em virtude de se tratar de variáveis 

em escala ordinal, foram descritos sob a forma de mediana e Intervalo Interquartílico (IQ). A 

associação entre consumo alimentar e as variáveis explicativas foi avaliada pelos testes “U” de 

Mann Whitney (duas medianas) e Kruskal Wallis (mais de duas medianas), empregando-se o 

teste “U” de Mann Whitney a posteriori. Na validação das associações investigadas foi adotado 

o valor de p<0,05. 
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RESULTADOS 

Foram analisados 267 funcionários, sendo 135 do sexo masculino (50,6%), com média 

de idade 43,5 ± 11,5 anos. Observou-se que 27,5% dos homens e 8,3% das mulheres 

possuíam grau de instrução até o ensino fundamental, por outro lado, 29,0% e 57,6%, 

respectivamente, haviam cursado o ensino superior e, dentre esses, muitos eram pós-

graduados (p=0,000) Tabela 1. 

 Na Tabela 1 também se encontra descrita a frequência de alterações nutricionais 

segundo o IMC e a CC. Foi evidenciado que aproximadamente 60,0% da amostra estudada 

apresentaram excesso de peso, dentre os quais, cerca de 20,0% eram obesos, não sendo 

encontrado diferencial estatisticamente significante entre os sexos. Apenas duas pessoas 

estavam abaixo do peso e, por isso, elas foram agrupadas junto às de peso normal. Quanto à 

CC, 56,3% dos homens e 81,6% das mulheres foram classificados na faixa de risco elevado 

(p=0,000). 

No que se refere ao estilo de vida, os homens praticavam mais exercício físico (55,6% x 

37,4% p=0,004), bebiam mais (70,9% x 53,8% p= 0,007) e fumavam mais que as mulheres 

(17,9% x 7,6% p=0,019) (Tabela 1). Em relação ao padrão alimentar, 19,9% dos funcionários 

referiram estar em dieta para perda ponderal. A proporção de portadores de sobrepeso e 

obesidade que estavam em dieta foi de 27,0% e 29,4%, respectivamente.  

 Na análise da Figura 1, observa-se que a mediana de escores de consumo mensal de 

alimentos de risco (Grupo I) foi similar (p=0,837) à encontrada para o consumo de alimentos 

protetores (Grupo II). No entanto, a dispersão no Grupo II, avaliada pelo coeficiente de variação 

interquartílico (CVI) foi bem superior a evidenciada no Grupo I (37,8% contra 29,7%). 

 Na Tabela 2 encontram-se descritas as medianas e intervalos interquartílicos dos 

escores de consumo alimentar segundo características socioeconômicas, demográficas, 

comportamentais e antropométricas. Dessas variáveis, apenas os funcionários com IMC ≥ 

30,0Kg/m2 (obesos) e com percentual de gordura corporal na faixa de risco associada à 

obesidade (≥ 28 % homens e ≥ 40 % mulheres) apresentaram maiores medianas de escores 

de consumo de alimentos protetores (p=0,000), quando comparados aos eutróficos e aqueles 

com sobrepeso. Para as demais variáveis, houve similaridade na distribuição das medianas 

dos escores de consumo alimentar entre os dois grupos (I e II). 

 

DISCUSSÃO 

Os padrões alimentares têm sido cada vez mais utilizados em estudos que objetivam 

conhecer o perfil de consumo alimentar das populações e sua associação com as DCNT. Tal 
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abordagem qualitativa apresenta vantagens em relação à análise quantitativa de alimentos ou 

nutrientes, tendo em vista que os indivíduos não os consomem de forma isolada, mas em 

refeições, contendo vários alimentos, com inúmeras combinações de nutrientes que nesse 

caso são mais bem avaliados quando o estudo é realizado focando os padrões alimentares15. 

Sabe-se que os padrões alimentares podem ser bem diferentes entre as diversas 

populações e por esse motivo de difícil generalização, sendo resultado da complexa interação 

entre diversos fatores como ambientais, demográficos, sociais, econômicos e culturais16.  Além 

disso, as escolhas alimentares podem se modificar ao longo do tempo, de acordo com a 

disponibilidade dos alimentos em cada região17. Apesar dessas limitações, tais padrões 

parecem refletir de forma mais apropriada a prática alimentar da população em estudo7. Dessa 

forma, podem subsidiar o planejamento das ações de saúde, possibilitando o estabelecimento 

de padrões regionais, úteis para estudos comparativos com outros grupos populacionais. 

Deve-se salientar que os dados obtidos nesse estudo provêm de funcionários da área 

de saúde de uma universidade pública do Nordeste brasileiro e, por conseguinte apresentam 

certa especificidade. Os resultados encontrados, principalmente entre as mulheres, mostram 

que conseguir ingressar no serviço público já se constitui em um processo de seleção, tendo 

em vista que 29,0% dos homens e 57,6% das mulheres haviam cursado ensino superior. Essa 

maior escolaridade, em principio proporcionaria um melhor conhecimento sobre os riscos de 

uma alimentação inadequada.     

No entanto, as elevadas prevalências de sobrepeso e obesidade, em ambos os sexos, 

encontradas nesse estudo, seguem a tendência preocupante do aumento do sobrepeso e 

obesidade observada no Brasil e em Pernambuco ao longo dos anos. Ou seja, os dados 

obtidos estão em concordância com os achados do último Sistema de Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL)4 realizado em 

2011, onde 48,5% da população adulta apresentaram excesso de peso, assemelhando-se 

também com os dados obtidos na última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 

2008/2009)3 , onde o excesso de peso foi observado em 50,1% nos homens e 48,1% nas 

mulheres. Também, segundo dados obtidos na III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (III 

PESN 2006)18, quase metade da população adulta pernambucana apresentou excesso de 

peso. 

  Com relação à obesidade abdominal, importante fator de risco cardiovascular, mais 

mulheres (81,6%) do que homens (56,3%) possuíam risco elevado segundo a CC. No entanto, 

o acúmulo de gordura abdominal na mulher é mais de tecido adiposo subcutâneo (menor risco) 

e no homem o acúmulo maior é de gordura visceral (maior risco). Apesar disso, é importante 
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enfatizar que o fato de o grupo avaliado estar exposto ao excesso de peso e excesso de 

gordura abdominal, o coloca em condição de maior risco para as doenças cardiovasculares 

(DCV), independentemente do sexo. 

  Segundo Fornes et al.,19, os escores alimentares refletem a qualidade da dieta, onde 

uma escala crescente nessa pontuação significaria um maior consumo de alimentos 

reconhecidos como de risco ou proteção para as DCV. No presente estudo, em relação aos 

escores de consumo alimentar de risco e proteção, não foi evidenciado diferencial entre os 

sexos, resultado que discorda com os achados de estudos prévios20,21,22 , bem como, com 

aqueles encontrados no último VIGITEL em 20114, onde as mulheres apresentaram maior 

consumo regular de frutas e hortaliças, em relação aos homens (35,4% versus 25,6%), 

mostrando uma aparente maior preocupação das mulheres com a alimentação e com a saúde. 

  De fato, estudo realizado por Johnson et al.,23 mostrou que as mulheres são mais 

preocupadas com o peso do que os homens, e tendem a recorrer a estratégias dietéticas 

quando querem uma perda ponderal, aumentando o consumo de verduras e frutas24 ou 

diminuindo a ingestão de proteínas e carboidratos25.  Os homens, por outro lado, tendem a 

recorrer ao exercício físico para manter a boa forma, fato evidenciado nesse estudo onde os 

homens praticavam mais exercício físico do que as mulheres.  Desse modo, esperava-se que 

as mulheres ao praticar menos atividade física, utilizassem de outros meios, principalmente o 

dietético, para perda de peso e melhora da qualidade de vida, aumentando o consumo de 

alimentos como frutas, legumes e verduras. Esse resultado confirma a complexidade da 

obesidade e outras DCNT, pois embora fatores como hábitos alimentares e sedentarismo 

estejam associados a essa patologias, a mudança do estilo de vida requer uma abordagem 

global, devendo-se considerar outros fatores que possam estar agindo nessa dinâmica26. Os 

resultados desse estudo assemelham-se com o realizado com adultos do estado de 

Pernambuco27, onde também não foram encontradas diferenças entre os escores de consumo 

alimentar por sexo. 

  Em relação às variáveis analisadas, apenas o consumo de alimentos protetores 

apresentou associação positiva com o estado nutricional, sendo os maiores escores de 

consumo desses alimentos observados entre os indivíduos classificados como obesos pelo 

IMC e BIA. Esses resultados contrariam os encontrados por Campos et al., 20, que ao 

analisarem os fatores associados ao consumo adequado de frutas, legumes e verduras em 

adultos residentes em Florianópolis - SC, encontraram associação inversa entre consumo 

adequado de frutas, legumes e verduras e obesidade geral nos indivíduos do sexo masculino. 
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  Porém, os achados observados na presente assemelham-se aos encontrados em 

estudo realizado por Perozzo et al.,15 que ao analisarem a associação dos padrões alimentares 

com obesidade geral em mulheres adultas do Rio Grande do Sul,  encontraram 5 tipos de 

padrões alimentares, através de análise fatorial, e o consumo do “Padrão - Vegetais” 

apresentou associação direta  com a obesidade, fato também observado em estudo de Sichieri 

et al.28. Resultados similares foram também relatados por Gimeno et al.17, ao analisarem os 

fatores associados ao padrão alimentar entre os participantes de um estudo populacional, em 

Ribeirão Preto, estado de São Paulo, onde foram encontrados 4 padrões alimentares, 

observaram maior frequência de indivíduos com padrão “saudável” entre aqueles com excesso 

de peso. 

  Esses resultados poderiam ter pelo menos duas explicações: Seria plausível supor que 

esses indivíduos já estariam em tratamento, com dieta para perda ponderal, e portanto, 

apresentando um padrão alimentar saudável, configurando um quadro de causalidade reversa. 

Esse tipo de viés de difícil controle seria uma das limitações do delineamento transversal para 

o estudo de associações.  De fato, 29,4% dos obesos referiram estar em dieta no momento da 

entrevista.  Uma segunda explicação, estaria relacionada à ocorrência de distorções no relato 

de alguns indivíduos com excesso de peso, superestimando o consumo de alimentos 

considerados saudáveis. Em relação ao consumo de alimentos protetores, os resultados 

encontrados por Mondini et al.,21 assemelham-se aos observados no presente trabalho, não 

encontrando-se associação entre o consumo de frutas, legumes e hortaliças e a prática de 

atividade física. Esses resultados contrariam os achados de Neutzling et al., 22, onde a 

atividade física esteve associada à maior frequência de  consumo destes alimentos. Já em 

relação à idade, nossos resultados contrariam os encontrados também por Neutzling et al.,22 e 

os achados de Campos et al.,20, onde foram observadas maiores frequências de consumo de 

frutas, legumes e hortaliças em indivíduos de maior idade. 

  A falta de padronização para definição dos padrões de consumo alimentar dificulta a 

comparação dos resultados obtidos nas diferentes localidades. Dessa forma, é necessário 

conhecer melhor a validade e a confiabilidade dos padrões alimentares, pois em métodos de 

obtenção a posteriori (análise fatorial ou análise de agrupamento) o investigador toma decisões 

que podem afetar o número, os tipos de padrões e sua capacidade de predizer doenças com 

logo período de risco em populações29. Um exemplo seria o estudo de Neumann et al.30, onde 

alimentos considerados de risco para DCNTs fizeram parte de diferentes padrões. Bem como, 

no estudo de Perozzo et al.,15, onde alimentos considerados de proteção (vegetais e frutas) 

compuseram padrões de consumo diferentes. 
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  Uma limitação do nosso estudo diz respeito ao fato de ter sido utilizado um desenho 

transversal, pois sabe-se que este tipo de delineamento não é o mais apropriado para 

investigar as associações entre doenças crônicas e dieta.  No entanto, estudos transversais de 

base populacional com amostras representativas são de grande relevância, uma vez que são 

alternativas rápidas e baratas, sendo muito úteis ao promover ações educativas e promoção de 

hábitos alimentares saudáveis.  

   

CONCLUSÃO 

Embora os consumos de alimentos protetores, como frutas, legumes e hortaliças 

guardem uma relação inversa com a ocorrência de DCNT, essa associação não foi confirmada 

com os resultados da nossa casuística. No entanto, as elevadas prevalências de excesso de 

peso e do baixo consumo de frutas, legumes e hortaliças, indicam a necessidade de 

intervenções, visando à implementação de estratégias de prevenção e promoção da saúde, 

incentivando a redução do excesso de peso e maior consumo de alimentos ricos em fibras, 

como frutas e vegetais.  
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Tabela 1- Características sociodemográficas, comportamentais e antropométricas de 

funcionários da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – 

Recife (2011) 

Variáveis  Masculino  Feminino p♦ 

 N % IC 95% n % IC 95%  

Grau de instrução       0,000 

Ensino fundamental 36  27,5 (20,2-36,1) 11 8,3 (4,4-14,8)  
Ensino médio 57 43,5 (34,9-52,4) 45 34,1 (26,2-42,9)  
Ensino superior 38 29,0 (21,6-37,7) 76  57,6 (48,7-66,0)  
Total 131 100,0  132 100,0   

Faixa etária (anos)       0,004 

20-49 100  74,6 (66,2-81,6) 75 57,3 (48,3-65,8)  

≥50 34 25,4 (18,4-33,7) 56 42,7 (34,2-51,7)  
Total 134 100,0  131 100,0   

IMC (kg/m2)       0,656 

Eutrofia 47 35,6 (27,6-44,5) 53 41,1 (32,6-50,1)  
Sobrepeso 57 43,2 (34,7-52,1) 50 38,8 (30,4-47,8)  
Obesidade 28 21,2 (14,8-29,4) 26 20,2 (13,8-28,3)  
Total 132 100,0  129 100,0   

CC (risco elevado)•       0,000 

Sim 67 56,3 (46,9-65,3) 102 81,6 (73,5-87,4)  
Não 52 43,7 (34,7-53,1) 23 18,4 (12,3-26,5)  
Total 119 100,0  125 100,0   
Gordura corporal (BIA)       0,812 
Com risco* 38 31,1 (23,2-40,2) 35 28,9 (21,2-37,9)  
Sem risco** 84 68,9 (59,7-76,7) 86 71,1 (62,0-78,7)  
Total 122 100,0  121 100,0   

Exercício físico▀       0,004 
Sim 74 55,6 (46,8-64,2) 49 37,4 (29,2-46,3)  

Não 59  44,4 (35,8-53,2) 82 62,6 (53,7-70,8)  
Total 133 100,0  131 100,0   

Fuma       0,019 
Sim 24 17,9 (12,0-25,7) 10 7,6 (3,9-13,8)  
Não e Ex-fumante 110 82,1 (74,3-88,0) 122  92,4 (86,2-96,1)  

Total 134 100,0  132 100,0   
Bebe       0,007 

Sim 90 70,9 (62,0-78,4) 70 53,8 (44,9-62,6)  
Não 37 29,1 (21,6-38,0) 60 46,2 (37,4-55,0)  

Total 127 100,0  130 100,0   
*Gordura corporal (BIA) com risco ≥ 28 % homens e ≥ 40 % mulheres **Sem risco < 28 % homens e < 40 % 

mulheres  • Circunferência da cintura (CC) risco elevado > 102cm homens e > 88cm mulheres ▀ Exercício físico 

mínimo de 2 vezes por semana 
♦ Teste do Qui-quadrado de Pearson 
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grupobgrupoa

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

 

Figura 1. Distribuição dos escores (mediana, Q1, Q3, mínimo, máximo e coeficiente de variação 

interquartílico-CVI) do consumo de alimentos de risco para as DCNT (Grupo I) e de alimentos 

protetores (Grupo II) de funcionários de ambos os sexos da área de saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) – Recife (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo I 
CVI=29,7% 

 

Grupo II 
CVI=37,8%% 

Mediana 
Mediana 

Q1 
Q1 

Q3 

Q3 

Mínimo Mínimo 

Máximo Máximo 

Teste “U” de 
Mann Whitney 

p=0,837 
 



Consumo alimentar de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e sua associação com a gordura corporal: um 

estudo em funcionários de uma universidade pública de Recife/PE. 

 

AZEVEDO, E. C. C. A. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2013.  

 

 

77 

Tabela 2: Medianas e intervalos interquartílicos dos escores de consumo alimentar 
segundo variáveis sociodemográficas, comportamentais e antropométricas em 
funcionários da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – 
Recife (2011). 

 
Variável 

Grupo de alimentos 

Grupo I (RISCO) Grupo II (PROTEÇÃO) 

 Mediana IC Mediana IC 

Sexo     
  Masculino 0,1730 0,1130-0,2725 0,1600 0,0965-0,2190 
  Feminino 0,1400 0,0750-0,2190 0,1545 0,0965-0,2683 
p- valor* 0,227  0,333  

Faixa Etária     
20-49 0,1780 0,1020-0,2450 0,1495 0,0603-0,2518 
≥50     0,1500     0,0620-0,2160     0,1890      0,0818-0,3195 

p-valor* 0,399  0,128  
Bebe     

Sim 0,1760 0,1050-0,2510 0,1510 0,0700-0,2640 
Não 0,1190 0,0675-0,1980 0,1480 0,0655-0,2695 
p-valor* 0,208  0,586  

Instrução     
≤ensino fundamental 0,1430 0,0645-0,2225 0,1375 0,0715-0,2718 
≤ensino médio 0,1760 0,1175-0,2550 0,1520 0,0785-0,2613 
Ensino superior 0,1250 0,0655-0,2350 0,1465 0,0620-0,3005 
p-valor** 0,493  0,848  

IMC (kg/m2)     
Eutrofia 0,1670 0,0875-0,2415 0,1476a 0,0683-0,2723 
Sobrepeso 0,1370 0,0715-0,2075 0,1465a 0,0683-0,2785 
Obesidade 0,2020 0,1050-0,2680 0,1790b 0,0940-0,3160 
p-valor** 0,268  0,000  

CC (risco elevado) •     
Sim 0,1530 0,0840-0,2270 0,1520 0,0830-0,2898 
Não 0,1630 0,0580-0,2215 0,1565 0,0718-0,2748 
p-valor* 0,860  0,736  
Gordura corporal (BIA) ♦     
Com risco 0,2234 0,1147-0,2953 0,1861a 0,1013-0,3327 
Sem risco 0,1512 0,0937-0,2445 0,1466b 0,064-0,2764 
p-valor* 0,566  0,000  

Atividade física▀     
 Sim 0,1540 0,0845-0,2385 0,1825 0,0900-0,2910 
 Não 0,1600 0,0945-0,2270 0,1370 0,0615-0,2595 
p-valor* 0,930  0,075  

Fuma     
Sim 0,2350 0,1295-0,2690 0,1600 0,1023-0,2610 
Não 0,1550 0,0855-0,2240 0,1550 0,0740-0,2455 
p-valor* 0,105  0,478  

♦ Gordura corporal (BIA) com risco ≥ 28 % homens e ≥ 40 % mulheres e Sem risco < 28 % homens e < 40 % 
mulheres  • Circunferência da cintura (CC) risco elevado > 102cm homens e > 88cm mulheres ▀ Exercício físico 

mínimo de 2 vezes por semana* Teste “U” de Mann Whitney     **Teste de Krukal Wallis. Teste a posteriori: Teste “U” 
de Mann Whitney  a,b Letras diferentes significam diferenças estatísticas entre as categorias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O conhecimento acerca da relação entre alimentação e gordura corporal é imprescindível 

para ações de prevenção do aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. As altas 

prevalências de obesidade e de consumo de alimentos considerados protetores abaixo das 

recomendações atuais confirmam esse fato.  Porém esta relação ainda é complexa, devido em 

grande parte ao delineamento dos estudos realizados para investigar tal relação.  

 De uma maneira geral, pesquisas que utilizam os padrões alimentares, como o presente 

estudo, são de grande importância, pois mesmo possuindo algumas limitações, são considerados 

eficazes para caracterizar o consumo alimentar da população em questão, permitindo estabelecer 

a relação entre consumo de alimentos considerados de risco e proteção para as doenças crônicas 

não transmissíveis e gordura corporal, avaliada por diferentes indicadores. 

  Nesse sentido, são necessários mais estudos que utilizem outros delineamentos, 

objetivando um melhor entendimento do tema. Também, são urgentemente necessárias ações 

educativas que promovam a adoção do estilo de vida saudável, com uma maior ingestão de 

alimentos protetores, estratégias reconhecidamente capazes de prevenir o aparecimento destas 

enfermidades. 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Universidade Federal de Pernambuco/Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Nutrição/Laboratório de Nutrição em Saúde Pública 

 

 Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de dúvida 

você pode procurar o Comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) localizado na Av Prof Moraes Rego s/n Cid. Universitária ou contatá-lo  pelo telefone  

21268588. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do projeto: Fatores de risco cardiovascular em funcionários de uma universidade pública 

da cidade do Recife 

Pesquisador responsável: Profª Poliana Coelho Cabral 

Endereço e telefone para contato: Depto de Nutrição – Campus Universitário CEP:50670-901 

UFPE Fone 21268470 – Se precisar pode ligar a cobrar para o número 92729094  

1. O estudo tem como objetivo avaliar a freqüência de alguns fatores de risco 

cardiovasculares em funcionários de uma universidade pública da cidade do Recife.  

2. Serão coletados dados antropométricos: Peso, altura, circunferência do braço e pregas 

cutâneas tricipital, bicipital, subescapular e supra-ilíaca. No questionário que será 

respondido haverá também perguntas sobre prática de atividade física, tabagismo, 

consumo de álcool além de informações sobre os resultados de exames laboratoriais e o 

histórico em relação às doenças cardiovasculares. 

3. Também será aferida a pressão arterial e realizado o teste de bioimpedância para 

averiguar a  composição corporal em termos de massa magra e gorda. 

4. Serão dadas respostas a perguntas ou esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada com 

os objetivos da pesquisa. 

5. Quanto aos benefícios individuais, qualquer distúrbio nutricional importante que for 

detectado, o participante receberá orientação adequada ou será encaminhado para 

atendimento em um ambulatório de nutrição. 

6. Os resultados gerados nesse estudo servirão de base para o conhecimento da realidade 

nutricional e da prevalência de fatores de risco cardiovasculares, nos funcionários da área 

de saúde dessa universidade, visando o planejamento de programas de educação 

nutricional com o objetivo de prevenir as doenças cardiovasculares. 

7. Basicamente o risco que pode existir é o do constrangimento em relação a qualquer 

pergunta do questionário, ficando o participante livre para responder ou não. Além disso, 

toda entrevista e coleta de dados serão realizadas em ambiente fechado, com o objetivo de 

manter a privacidade ao máximo. 

8. Será garantido total sigilo para todas as informações coletadas 

9. O participante pode se recusar a participar em qualquer momento da pesquisa.  
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Nome e assinatura do 

pesquisador:___________________________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO:  

Eu, ___________________________________, RG/CPF:_________________ abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo “Fatores de risco cardiovascular em funcionários de uma 

universidade pública da cidade do Recife”. Fui devidamente informado e esclarecido pela 

pesquisadora Profª Poliana Coelho Cabral sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

Local e data:_______________  Nome e 

assinatura:______________________________________________ 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar: 

 

Testemunha 1: Nome:________________________________________________________ 

                         Assinatura:____________________________________________________ 

Testemunha 2: Nome:________________________________________________________ 

                         Assinatura:____________________________________________________ 

 

Observações complementares: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consumo alimentar de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e sua associação com a gordura corporal: um 

estudo em funcionários de uma universidade pública de Recife/PE. 

 

AZEVEDO, E. C. C. A. Dissertação de Mestrado. UFPE. 2013.  

 

 

86 

APÊNDICE B - FORMULÁRIOS DA PESQUISA 

 

Dados iniciais: 

Nome:___________________________________    Sexo: 1.M     2.F         Idade:_________ 

Fone:____________e-mail:_______________________  Departamento:________________  

Dados do funcionário: 

Grau de instrução:__________________________        Cargo:_______________________ 

Fuma: 1. Sim   2. Não   3. Ex-fumante 

SE SIM, quantos cigarros/dia  _______________ 

SE EX-FUMANTE, por quanto tempo fumou:_________QUANTO TEMPO PAROU______ 

Bebe: 1. todo dia  2. todo final de semana   3. Em ocasiões especiais   4. Não bebe 

Faz exercício físico 1. Sim 2. Não   

SE SIM, O que:_________________________________  

Quantas vezes na semana: __________                Por quanto tempo:____________  

Faz exercício mesmo quando está doente ou muito ocupado: 1. Sim  2. Não 

Como você se vê:  1. Magro  2. Normal.  3. Um pouco acima do peso  4. Muito acima do peso 

Já fez dieta para perder peso 1. Sim  2. Não   

SE SIM, quantas vezes?_______ 

Está em dieta: 1 Sim   2.Não 

Recebeu orientação profissional: 1. Sim  2. Não   Que profissional:____________________ 

Já tomou remédio para emagrecer:  1. Sim  2. Não  Se sim, quais?____________________ 

Você usa o alimento para compensar preocupações ou momentos tristes? 1. Sim  2.Não   

SE SIM, que tipo de alimento: ___________________________ 

Faz uso de algum medicamento  1. Sim  2. Não   Se sim, qual_____________________ 

Usa suplemento vitamínico/mineral: 1. Sim  2. Não    

SE SIM, qual:_________________Com que freqüência:______________ 

Por que:__________________________________ 
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DADOS ANTROPOMÉTRICOS: 

PESO: PCT: % Gord.BIA:  EXAMES 

ALTURA: PCB: BMR: CT: 

IMC: 
PCSE: Lean%: HDL-c  

PCSI: PRESSÃO LDL-c  

CC: ∑ Prega: PAS:  TG  

CB: %Gord. Prega:  PAD:  GJ  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE FREQÜÊNCIA ALIMENTAR 

PRODUTOS LÁCTEOS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Leite integral       

Leite desnatado       

Creme de leite       

Iogurte integral/light       

Queijos brancos       

Queijos amarelos       

CARNES, PESCADOS e OVOS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Bovina (cozida, no forno)       

Bovina (frita)       

Charque       

Galinha s/ pele (cozida, assada)       

Galinha c/pele ou frita       

Peixes e frutos do mar       

Atum/sardinha em conserva       

Carne de porco       

Fígado       

Vísceras de frango ou de boi       

Mortadela, presunto       

Lingüiça, salsicha       

LEGUMINOSAS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Feijão (mulatinho, carioquinha, preto        

Feijão verde e macassa       

VERDURAS E LEGUMES N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Salada crua       

Salada cozida       

Chuchu       

Cenoura       

Jerimum       

Quiabo/maxixe       

Vagem       

Couve (folha e flor)       

FRUTAS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Banana        

Laranja       

Acerola       

Maracujá       

Manga       

Maçã       

Mamão       

Abacate       

Goiaba       

Limão       

Melão       

Jaca       

Melancia       

Uva       
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Siriguela       

Abacaxi       

Umbu       

Cajá       

Pinha       

Pêra       

Graviola       

Caju       

Carambola       

Tamarindo       

Morango       

Kiwi       

Água de côco       

Suco de frutas       

CEREAIS E DERIVADOS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Arroz       

Pão       

Pão/bolacha integral       

Milho       

Macarrão       

Bolacha/biscoito       

Bolo       

Aveia       

RAÍZES E TUBERCULOS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Batata inglesa        

Batata doce       

Farinha de mandioca       

Macaxeira       

Inhame       

GORDURAS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Óleo       

Margarina       

Manteiga       

Maionese       

Maionese light       

Azeite       

AÇÚCARES/GULOSEIMAS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Açúcar       

Balas e doces       

Mel/ Rapadura       

Pudim/Manjar/ Doces/sorvetes       

BEBIDAS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Refrigerante       

Refrigerante light       

Cerveja       

Vinho       

Pinga/uísque       

Chá /Café       
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Suco artificial       

MISCELÂNEAS N <1m 1 sem 2 a 4 sem 1 dia 2 ou + dia 

Salgadinhos de bar       

Coxinha/Empada       

Pizza/ Sanduíche/McDonalds       

Ketchup/mostarda       
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO BASEADA NA 

PIRÂMIDE ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

 Quantas porções de Grãos e Cereais (arroz, aveia,milho, trigo), Raízes e Tubérculos 

(batata inglesa, inhame, macaxeira) você consome DIARIAMENTE? 

 

    Nenhuma           1 a 3 vezes          3 a 5 vezes         5 a 9 vezes          mais de 9 vezes 

 

 Quantas porções de Frutas você consome DIARIAMENTE? 

 

          Nenhuma           1 a 3 vezes           3 a 5 vezes         mais de 5 vezes 

 

 Quantas Hortaliças (alface, brócolis, beterraba, cenoura, couve-flor, chuchu, pepino, 

pimentão, repolho,tomate) você consome DIARIAMENTE? 

 

    Nenhuma           1 a 3 vezes           3 a 5 vezes           mais de 5 vezes 

 

 Quantas porções de Leite e Derivados você consome DIARIAMENTE?  

 

    Nenhuma           1 a 3 vezes           3 a 5 vezes           mais de 5 vezes 

 

 Quantas porções de Carnes e Ovos você consome DIARIAMENTE? 

 

    Nenhuma           1 a 3 vezes           3 a 5 vezes           mais de 5 vezes 

 

 Quantas porções de Leguminosas (feijão, fava, soja) você consome DIARIAMENTE? 

 

    Nenhuma           1 a 3 vezes           3 a 5 vezes           mais de 5 vezes  

 

 Quantas porções de Gorduras (margarina, manteiga, maionese, azeite) você consome 

DIARIAMENTE?  

 

    Nenhuma            1 a 3 vezes          3 a 5 vezes         mais de 5 vezes 

 

 Quantas porções de Açúcares você consome DIARIAMENTE?  

 

    Nenhuma            1 a 3 vezes          3 a 5 vezes           mais de 5 vezes 

 

 Em média quantos Copos de Água você ingere DIARIAMENTE?  

 

    1 a 3 copos         4 a 6 copos         7 a 9 copos         mais de 9 copos 

 

 Você apresenta constipação intestinal (dificuldade, dor)?  

 

                 SIM                    NÃO 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa. 

 


