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RESUMO 

 

Com o objetivo de avaliar a qualidade da dieta e seus fatores associados em nutricionistas do 
sexo feminino do estado de Pernambuco, foi realizado um estudo observacional, com uma 
amostra de 135 nutricionistas com idade média de 33,210,0 anos. As informações foram 
obtidas através do preenchimento de questionário online, de onde foram coletados dados 
demográficos, de estilo de vida, antropométricos e autopercepção do peso corporal. O excesso 
de peso foi definido pelo índice de massa corporal (IMC) ≥ 25kg/m2 e a obesidade abdominal 
foi determinada pela circunferência abdominal (CA) ≥80cm e pela razão cintura-estatura 
(RCE) >0,5. Dados sobre o consumo alimentar foram coletados através de dois recordatórios 
de 24h. O consumo calórico foi dicotomizado em acima e abaixo da Necessidade de Energia 
Estimada (Estimated Energy Requirement - EER), sendo observada a proporção de indivíduos 
em cada caso. A qualidade da dieta foi avaliada através do Índice de Qualidade da Dieta 
Revisado (IQD-R), sendo categorizadas em dieta adequada as nutricionistas que apresentaram 
valores acima do terceiro tercil (IQD-R>78,3 pontos). Para identificar as variáveis associadas 
à dieta inadequada foi realizada a Regressão de Poisson. A média do IQD-R encontrada foi de 
71,612,6 pontos, sendo que, do total de mulheres envolvidas neste estudo, 66,7% 
apresentaram dieta inadequada. Quanto ao estado nutricional, o excesso de peso e a obesidade 
abdominal foram encontrados em 23,0% e 50,4% das mulheres, respectivamente. Após ajuste, 
as variáveis autopercepção de magreza (RP ajustada=0,31 IC95% 0,12-0,63), número de filhos 
≥2 (RP ajustada=0,53 IC95% 0,25-0,78) e não fazer exercícios físicos (RP ajustada=1,26 IC95% 
1,06-1,43) permaneceram independentemente associadas à dieta inadequada. Dos 
componentes do IQD-R, os que apresentaram os consumos mais inadequados foram cereais 
integrais e óleos. Além disso, sete componentes (frutas totais; frutas integrais; vegetais totais; 
vegetais verdes escuros e alaranjados; cereais totais; carnes, ovos e leguminosas; e sódio) 
apresentaram pontuação máxima, demonstrando que as mulheres alcançaram as 
recomendações para esses componentes dietéticos. Observou-se que o percentual de dieta 
inadequada é alto para este tipo de público, detentor do conhecimento da Nutrição, que o fato 
de não praticar exercício físico é fator de risco para a má qualidade da dieta, bem como se 
achar magro e ter mais de dois filhos é fator protetor contra a mesma.  

 

Palavras-chave: Antropometria. Consumo de Alimentos. Dieta. Nutricionistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

Aiming to assess the quality of diet and its associated factors in female nutritionists from the 
State of Pernambuco, we conducted an observational study with a sample of 135 nutritionists 
with mean age of 33.2±10.0 years. By means of an online questionnaire, demographic, 
lifestyle, anthropometric and self-perception of body weight data were collected. Overweight 
was determined by the body mass index (BMI) ≥25kg/m2 and abdominal obesity was 
determined by abdominal circumference (WC) ≥80cm and by the waist-to-height ratio (WHR) 
> 0,5. Data on food consumption were collected using two 24-hour dietary recalls. The caloric 
consumption was dichotomized  into above and below the Estimated Energy Requirement 
(EER), and it was observed the proportion of individuals in each case. The quality of diet was 
assessed using the Brazilian Healthy Eating Index Revised (BHEI-R). Subjects who presented 
a BHEI-R above the third tercil (>78.3 points) were categorized into proper diet. To identify 
the variables associated with inadequate diet was performed Poisson regression analysis. The 
BHEI-R average found was 71.6±12.6 points, and, of all women involved in this study, 66.7% 
showed inadequate diet. Regarding nutritional status, overweight and abdominal obesity were 
found in 23.0% and 50.4% of women, respectively. After adjustment, self-perception of 
thinness (adjusted PR=0.31 95%CI 0.12-0.63), number of children ≥2 (adjusted PR = 0.53 
95%CI 0.25-0.78), and physical inactivity (adjusted PR=1.26 95%CI 1.06-1.43) remained 
independently associated with inadequate diet. Of the BHEI-R components, whole grain 
cereals and oils were among the most inadequate intakes. In addition, seven components (total 
fruits; whole fruits; total vegetables; dark green and orange vegetables; total cereals; meat, 
eggs and legumes; and sodium) presented maximum score, demonstrating that women 
achieved the recommendations for these dietary components. We found that the percentage of 
inadequate diet is high for this public, who has knowledge of nutrition, and that physical 
inactivity is a risk factor for poor diet. On the other hand, finding themselves thin and having 
more than two children is a protective factor against this problem. 

 

Key-words: Anthropometry. Food Consumption. Diet. Nutritionists.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Caracterização do problema 

Os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram que, 

das 56 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2012, cerca de 68% foram resultantes de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (WHO, 2014). No Brasil, no mesmo ano, mais 

de 950 mil pessoas morreram em decorrência de doenças crônicas, sendo dessas, mais de 450 

mil mulheres (WHO, 2014). 

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

doenças cardiovasculares (NEUMANN et al., 2007; PETRIBÚ et al., 2009), onde a 

composição da dieta, em termos de macro e micronutrientes, pode ser considerada fator de 

risco ou proteção para essas doenças (WHO, 2003). A esse respeito, muitos dos instrumentos 

utilizados para compreender a relação entre dieta e DCNT focalizam o consumo de nutrientes 

de forma isolada e específica, e não no consumo geral (FISBERG et al., 2004). Porém, desde 

1998, a OMS vem sugerindo que a avaliação do consumo alimentar das populações deve ir 

além desse tipo de análise (PEROZZO et al., 2008). 

Dessa forma, com o intuito de entender de forma mais abrangente essa associação, 

instrumentos dietéticos de avaliação global da dieta, os índices dietéticos, têm sido 

formulados e aprimorados (VOLP et al., 2010), com o objetivo de determinar a qualidade da 

dieta através de um ou mais parâmetros, como: ingestão adequada de nutrientes, número de 

porções consumidas de cada grupo de alimentos, etc (PATTERSON et al., 1994).   

Sobre o nutricionista, a maior parte da literatura demonstra suas características 

sociodemográficas e pessoais, sua formação, condições de trabalho e perfil profissional, 

analisando a prática da profissão (VEIROS, 2002; VASCONCELOS, 2002; 

VASCONCELOS; CALADO, 2011). No entanto, até o presente momento, nenhum estudo 

demonstrou o perfil nutricional, no que tange à antropometria e/ou ao consumo alimentar 

deste público, que trabalha diariamente com a prevenção primária ou secundária das DCNT.  

Nesse sentido, diante do reconhecimento da dieta como fator de risco modificável para 

as DCNT, torna-se importante a realização de estudos que permitam o conhecimento da 

qualidade da dieta e seus fatores associados. 
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1.2 Justificativa 

           São escassos na literatura nacional, trabalhos que relatem a qualidade da dieta e o perfil 

antropométrico de profissionais de saúde. No caso específico dos nutricionistas esse 

conhecimento é de grande importância, visto que esses profissionais atuam como 

multiplicadores de conceitos e práticas relacionadas à alimentação saudável, além de ser um 

segmento profissional envolvido diretamente na prevenção primária e secundária das doenças 

cardiovasculares.   

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

 Avaliar a qualidade da dieta e seus fatores associados em nutricionistas do sexo 

feminino do estado de Pernambuco. 

  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar a população do estudo segundo variáveis demográficas, do estilo de vida 

e antropométricas;  

 Analisar a dieta da população em estudo utilizando o Índice de Qualidade da Dieta 

Revisado (IQD-R);  

 Investigar a possível associação entre a qualidade da dieta e variáveis demográficas, 

do estilo de vida e antropométricas. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 A dissertação foi elaborada na forma de um capítulo de revisão da literatura, um 

capítulo referente aos métodos e um artigo original de divulgação científica. O delineamento 

metodológico, no capítulo de revisão, foi do tipo descritivo, de base documental, centrando-se 

na análise e síntese de fontes bibliográficas, a exemplo de revistas indexadas (Medline e 

Lilacs), livros técnicos, teses e dissertações acadêmicas, publicações de organismos 

internacionais, e pesquisas na internet, utilizando-se das palavras-chave: Adult, Diet, Food 

Consumption, Diet Surveys, Diet quality, Nutrition e organizados segundo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

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

metodológico utilizado neste estudo, que por conta da limitação de palavras exigidas pelos 

periódicos indexados não foram incluídos no artigo que compõe esta dissertação. 
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 Os resultados deste estudo estão apresentados sob a forma de um artigo científico 

original, conforme regulamentação do Colegiado de Pós-Graduação do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. O artigo original intitulado “Qualidade da 

dieta e fatores associados: um estudo em nutricionistas do estado de Pernambuco” objetiva 

avaliar a qualidade da dieta e seus fatores associados em nutricionistas do sexo feminino do 

estado de Pernambuco. Será submetido à avaliação para publicação na Revista de Nutrição, 

cujas normas para elaboração encontram-se em anexo (ANEXO A). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Consumo alimentar em mulheres adultas 

O padrão alimentar da população brasileira tem apresentado mudanças, caracterizadas 

pelo aumento da ingestão de alimentos com alta densidade energética, pobres em fibras e 

ricos em gordura saturada, gordura trans e açúcares simples, associados à inatividade física, 

tabagismo e consumo excessivo de álcool (AZEVEDO et al., 2014). 

Com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), cresceram as 

investigações sobre o papel do estilo de vida – consumo alimentar, sedentarismo, tabagismo, 

ingestão de álcool – na etiologia dessas doenças (WHO, 2003). Pesquisadores do mundo todo, 

tem se voltado cada vez mais para a possível relação da nutrição com as doenças 

cardiovasculares, onde os estudos têm demonstrado a estreita relação entre a causalidade das 

DCNT e os fatores da alimentação (WILLETT, 1998). Assim, muitos estudos têm 

evidenciado o efeito específico de nutrientes ou de alimentos sobre a saúde, como a proteção 

oferecida por uma dieta rica em frutas e hortaliças para doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo 2 e alguns tipos de câncer (WILLETT, 1998; HU; WILLETT, 2002). 

Há de se destacar que uma complexa interação de características multidimensionais, 

como fatores ambientais, demográficos, sociais, econômicos e culturais, influencia o consumo 

alimentar de uma população (WHICHELOW; PREVOST, 1996). Num estudo realizado por 

Alves et al. (2006) com 1026 mulheres adultas do Rio Grande do Sul, foram identificados 

padrões alimentares que se diferenciavam entre si pelo custo, sugerindo que o custo pode ser 

um dos determinantes da escolha e consumo dos alimentos. Lins et al. (2013), estudando 758 

mulheres adultas de baixa renda do Rio de Janeiro, demonstraram que mesmo em uma 

população com tal renda, um maior nível de escolaridade tem impacto nas escolhas 

alimentares.  

Quando os estudos comparam os sexos, também são encontradas diferenças na 

ingestão alimentar. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, as 

mulheres referiram maiores consumos per capita do que os homens para as verduras, saladas, 

e para grande parte das frutas e doces. Já para cerveja e bebidas destiladas o consumo dos 

homens é, aproximadamente, cinco vezes maior do que o das mulheres. Campos et al. (2010), 

avaliando 1890 adultos de Florianópolis, relataram que a prevalência do consumo adequado 

de frutas, legumes e verduras foi maior entre as mulheres e que isso estava associado a um 

bom estado de saúde e à atividade física no lazer. Semelhantemente, em 2014, o inquérito 
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VIGITEL também demonstrou que as mulheres têm um maior consumo de frutas e hortaliças, 

quando comparadas aos homens. Além disso, consomem menos carne com excesso de 

gordura, têm menor consumo de refrigerante e menor consumo de sal na autoavaliação 

(VIGITEL, 2014). 

A inserção da mulher no mercado de trabalho é um fator que também pode influenciar 

o seu consumo alimentar, devido à maior aquisição de alimentos processados e 

industrializados, que demandam menor tempo de preparo, além de uma alimentação fora de 

casa mais constante, o que pode resultar na substituição de refeições por lanches. Lelis et al. 

(2012), entrevistando 101 mulheres de Viçosa, Minas Gerais, que exerciam atividade 

remunerada, observaram mudanças nos hábitos alimentares após a inserção no mercado de 

trabalho, com grande introdução de industrializados na rotina alimentar, como salgadinhos, 

refrigerantes e alimentos prontos para consumo, bem como perceberam que o investimento 

das mulheres estava mais relacionado em comprar maiores quantidades de alimentos do que 

em comprar alimentos de melhor qualidade nutricional, e que a alimentação fora de casa era 

bastante frequente.  

Segundo Fonseca et al. (2011), o comensal moderno está familiarizado com a 

produção industrial e tem apreciado sua regularidade e praticidade de uso, além de que o 

alimento industrializado apresenta status de modernidade. Fonseca et al. (2011) também 

afirmam que fazer as refeições fora de casa virou uma necessidade da sociedade 

contemporânea, o que é confirmado pela POF 2008-2009 que revelou que as famílias estão 

gastando mais com alimentação fora de casa do que gastavam na pesquisa realizada em 2002-

2003 (IBGE, 2010). 

 

2.2. Doenças crônicas não transmissíveis e estado nutricional em mulheres adultas 

Definem-se doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como enfermidades que 

acompanham os indivíduos por longo período de tempo, podendo apresentar momentos de 

agravamento ou melhora sensível (ALMEIDA et al. 2002).  

Essas doenças são um problema de saúde global e uma ameaça à saúde e ao 

desenvolvimento humano (SCHMIDT et al., 2011). Além de contribuir para a elevada 

mortalidade da população, as DCNT são responsáveis por cerca de 66,5% dos anos vividos 

com deficiências e incapacidades nos países em desenvolvimento (WHO, 2014), com 

repercussões negativas sobre a qualidade de vida dos indivíduos (TINETTI et al., 2011).  
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No Brasil, séries históricas da mortalidade disponíveis para as capitais do país indicam 

que a proporção de mortes por DCNT aumentou em mais de três vezes entre as décadas de 30 

e 90 (BARRETO; CARMO, 1998). Em 2008, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 

as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por, aproximadamente, 32% do total 

de óbitos ocorridos no Brasil, quase o dobro daqueles decorrentes de neoplasias, no mesmo 

período (BRASIL, 2008).  

Estudos epidemiológicos transversais e prospectivos têm comprovado a forte 

associação que várias DCNT mantêm com um conjunto de fatores de risco, onde se destacam 

tabagismo, consumo excessivo de álcool, excesso de peso, hipertensão arterial, 

hipercolesterolemia, baixo consumo de frutas e hortaliças e inatividade física (WHO, 2003). 

Monteiro et al. (2005), observando fatores de risco para doenças crônicas entre população do 

município de São Paulo, verificaram que nas mulheres foram mais freqüentes o sedentarismo 

e a hipertensão, e que o sedentarismo e a obesidade tendiam a ser mais frequentes entre 

mulheres com menor escolaridade.   

Estudo realizado por Barros et al. (2006), utilizando dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio de 2003, demonstrou que a prevalência de morbidade era 22% maior 

nas mulheres, em relação aos homens, mesmo após ajuste por idade e macrorregião de 

residência. Também observaram que doenças como diabetes, hipertensão, câncer, doença 

renal crônica e doenças cardiovasculares eram mais prevalentes entre as mulheres (BARROS 

et al., 2006).  

O excesso de peso, definido como IMC  25Kg/m2, é considerado fator de risco para o 

desenvolvimento de diversas DCNT, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, cardiopatias e 

certos tipos de câncer, além de se destacar como uma das doenças de maior prevalência em 

todo o mundo (WHO, 2000; OPAS, 2003; WHO, 2003; PÉREZ et al., 2007; COSTA et al., 

2009). Além disso, pode resultar em pior capacidade funcional, pior aptidão 

cardiorrespiratória e redução da aptidão física (ORSI et al., 2008).  

Dados recentes da Organização Mundial de Saúde demonstram que, no mundo, mais 

de 1,9 bilhão de adultos (39%) estão acima do peso e destes, mais de 600 milhões são obesos 

(WHO, 2015). Desses números, 40% das mulheres apresentam excesso de peso e 15% são 

obesas (WHO, 2015). 

No Brasil, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009, 

48% das mulheres apresentam excesso de peso e 16,9%, obesidade. Mais recentemente, 

segundo o inquérito VIGITEL de 2014 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
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Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), 49,1% das mulheres brasileiras estão com 

excesso de peso, sendo que destas, 18,2% estão obesas, demonstrando que esse distúrbio 

nutricional tem aumentado de forma alarmante no Brasil como um todo. 

Em Pernambuco, segundo a III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (PESN), mais 

de 50% das mulheres adultas apresentam excesso de peso e destas, 20,9% são obesas, 

refletindo o que já ocorre na população adulta brasileira de um modo geral (POF 2008-2009, 

VIGITEL, 2014).  

A literatura aponta que diferentes compartimentos de gordura podem estar associados 

a riscos metabólicos diferenciados (FOX et al. 2007), sendo a obesidade abdominal referida 

como melhor preditora do risco coronariano elevado (PEIXOTO et al. 2006; PITANGA; 

LESSA, 2007). 

A obesidade abdominal, isto é, o aumento de tecido adiposo na região abdominal, 

independente do IMC, é considerada um fator de risco para diversas morbidades, 

representando risco diferenciado quando comparada com outras formas de distribuição de 

gordura corporal (OLINTO et al. 2006), predispondo os indivíduos a diabetes, hipertensão, 

alterações desfavoráveis no perfil das lipoproteínas plasmáticas, resistência insulínica, 

síndrome metabólica e problemas cardiovasculares (FRANCISCHI et al., 2000; RIBEIRO-

FILHO et al., 2006; SILVA et al., 2006). Esta é composta de gordura subcutânea e visceral 

(SAMPAIO et al., 2007). Em estudo de base populacional no estado de Pernambuco, a 

prevalência de obesidade abdominal em mulheres foi de 69,9%, e a maior prevalência foi 

encontrada entre as mulheres do interior rural (PINHO et al., 2013). 

O estado nutricional dos indivíduos e, portanto, das mulheres, pode ser influenciado 

por diversos fatores (demográficos, sociais, econômicos, entre outros). A POF 2008-2009 

demonstrou que as mulheres de classes intermediárias de renda (3º e 4º quintos de 

rendimento) apresentavam as maiores prevalências de excesso de peso e obesidade. Gigante et 

al. (2006), estudando 1968 indivíduos adultos em Pelotas, Rio Grande do Sul, verificaram que 

as mulheres com maior escolaridade e com maior renda familiar apresentaram menor 

prevalência de obesidade.  

Dessa forma, o excesso de peso tem etiologia multifatorial, incluindo também fatores 

de risco modificáveis como a inatividade física e a alimentação inadequada (WHO, 2004). 

Algumas práticas alimentares estão relacionadas ao excesso de peso, como o consumo de 

alimentos altamente calóricos, ricos em carboidratos simples, gordura total, ácidos graxos 

saturados e trans, bem como a baixa ingestão de frutas e hortaliças. Uma dieta com essas 
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características, pobre em qualidade, associada à inatividade física, destacam-se como os 

principais fatores etiológicos da obesidade no mundo, bem como contribuem para a elevação 

dos custos médicos (WHO, 2003; WHO, 2004; HIZA et al., 2013). 

 

2.3. Índices dietéticos 

A dieta representa um conjunto complexo de exposições altamente relacionadas, 

podendo ser descrita através de sua composição em nutrientes ou em termos de alimentos ou 

grupos de alimentos (WILLET, 1998). Muitos dos instrumentos utilizados para compreender 

a relação entre dieta e DCNT, publicados na literatura científica, focalizam o consumo de 

nutrientes de forma isolada e específica, a exemplo da gordura dietética e de outros 

componentes (FISBERG et al., 2004). No entanto, com o intuito de entender essa associação 

de forma mais abrangente, instrumentos dietéticos de avaliação global da dieta, os índices 

dietéticos, têm sido formulados e aprimorados (VOLP et al, 2010).  

O índice dietético é um método de análise alimentar de indivíduos cujo objetivo é 

determinar a qualidade da dieta através de um ou mais parâmetros, como: ingestão adequada 

de nutrientes, número de porções consumidas de cada grupo de alimentos (leite e derivados, 

carnes, cereais, frutas e hortaliças), quantidade de diferentes gêneros alimentícios presentes na 

dieta (PATTERSON et al., 1994).   

O conceito dessa qualidade da dieta foi modificado com o tempo, alterando assim as 

variáveis que compunham/compõem os índices. Anteriormente, a prevenção da deficiência de 

nutrientes tinha maior importância, sendo consideradas adequadas as dietas que supriam as 

recomendações de energia e de nutrientes essenciais conhecidos até então. Com o surgimento 

da associação de fatores dietéticos à prevenção e promoção de doenças crônicas, elementos 

dietéticos ligados à redução do risco dessas doenças foram incluídos à qualidade da dieta 

(CERVATO; VIEIRA, 2003).  

Dentre os índices propostos na década de 1990, o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA), por meio de Kennedy e colaboradores, elaborou o Healthy Eating 

Index (HEI), um índice de qualidade global da dieta que incorpora as necessidades 

nutricionais e os guias dietéticos para norte-americanos em uma única medida, e destina-se a 

pessoas com dois anos ou mais (KENNEDY et al., 1994; KENNEDY et al., 1995). Tem 

como base o Dietary Guidelines for Americans (USDA, 1995) e o The Food Guide Pyramid 

(USDA, 1992), e as informações dietéticas dos indivíduos são obtidas a partir de um 

recordatório de 24 horas (R24h) e de um registro de dois dias de alimentos. O HEI é 
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constituído por dez componentes baseados em diferentes aspectos de uma dieta saudável. Os 

cinco primeiros componentes estão relacionados às recomendações de porções dos principais 

grupos da Pirâmide Alimentar (cereais, hortaliças, frutas, leite e carnes); quatro componentes 

estão relacionados ao consumo de nutrientes (gordura total e gordura saturada – expressas em 

percentual do valor energético total da dieta – colesterol e sódio – expressos em mg); e o 

último componente mede a variedade na ingestão alimentar. Cada componente recebe uma 

pontuação que varia de zero a 10, logo, o índice varia de zero a 100 pontos (KENNEDY et 

al., 1995; BOWMAN et al., 1998). Segundo Basiotis et al. (2002), quando o HEI for maior 

que 80, o escore é considerado satisfatório. Escores que variam de 51 a 80 demonstram a 

necessidade de melhorar a qualidade da dieta, enquanto os menores que 51 indicam qualidade 

da dieta insatisfatória.  

Os estudos epidemiológicos demonstraram que a aplicação de índices dietéticos em 

outros países necessita de algumas modificações para a realidade da população local 

(KENNEDY et al., 1995; USDA, 1995). Assim, como a população brasileira possui hábitos 

alimentares específicos, Fisberg et al. (2004) propuseram uma adaptação para o HEI, baseada 

na Pirâmide Alimentar de Philippi et al. (1999), o Índice de Qualidade da Dieta (IQD). 

Semelhante ao HEI, o IQD é constituído pelos mesmos dez componentes, com a mudança de 

que os componentes de 1 a 5 se relacionam com as recomendações de consumo da Pirâmide 

de Philippi et al. (1999) para os grupos alimentares (cereais, pães, tubérculos e raízes; 

verduras e legumes; frutas; leite e produtos lácteos; carnes, ovos e feijão). De igual forma, 

cada componente recebe uma pontuação de zero a 10 e, portanto, o índice também varia de 

zero a 100 pontos. Destina-se a maiores de um (1) ano de idade e as informações dietéticas 

dos indivíduos são obtidas de um R24h. A qualidade da dieta é determinada segundo três 

categorias definidas pela distribuição dos escores encontrados na população-alvo: abaixo ou 

igual a 40 pontos – dieta “inadequada”; entre 41 e 64 pontos – dieta que “necessita de 

modificação”; e igual ou superior a 65 pontos – dieta “saudável” (FISBERG et al., 2004).  

Em 2005, após a publicação do Dietary Guidelines for Americans nos EUA, o HEI foi 

revisado, devido ao aumento na importância de certos aspectos da qualidade da dieta, como a 

ingestão de cereais integrais, vários tipos de vegetais, gorduras específicas e a introdução das 

“calorias vazias” (ou discretionary calories) (PREVIDELLI, 2013). Dessa forma, foi 

elaborado o Healthy Eating Index-2005 (HEI-2005), aplicável a maiores de dois anos de idade 

e com informações dietéticas obtidas de R24h, com o intuito de refletir múltiplos aspectos da 

qualidade da dieta. É calculado através da pontuação de doze componentes, fundamentados 
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em grupos alimentares e nutrientes: Fruta total; Fruta inteira; Verduras e Legumes totais; 

Verduras e Legumes verde-escuros e alaranjados e Leguminosas; Cereais totais; Cereais 

integrais (máximo de 5 pontos, cada um); Leite; Carne e Leguminosas; Óleos; Gordura 

saturada; Sódio (máximo de 10 pontos, cada um); e o componente, resultante das calorias 

provenientes de gordura sólida, bebidas alcoólicas (cerveja, vinho e destilados) e açúcar de 

adição, denominado SoFAAS (máximo de 20 pontos) (GUENTHER et al., 2007). 

Os componentes do HEI-2005 são baseados em densidade energética (porção/1000 

kcal), e não em um valor absoluto, pois se assim o fosse, a pontuação dos componentes teria 

que variar de acordo com a necessidade energética do indivíduo (GUENTHER et al., 2007). 

Segundo os autores do índice, num padrão, muitas das recomendações são semelhantes entre 

as diferentes necessidades energéticas. Assim, padrões de densidade são interessantes, não só 

porque permitem que um padrão comum seja usado, mas também por terem a vantagem de 

ser independentes da necessidade energética dos indivíduos, o que é difícil medir com 

precisão. Logo, a definição de padrões, conforme os criadores do método, permite a avaliação 

da qualidade do “mix” de alimentos consumidos, em vez de quantidades absolutas de 

alimentos consumidos (GUENTHER et al., 2007). À exceção, a gordura saturada e o 

SoFAAS são calculados de acordo com os seus percentuais calóricos da dieta, o que não deixa 

de ser um padrão, pois a recomendação é em percentual, havendo um máximo e um mínimo 

para todos os indivíduos. Diferentemente dos índices apresentados anteriormente, não é 

recomendada uma categorização da pontuação final do HEI-2005. 

Após o lançamento do Guia Alimentar Brasileiro, em 2006, Previdelli et al. (2011) 

propuseram uma revisão para o IQD, originando assim o Índice de Qualidade da Dieta 

Revisado (IQD-R). Esse novo índice dietético seria capaz de capturar a qualidade da dieta de 

uma forma global, medir vários fatores de risco dietéticos para doenças crônicas, avaliar a 

dieta em nível populacional e/ou individual e monitorar a dieta de populações (PREVIDELLI, 

2013). Assim como o HEI-2005, os componentes do IQD-R são expressos em base energética 

(porção/1000 kcal) ou em percentual calórico do valor energético total (VET). O IQD-R é 

capaz de analisar vários componentes da dieta ao mesmo tempo, avaliando sua qualidade, 

independente da quantidade de alimentos consumida. Contém 12 componentes, sendo nove 

fundamentados nos grupos alimentares do Guia Alimentar Brasileiro de 2006 (fruta total; 

fruta integral; vegetais totais; vegetais verdes-escuros e alaranjados e leguminosas; cereais 

totais; cereais integrais; leite e derivados; carnes, ovos e leguminosas; e óleos), dois em 

nutrientes (sódio e gordura saturada,), e o componente Gord_AA, constituído pelas calorias 
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provenientes de gordura sólida, álcool e açúcar de adição, semelhante ao SoFAAS do HEI-

2005 (PREVIDELLI et al., 2011). Os dados dietéticos são coletados através de um R24h. 

Para a ingestão maior ou igual às porções recomendadas dos grupos de alimentos por 

1.000 Kcal são atribuídas pontuação máxima de 5 pontos (frutas totais; frutas integrais; 

vegetais totais; vegetais verdes-escuros e alaranjandos e leguminosas; cereais totais; cereais 

integrais), pontuação máxima de 10 pontos (leites e derivados; carnes, ovos e leguminosas; 

óleos; gordura saturada; sódio) e pontuação máxima de 20 pontos (Gord_AA) (ver Quadro 1). 

Para ausência do consumo ou para consumo acima do limite preconizado (no caso dos três 

últimos componentes) é atribuída pontuação zero (ver Quadro 1). A pontuação, para valores 

intermediários de ingestão, é calculada proporcionalmente à quantidade consumida. A 

definição desses pontos de corte foi baseada nas recomendações do Guia Alimentar 2006 

(BRASIL, 2006), da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2004), do Institute of Medicine 

(IOM, 2004), do Healthy Eating Index 2005 (GUENTHER et al., 2007) e da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC, 2007). O escore total do índice representa a somatória dos 

valores encontrados para cada componente, sendo a pontuação máxima igual a 100. Quanto 

maior o escore total, melhor a ingestão alimentar e maior a adesão às recomendações 

dietéticas (PREVIDELI et al., 2011). 

 Assim como o HEI-2005, não foi preconizada uma categorização da pontuação final do 

IQD-R. O índice pode ser aplicado em indivíduos nas diversas fases da vida, excluindo-se 

lactentes (PREVIDELLI, 2013). 

Como todo instrumento dietético, o IQD-R apresenta limitações: não avalia diretamente 

a quantidade de energia consumida; não pode estimar a ingestão habitual, visto utilizar dados 

dietéticos de um único dia e; ausência de limite superior para a pontuação dos componentes 

alimentares considerados benéficos (PREVIDELLI et al., 2011; ANDRADE et al., 2013; 

WENDPAP et al., 2014). 

No entanto, dentre as vantagens do IQD-R está a possibilidade de agrupar os indivíduos 

estudados segundo categorias de consumo alimentar, permitindo possíveis associações com 

variáveis como: idade, renda, escolaridade, entre outras. Além disso, como o cálculo do índice 

é baseado em densidade energética ou em percentual calórico de participação na dieta, isso 

atenua o efeito do total energético ingerido sobre o índice (ANDRADE et al., 2013). O IQD-

R representa um instrumento com amplo potencial de uso na epidemiologia nutricional, útil 

na descrição, no monitoramento do padrão alimentar da população e na avaliação das 

intervenções realizadas. Quando a qualidade da dieta é associada a desfechos epidemiológicos 
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relacionados ao consumo energético, como a obesidade, indicadores de balanço energético 

devem ser considerados juntamente com o IQD-R, a exemplo do IMC. (PREVIDELLI et al., 

2011). 

Embora o IQD-R seja baseado nas porções dos grupos de alimentos recomendadas no 

Guia Alimentar 2006 (BRASIL, 2006), e em 2014 o Ministério da Saúde tenha divulgado o 

novo Guia Alimentar (BRASIL, 2014), isso não invalida o índice. O Guia Alimentar 2014 

(BRASIL, 2014), não apresenta orientação quantitativa, mas se detém a recomendações 

qualitativas, trabalhando no consumo de alimentos in natura, processados e ultraprocessados, 

incentivando o preparo de alimentos em família e orientando quanto à alimentação fora de 

casa. Além disso, outros artigos, publicados após o lançamento do novo Guia (BRASIL, 

2014), continuaram utilizando o IQD-R em seus moldes originais (CASTILHOS et al., 2015; 

FREITAS et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015). 

 

Quadro 1. Distribuição da pontuação e das porções dos componentes do Índice de Qualidade da Dieta Revisado. 

 Pontuação (pontos) 

Componentes 0 5 8 10 20 

Frutas totaisa          0                   1,0 porção/1000 kcal 

Frutas integraisb 0        0,5 porção/1000 kcal 

Vegetais totaisc 0        1,0 porção/1000 kcal 

Veveald 0        0,5 porção/1000 kcal 

Cereais totaise 0        2,0 porções/1000 kcal 

Cerais integrais 0        1,0 porção/1000 kcal 

Leite e derivadosf 0      1,5 porção/1000 kcal 

Carnes, ovos e leguminosas 0      1,0 porção/1000 kcal 

Óleosg 0      0,5 porção/1000 kcal 

Gordura saturada ≥ 15  10    ≤ 7% do VET 

Sódio ≥ 2,0  1,0    ≤ 0,75g/1000kcal 

Gord_AA ≥ 35                                         ≤ 10% do VET 
aInclui frutas e sucos de frutas naturais; bExclui frutas de sucos; cInclui leguminosas apenas depois que a pontuação máxima de 
Carnes, ovos e leguminosas for atingida; dVeveal=Vegetais verdes-escuros e alaranjados e leguminosas (apenas depois que a 
pontuação máxima de Carnes, ovos e leguminosas for atingida); eCerais totais=representa o grupo dos Cereais, raízes e 
tubérculos; fInclui leite e derivados e bebidas à base de soja; gInclui as gorduras mono e polinsaturadas, oleaginosas e gordura de 
peixe; Gord_AA=Calorias provenientes da gordura sólida, álcool e açúcar de adição; VET=Valor Energético Total 
Fonte: PREVIDELLI et al., 2011 
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2.4 Perfil do nutricionista no Brasil 

 A regulamentação da profissão de nutricionista no Brasil ocorreu em 24 de abril de 

1967, através da Lei nº 5.276, que dispõe sobre a profissão de nutricionista, regula seu 

exercício e dá outras providências. Esse instrumento legal vigorou até 17 de setembro de 

1991, quando foi revogado pela Lei nº 8.234, atualmente em vigor (VASCONCELOS, 2002; 

VASCONCELOS; CALADO, 2011).  

Segundo dados do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), até o primeiro trimestre 

de 2015 havia 105.172 profissionais registrados no país, sendo o estado de São Paulo o maior 

concentrador, com mais de 28 mil profissionais. Em Pernambuco, são 2801 nutricionistas 

registrados (CFN, 2015). Destaca-se que, dentre as principais profissões da área da saúde, a 

Nutrição é a que apresenta o menor contingente de profissionais, e, consequentemente, a 

menor taxa de profissionais/habitante (VASCONCELOS; CALADO, 2011). 

A última pesquisa realizada pelo CFN, publicada em 2006, com 2492 nutricionistas, 

revelou que a maioria dos profissionais pertence ao sexo feminino (96,5%), concentrados nas 

faixas etárias de 20 a 40 anos, e solteiros (53,6%). Com relação à formação acadêmica, a 

maior parte (56,3%) havia se graduado em instituições particulares, com apenas 5,2% e 1,1% 

tendo concluído o mestrado e o doutorado, respectivamente. Já sobre o exercício profissional, 

grande parte exercia suas funções na capital do estado onde residiam, e a renda média mensal 

era de R$ 1.616,00. Em relação à área de atuação, a pesquisa demonstrou que um maior 

número de nutricionistas estava alocado na área de Nutrição Clínica, seguindo-se os da área 

de Alimentação Coletiva. As outras áreas pesquisadas (Saúde Coletiva, Ensino/Educação, 

Indústria de Alimentos e Nutrição Esportiva) representavam um percentual muito pequeno, 

variando de 3,7% a 8,8%. 

Em estudo transversal realizado por Akutsu (2008) com 587 nutricionistas em 

exercício profissional em todo o país, observou-se que quase a totalidade (96,9%) da amostra 

era composta por mulheres e que a maioria (46,5%) pertencia à região Sudeste. A média de 

idade era de 34,8±9,3 anos, sendo que 42,5% da amostra se concentravam na faixa etária de 

20 a 30 anos. Além disso, um maior percentual de profissionais (51,4%) havia se graduado 

em instituições públicas e 15% dos nutricionistas possuíam mestrado/doutorado. Em relação à 

área de atuação, o estudo demonstrou que a maioria dos pesquisados (24,4%) atuava na área 

de Alimentação Coletiva, seguindo-se da área de Nutrição Clínica (AKUTSU, 2008).   

Estudos mais locais desenvolvidos com este público demonstram perfil 

sociodemográfico-pessoal semelhante aos estudos nacionais. Vasconcelos (1991), estudando 
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o perfil do nutricionista de Florianópolis, Santa Catarina, apresentou que a capital concentrava 

mais de 50% dos profissionais do estado, e que as maiores áreas de atuação eram a Nutrição 

Clínica e a Alimentação Coletiva. No Rio de Janeiro, Prado e Abreu (1991) também 

encontraram que 51,3% dos nutricionistas estavam alocados em Hospitais e 22,4% em 

empresas prestadoras de Serviços de Alimentação e Nutrição. Pesquisa realizada com 131 

nutricionistas egressos da Universidade Federal de Santa Catarina, também observou que as 

áreas de atuação mais prevalentes entre os profissionais eram a Alimentação Coletiva, seguida 

da Nutrição Clínica, mais da metade da amostra atuava na capital do estado e 26% possuíam 

mestrado ou doutorado (ALVES et al, 2003). 

Em relação ao sexo, percebe-se que a profissão é predominantemente feminina, 

característica inerente às origens históricas desse profissional no Brasil e que continua se 

sobressaindo nos dias atuais, embora o número de nutricionistas do sexo masculino esteja em 

crescente expansão, sobretudo em decorrência da Nutrição Esportiva (COSTA, 1999; 

ANDRADE; LIMA, 2003; CFN, 2006; AKUTSU, 2008). Alguns estudos têm procurado 

associar essa característica às questões referentes ao gênero, à participação da mulher no 

mercado de trabalho e ao seu papel na sociedade brasileira, embora essas questões não sejam 

exclusivas do nutricionista, mas também são evidenciadas em outras profissões como 

enfermagem, serviço social e pedagogia (COSTA, 1999; ANDRADE; LIMA, 2003; 

AKUTSU, 2008). 
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3. MÉTODOS 

3.1 Desenho, população e local de estudo 

Estudo do tipo observacional, com base no modelo epidemiológico analítico, 

envolvendo nutricionistas do sexo feminino do estado de Pernambuco, regularmente inscritas 

no Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região (CRN6) e em exercício profissional. 

 

3.2 Amostragem  

Foi convidado a participar desse estudo o universo dos nutricionistas vinculados ao 

CRN6 e em exercício no estado de Pernambuco no ano de 2013, ou seja, cerca de 2100 

profissionais, dos quais 90% eram do sexo feminino (n=1890).  Para essa pesquisa em 

particular, o tamanho amostral mínimo foi determinado por um estudo piloto onde foi 

estimada a frequência de consumo calórico acima das necessidades, o qual dentre todos os 

fatores de risco foi o que se mostrou como tendo menor frequência nesta população. Desse 

modo, com base nas fórmulas de Lwanga e Tye 1987, adotando-se uma frequência de 10,0% 

(encontrada no estudo piloto), com uma margem de erro aceitável de 5%, uma confiabilidade 

de 95% e uma população em torno de 1890 profissionais, o tamanho amostral ficou em torno 

de 129 nutricionistas, cuja seleção foi por conveniência, onde a captação se deu por adesão. A 

necessidade da realização do estudo piloto vem do fato da escassez de dados na literatura 

sobre a qualidade da dieta de profissionais de saúde, principalmente nutricionistas. 

 

3.3 Critérios de elegibilidade 

Inclusão 

 Nutricionistas do sexo feminino, regularmente inscritas no CRN6 e em exercício 

profissional no estado de Pernambuco; 

 Apresentar um e-mail cadastrado.  

 

 Exclusão 

 Gestantes e lactantes. 

 

3.4 Coleta de dados  

A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2013 por meio de questionário 

online (Apêndice A). Segundo Vieira et al., (2010) as pesquisas online podem ser 

consideradas, do ponto de vista metodológico, muito semelhante às pesquisas realizadas 
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utilizando questionários auto-preenchidos ou por telefone, diferindo apenas na maneira como 

são conduzidas. Essa forma de coleta de dados com o auxilio da internet está ficando cada vez 

mais frequente, principalmente devido às suas vantagens, como menores custos, rapidez e a 

capacidade de atingir populações específicas, além de ser possível, do ponto de vista do 

pesquisado, responder da maneira que for mais conveniente, no tempo e local de cada um 

(EVANS; MATHUR, 2005; MALHOTRA, 2006). Porém esse método só é aplicável em 

indivíduos familiarizados com computador e com acesso a internet, o que se encaixa no 

subgrupo populacional alvo desta pesquisa. 

Geralmente, a pesquisa online é realizada de duas formas: 1) Envio do questionário 

para o e-mail do participante da pesquisa, o qual pode ser enviado como um arquivo anexado 

ou no próprio corpo da mensagem; o pesquisado preenche o questionário e o envia de volta 

para o pesquisador. 2) Disponibilização do questionário em uma página da internet: o 

pesquisado é informado sobre o endereço da página do questionário, através de um e-mail, 

carta ou anúncio na internet. Para responder as questões o participante da pesquisa deve 

acessar a home page do questionário, responder e, normalmente, ao final, clicar em um botão 

que envia as informações para o responsável pela pesquisa. No caso específico desse estudo, o 

segundo formato foi utilizado. 

O CRN6 informou via e-mail a todos os nutricionistas do estado de Pernambuco sobre 

a ocorrência da pesquisa, seus objetivos e o endereço da página do questionário na internet 

(link). Ao clicarem no link, os participantes tiveram acesso a um site da internet que 

apresentou a equipe de pesquisa e o modo de participação por meio do preenchimento do 

questionário. Nessa etapa os nutricionistas foram informados acerca do sigilo dos dados e dos 

aspectos éticos do estudo, sendo convidados a confirmar sua participação clicando num botão 

(ACEITO PARTICIPAR) para avançar à tela seguinte, deparando-se com o questionário 

eletrônico.  

O questionário continha instruções de programação segundo as quais os participantes 

recebiam uma mensagem na tela caso não tivessem preenchido todas as questões, indicando 

os itens em aberto, para evitar o envio de dados incompletos. Após o preenchimento foram 

orientados a clicar no botão ENVIAR QUESTIONÁRIO e os dados foram armazenados no 

servidor da internet. Os nutricionistas eram informados que poderiam desistir da pesquisa em 

qualquer momento, bastando apenas não clicar no botão ENVIAR QUESTIONÁRIO 

(Apêndice A). 
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3.5 Avaliação das variáveis demográficas, pessoais e do estilo de vida 

As variáveis sociodemográficas verificadas foram: idade; área de atuação; município 

em que atua; formação acadêmica; estado civil; se possuía filhos e número de filhos.  

Foram coletados também dados pessoais e sobre o estilo de vida, tais como: prática de 

exercício físico, hábito de beber (ingestão de álcool), se fez dieta para perder peso, se estava 

em dieta no momento da pesquisa, autopercepção do peso corporal, ocorrência de doenças 

crônicas e uso de suplemento nutricional.  

  As variáveis sociodemográficas foram definidas e categorizadas conforme descrito 

abaixo: 

 Idade 

- 20 - 30 anos; 

- ≥ 30 anos. 

 Área de atuação 

- Alimentação Coletiva 

- Saúde Pública 

- Nutrição Clínica 

 Município em que atua 

- Recife; 

- Outros.  

 Formação acadêmica 

- Apenas Graduação 

- Especialização 

- Mestrado/Doutorado 

 Estado civil (casada ou em união estável)  

- Sim; 

- Não.  

 

 Têm filhos 

- Sim; 

- Não.  

 Quantos filhos 

- ≥ 2; 

- < 2.  
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As variáveis pessoais e do estilo de vida foram definidas e categorizadas conforme descrito 

abaixo: 

 Fez dieta para perder peso 

- Sim; 

- Não.  

 Está em dieta para perder peso 

- Sim; 

- Não.  

 Ingestão álcool 

A ingestão de bebida alcoólica foi coletada independente da quantidade e qualidade 

da bebida sendo dicotomizado em: 

- Sim; 

- Não.  

 Faz exercício físico  

Foi considerada a prática de exercício físico semanal, sendo dicotomizada em:  

- Sim; 

- Não. 

 Tempo de exercício físico 

Foi considerado o tempo em minutos por semana da prática de exercício físico, 

sendo categorizada em:  

- 1° quartil ≤ 65min.; 

- 3° quartil ≥ 180min. 

 

3.6 Avaliação das variáveis antropométricas  

Para avaliar o estado nutricional foi utilizado o índice de massa corporal (IMC), 

calculado a partir do peso e da altura referidos, classificado segundo a World Health 

Organization (WHO, 1995) e, com o objetivo de identificar a ocorrência de obesidade 

abdominal, foram utilizados dois índices, a circunferência abdominal (CA) e a relação 

cintura-estatura (RCE). A CA foi avaliada de acordo com o ponto de corte da WHO (1998) 

para risco elevado de complicações metabólicas associadas à obesidade para mulheres (CA ≥ 

80cm). A RCE foi calculada através do quociente entre a circunferência abdominal (cm) e a 

estatura (cm). O ponto de corte utilizado foi de 0,5 (HO et al., 2003; PITANGA; LESSA, 

2006). 
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Vale salientar que, quanto às variáveis antropométricas, os dados utilizados foram os 

referidos pelos nutricionistas, o que em relação ao peso e a altura já vem sendo utilizado em 

estudos epidemiológicos, principalmente por favorecer a economia de recursos e a 

simplificação do trabalho de campo (CHOR et al., 1999) e de acordo com os resultados de 

alguns estudos, o peso e a altura referidos apresentam níveis aceitáveis de validade, até 

mesmo entre os obesos (que poderiam apresentar maior tendência à subestimação do peso) e 

entre grupos com baixa escolaridade (PEIXOTO et al, 2006). Além disso, a amostra é 

composta por profissionais com formação para aferição de medidas antropométricas e muitos 

dos quais utilizam essas aferições na rotina do seu trabalho. Desse modo, foram solicitados ao 

nutricionista seus dados de peso (kg) e altura (m) bem como que o mesmo, com o uso de uma 

fita métrica não extensível (instrumento acessível a qualquer profissional de Nutrição), fizesse 

a avaliação da CA utilizando como sítio anatômico, a cicatriz umbilical. 

As variáveis antropométricas foram definidas e categorizadas conforme descrito 

abaixo: 

 Estado nutricional  

- Sem excesso de peso (IMC < 25,0 Kg/m2) 

- Com excesso de peso (IMC ≥ 25,0 Kg/m2) 

 Altura 

- 1° quartil < 1,59m.; 

- 3° quartil ≥ 1,65m. 

 

3.7 Consumo alimentar 

Quanto a ingestão de alimentos existem vários métodos para estimar o consumo, 

sendo que dentre os mais utilizados encontram-se o recordatório de 24 horas (R24hs). Nessa 

pesquisa, dois R24hs foram empregados com o objetivo de verificar a variação intrapessoal da 

dieta. Foi solicitado que os dois R24hs fossem preenchidos com intervalo de pelo menos três 

dias entre si, e que não fossem realizados nos finais de semana ou feriados. 

Como o registro dos alimentos foi feito em medidas caseiras, houve a necessidade de 

conversão destas em gramas, utilizando-se como padrão de referência, a Tabela de Pinheiro et 

al. (2005). O ajuste da distribuição da ingestão calórica foi realizado com a remoção do efeito 

da variabilidade intra-individual, pelo método proposto pelo Iowa State University 

(GUENTHER et al., 1997; CARRIQUIRI, 1999). O consumo calórico foi dicotomizado em 
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acima e abaixo da Necessidade de Energia Estimada (Estimated Energy Requirement - EER), 

sendo observada a proporção de indivíduos em cada caso (IOM, 2002). 

  

3.8 Processamento e análise dos dados 

O cálculo nutricional da ingestão alimentar foi realizado com o auxílio do software 

NutWin versão 1.6 – Programa de apoio à Nutrição da Escola Paulista de Medicina (2010) – 

que utiliza a tabela de composição alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos.  Para os alimentos e nutrientes não disponíveis no banco de dados do NutWin, as 

informações foram retiradas da Tabela Taco (2011) e das Tabelas de Composição Nutricional 

dos Alimentos da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009). 

A qualidade da dieta foi avaliada por meio do Índice de Qualidade da Dieta Revisado 

(IQD-R) desenvolvido por Previdelli et al. (2011). Este índice apresenta doze componentes 

que caracterizam diferentes aspectos de uma dieta saudável, sendo expressos com base na 

densidade energética (porção/1000 kcal) ou por percentual calórico de participação na dieta. 

Nove componentes são fundamentados nos grupos de alimentos do Guia Alimentar para a 

População Brasileira (2006) (Frutas totais; Frutas integrais; Vegetais totais; Vegetais verdes 

escuros e alaranjados e leguminosas; Cereais totais; Cereais integrais; Carnes, ovos e 

leguminosas; Leite e derivados e; Óleos), dois baseados em nutrientes (Sódio e Gordura 

saturada), e um representando a soma das calorias provenientes da ingestão de gordura sólida 

(saturada e trans), álcool e açúcar de adição, o componente Gord_AA. (PREVIDELLI et al., 

2011). As preparações que envolviam mais de um grupo de alimentos, como sanduíches, 

pizzas, massas com recheios e outras misturas, foram desmembradas utilizando como 

referência a Tabela de Pinheiro et al. (2005), e seus ingredientes classificados em cada grupo 

correspondente. 

Assim como sugerido por Previdelli et al. (2011), foi definido o número de porções 

diárias recomendadas dos grupos de alimentos para 1.000 Kcal, buscando manter a 

correspondência com o preconizado no Guia Alimentar 2006. Para a ingestão maior ou igual 

às porções recomendadas dos grupos de alimentos por 1.000 Kcal são atribuídas pontuação 

máxima de 5 pontos (Frutas totais, Frutas integrais, Vegetais totais, Vegetais verdes-escuros e 

alaranjandos e leguminosas, Cereais totais, Cereais integrais), pontuação máxima de 10 

pontos (Leites e derivados, Carnes, ovos e leguminosas, Óleos, Gordura saturada, Sódio) e 

pontuação máxima de 20 pontos (Gord_AA). Para ausência do consumo ou para consumo 

acima do limite preconizado (no caso dos três últimos componentes) é atribuída pontuação 
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zero. A pontuação, para valores intermediários de ingestão, foi calculada proporcionalmente à 

quantidade consumida. A definição desses pontos de corte foi baseada nas recomendações do 

Guia Alimentar 2006 (BRASIL, 2006), da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2004), do 

Institute of Medicine (IOM, 2004), do Healthy Eating Index 2005 (GUENTHER et al., 2007) 

e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2007). A pontuação final do índice 

representou a somatória dos valores encontrados para cada componente, podendo variar de 

zero a 100. Todo o processo de cálculo do IQD-R foi realizado no software Stata (versão 7.0) 

através da programação disponibilizada pelos autores do índice (PREVIDELLI et al., 2011). 

Para o IQD-R foi utilizado apenas o primeiro recordatório de cada nutricionista. 

A qualidade da dieta foi categorizada em adequada e inadequada segundo a distribuição 

do IQD-R em tercis, sendo considerados com melhor qualidade de dieta (dieta adequada) os 

indivíduos que apresentaram IQD-R acima do terceiro tercil (IQD-R >78,3 pontos). Outros 

estudos com IQD-R, encontrados na literatura, também categorizaram o índice em tercis 

(CECCATTO et al., 2014; NAUD, 2014). Além disso, o grupo de estudo que desenvolveu o 

instrumento apresenta essa categorização como uma forma de se trabalhar o índice 

(ANDRADE et al., 2013). 

A construção do banco de dados e a análise estatística foram realizadas com o auxílio 

dos programas Statistical Package for Social Sciences - SPSS versão 13.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) e Stata/SE 9.0 (Stata Corp., College Station, Estados Unidos). Estimaram-

se as razões de prevalência (RP) bruta e ajustada das características associadas à dieta 

inadequada e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Foi empregado o 

modelo de regressão de Poisson para analisar os fatores associados à dieta inadequada na vida 

adulta. Todas as variáveis que apresentaram p<0,20 na análise univariada, entraram na análise 

de regressão de Poisson, utilizando-se o procedimento stepwise forward selection, ou seja, foi 

iniciado o modelo pela variável com maior significância estatística na análise univariada, e a 

seguir foram acrescentadas as outras variáveis, uma a uma, por ordem decrescente de 

significância estatística. Para aceitação das associações investigadas no modelo final, após os 

ajustes foi adotado o valor de p < 0,05. 

 

3.9 Considerações éticas 

O estudo foi pautado pelas normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos, 

constantes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 
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Pernambuco (CAAE: 13380613.4.0000.5208) (Anexo B). Ressalta-se que as nutricionistas 

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

acesso ao questionário eletrônico, após ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

clicar no botão ACEITO PARTICIPAR (Apêndice A). 
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4. RESULTADOS 

    Os resultados deste estudo estão apresentados sob a forma de um artigo original que 

será divulgado em veículo científico, conforme regulamentação do Colegiado da Pós-

Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco.  

    O artigo intitula-se “Qualidade da dieta e fatores associados: um estudo em 

nutricionistas do estado de Pernambuco” e objetiva avaliar a qualidade da dieta e seus fatores 

associados em nutricionistas do sexo feminino do estado de Pernambuco. Será submetido à 

avaliação para publicação na Revista de Nutrição, cujas normas para elaboração encontram-se 

em anexo (ANEXO A). 
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Artigo Original: 

Qualidade da Dieta e Fatores Associados:  
um Estudo em  Nutricionistas do Estado de Pernambuco 
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RESUMO 
Objetivo: Avaliar a qualidade da dieta e seus fatores associados em nutricionistas do 

estado de Pernambuco. Métodos: Estudo observacional, com 135 nutricionistas do sexo 

feminino, com idade média de 33,210,0 anos. As informações foram obtidas com 

questionário online, do qual foram coletados dados demográficos, de estilo de vida, 

antropométricos e autopercepção do peso corporal. O excesso de peso foi definido pelo 

índice de massa corporal (IMC) ≥25kg/m2 e a obesidade abdominal pela circunferência 

abdominal (CA) ≥80cm e pela razão cintura-estatura (RCE) >0,5. O consumo alimentar foi 

coletado por dois recordatórios de 24h. A qualidade da dieta foi avaliada pelo Índice de 

Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R), sendo categorizadas em dieta adequada as 

nutricionistas que apresentaram IQD-R acima do terceiro tercil (IQDR>78,3pontos). Para 

identificar as variáveis associadas a má qualidade da dieta foi realizada a Regressão de 

Poisson. Resultados: A média do IQD-R foi de 71,612,6pontos, sendo que 66,7% da 

amostra apresentaram dieta inadequada. O excesso de peso e a obesidade abdominal 

foram encontrados em 23,0% e 50,4% das mulheres, respectivamente. Após ajuste, as 

variáveis autopercepção de magreza (RPajustada=0,31 IC95% 0,12-0,63), número de filhos 

≥2 (RPajustada=0,53 IC95% 0,25-0,78) e não fazer exercícios físicos (RPajustada=1,26 IC95% 

1,06-1,43) permaneceram independentemente associadas com a dieta inadequada. 

Conclusões: Observou-se que o percentual de dieta inadequada é alto para este tipo de 

público, que não praticar exercício físico é fator de risco para a má qualidade da dieta, bem 

como se achar magro e ter mais de dois filhos é fator protetor contra a mesma.  
  
Palavras-chaves: Antropometria. Consumo de Alimentos. Dieta. Nutricionistas.  
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ABSTRACT 
Objective: To assess the quality of diet and its associated factors in female nutritionists from 

the State of Pernambuco. Methods: An observational study with a sample of 135 

nutritionists with mean age of 33.2±10.0 years. By means of an online questionnaire, 

demographic, lifestyle, anthropometric and self-perception of body weight data were 

collected. Overweight was determined by the body mass index (BMI) ≥25kg/m2 and 

abdominal obesity was determined by abdominal circumference (AC) ≥80cm and by the 

waist-to-height ratio (WHR) > 0,5. Data on food consumption were collected using two 24-

hour dietary recalls. The quality of diet was assessed using the Brazilian Healthy Eating 

Index Revised (BHEI-R). Subjects who presented a BHEI-R above the third tercil (>78.3 

points) were categorized into proper diet. To identify the variables associated with poor diet 

quality was performed Poisson regression analysis. Results: The BHEI-R average found 

was 71,6±12.6 points, and 66.7% of women showed inadequate diet. Overweight and 

abdominal obesity were found in 23.0% and 50.4% of women, respectively. After adjustment, 

self-perception of thinness (adjusted PR=0.31 95%CI 0.12-0.63), number of children ≥2 

(adjusted PR = 0.53 95%CI 0.25-0.78), and physical inactivity (adjusted PR=1.26 95%CI 

1.06-1.43) remained independently associated with inadequate diet. Conclusions: We found 

that the percentage of inadequate diet is high for this public, and that physical inactivity is a 

risk factor for poor diet. On the other hand, finding themselves thin and having more than two 

children is a protective factor against this problem. 

 
Key-words: Anthropometry. Food Consumption. Diet. Nutritionists.   
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INTRODUÇÃO 
 Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram que, das 56 milhões 

de mortes ocorridas no mundo em 2012, cerca de 68% foram resultantes de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT)1. No Brasil, no mesmo ano, mais de 950 mil pessoas 

morreram em decorrência de doenças crônicas, sendo dessas, mais de 450 mil mulheres1.  
Estudos epidemiológicos têm comprovado a forte associação que várias DCNT 

mantêm com um conjunto de fatores de risco, onde se destacam tabagismo, consumo 

excessivo de álcool, excesso de peso, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, baixo 

consumo de frutas e hortaliças e inatividade física2.  

O papel da qualidade da dieta em reduzir a progressão de doenças crônicas está se 

tornando cada vez mais importante3. Com o intuito de entender a associação DCNT x 

alimentação, instrumentos dietéticos de avaliação global da dieta, os índices dietéticos, têm 

sido formulados e aprimorados, com o intuito de determinar a qualidade da dieta através de 

um ou mais parâmetros4, bem como determinar os fatores de risco para DCNT3.  

Como a população brasileira possui hábitos alimentares específicos, Previdelli et al.5 

propuseram o Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R), baseado no Guia Alimentar 

Brasileiro de 20066. Esse novo índice dietético seria capaz de capturar a qualidade da dieta 

de uma forma global, medir vários fatores de risco dietéticos para doenças crônicas, avaliar 

a dieta em nível populacional e/ou individual e monitorar a dieta de populações7.   

São escassos na literatura nacional, trabalhos que relatem a qualidade da dieta e o 

perfil antropométrico de profissionais de saúde. No caso específico dos nutricionistas esse 

conhecimento é de grande importância, visto que esses profissionais atuam como 

multiplicadores de conceitos e práticas relacionadas à alimentação saudável, além de ser 

um segmento profissional envolvido diretamente na prevenção primária e secundária das 

doenças cardiovasculares.  

  Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da dieta e seus fatores 

associados em nutricionistas do sexo feminino do estado de Pernambuco. 

 
MÉTODOS 

Estudo do tipo observacional, com base no modelo epidemiológico analítico, 

envolvendo nutricionistas do sexo feminino do estado de Pernambuco. Foi convidado a 

participar desse estudo o universo dos nutricionistas vinculados ao Conselho Regional de 

Nutricionistas da 6ª Região (CRN6) e em exercício no estado de Pernambuco no ano de 

2013, ou seja, cerca de 2100 profissionais, dos quais 90% são do sexo feminino (n=1890).  

Para essa pesquisa em particular, o tamanho amostral mínimo foi determinado por um 

estudo piloto onde foi estimada a frequência de consumo calórico acima das necessidades, 
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o qual dentre todos os fatores de risco foi o que se mostrou como tendo menor frequência 

nesta população. Desse modo, adotando-se uma frequência de 10,0% (encontrada no 

estudo piloto), com uma margem de erro aceitável de 5%, uma confiabilidade de 95% e uma 

população em torno de 1890 profissionais, o tamanho amostral ficou em torno de 129 

nutricionistas, cuja seleção foi por conveniência, onde a captação se deu por adesão. A 

necessidade da realização do projeto piloto vem do fato da escassez de dados na literatura 

sobre a qualidade da dieta de profissionais de saúde, principalmente nutricionistas. Foram 

avaliadas 135 nutricionistas no total. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário online, realizado no primeiro 

semestre de 2013. O CRN6 informou via e-mail a todos os nutricionistas do estado de 

Pernambuco sobre a ocorrência da pesquisa, seus objetivos e o endereço da página do 

questionário na internet (link). Ao clicarem no link, os participantes tiveram acesso a um site 

da internet que apresentou a equipe de pesquisa e o modo de participação por meio do 

preenchimento do questionário. Nessa etapa os nutricionistas foram informados acerca do 

sigilo dos dados e dos aspectos éticos do estudo, sendo convidados a confirmar sua 

participação clicando num botão (ACEITO PARTICIPAR) para avançar à tela seguinte, 

deparando-se com o questionário eletrônico.  

O questionário continha instruções de programação segundo as quais os 

participantes recebiam uma mensagem na tela caso não tivessem preenchido todas as 

questões, indicando os itens em aberto, para evitar o envio de dados incompletos. Após o 

preenchimento foram orientados a clicar no botão ENVIAR QUESTIONÁRIO e os dados 

foram armazenados no servidor da internet. Os nutricionistas eram informados que 

poderiam desistir da pesquisa em qualquer momento, bastando apenas não clicar no botão 

ENVIAR QUESTIONÁRIO. 

As variáveis sociodemográficas verificadas foram: idade, município em que atua, 

estado civil e número de filhos. Foram coletados também dados pessoais e sobre o estilo de 

vida, tais como: realização de dieta para perda de peso, prática de exercício físico e beber 

que foram dicotomizadas em SIM ou NÃO. Quanto ao exercício físico, em caso de resposta 

afirmativa era questionado sobre o tempo em minutos gasto por semana com essa 

atividade, o qual foi classificado em quartis.  

Para avaliar o estado nutricional foi utilizado o índice de massa corporal (IMC) com a 

classificação da Organização Mundial de Saúde – OMS8 e com o objetivo de identificar a 

ocorrência de obesidade abdominal foi utilizado o índice circunferência abdominal (CA), 

aferida na cicatriz umbilical, e a relação cintura estatura (RCE). A CA foi avaliada de acordo 

com o ponto de corte da OMS9 segundo o risco elevado de complicações metabólicas 

associadas à obesidade para mulheres (CA≥80cm). A RCE foi calculada através do 



   39 

 

SANTOS, P.A. Dissertação de Mestrado. UFPE, 2016.__________________________ 

 

_________________________________________Qualidade da dieta e fatores associados: um estudo em 
nutricionistas do estado de Pernambuco 

  

quociente entre a circunferência abdominal (cm) e a estatura (cm), o ponto de corte utilizado 

foi de 0,510. Quanto às variáveis antropométricas (peso, altura e CA), os dados utilizados 

foram os referidos pelas nutricionistas.  

A avaliação do consumo calórico foi realizada mediante emprego de dois 

recordatórios de 24 horas (R24hs) com intervalo de pelo menos três dias entre as coletas, e 

que não fosse realizado nos finais de semana ou feriados. O registro dos alimentos foi feito 

em medidas caseiras. Logo, houve a necessidade de conversão destas em gramas, 

utilizando-se como padrão de referência, a Tabela de Pinheiro et al.11. O ajuste da 

distribuição da ingestão calórica foi realizado com a remoção do efeito da variabilidade intra-

individual, pelo método proposto pelo Iowa State University12. O consumo calórico foi 

dicotomizado em acima e abaixo da Necessidade de Energia Estimada (Estimated Energy 

Requirement - EER), sendo observada a proporção de indivíduos em cada caso13. 

A qualidade da dieta foi avaliada por meio do Índice de Qualidade da Dieta Revisado 

(IQD-R) desenvolvido por Previdelli et al.5. Este índice apresenta doze componentes que 

caracterizam diferentes aspectos de uma dieta saudável, sendo expressos com base na 

densidade energética (porção/1000 kcal) ou por percentual calórico de participação na dieta. 

Nove componentes são fundamentados nos grupos de alimentos do Guia Alimentar para a 

População Brasileira6 (Frutas totais; Frutas integrais; Vegetais totais; Vegetais verdes 

escuros e alaranjados e leguminosas; Cereais totais; Cereais integrais; Carnes, ovos e 

leguminosas; Leite e derivados e; Óleos), dois baseados em nutrientes (Sódio e Gordura 

saturada), e um representando a soma das calorias provenientes da ingestão de gordura 

sólida (saturada e trans), álcool e açúcar de adição, o componente Gord_AA5. As 

preparações que envolviam mais de um grupo de alimentos, como sanduíches, pizzas, 

massas com recheios e outras misturas, foram desmembradas, e seus ingredientes 

classificados em cada grupo correspondente. 

Assim como sugerido por Previdelli et al.5, foi definido o número de porções diárias 

recomendadas dos grupos de alimentos para 1.000 Kcal, buscando manter a 

correspondência com o preconizado no Guia Alimentar6. Para a ingestão maior ou igual às 

porções recomendadas dos grupos de alimentos por 1.000 Kcal são atribuídas pontuação 

máxima de 5 pontos (Frutas totais, Frutas integrais, Vegetais totais, Vegetais verdes-

escuros e alaranjandos e leguminosas, Cereais totais, Cereais integrais), pontuação máxima 

de 10 pontos (Leites e derivados, Carnes, ovos e leguminosas, Óleos, Gordura saturada, 

Sódio) e pontuação máxima de 20 pontos (Gord_AA). Para ausência do consumo ou para 

consumo acima do limite preconizado (no caso dos três últimos componentes) é atribuída 

pontuação zero. A pontuação, para valores intermediários de ingestão, foi calculada 

proporcionalmente à quantidade consumida. A pontuação final do índice representou a 



   40 

 

SANTOS, P.A. Dissertação de Mestrado. UFPE, 2016.__________________________ 

 

_________________________________________Qualidade da dieta e fatores associados: um estudo em 
nutricionistas do estado de Pernambuco 

  

somatória dos valores encontrados para cada componente, podendo variar de zero a 100. 

Todo o processo de cálculo do IQD-R foi realizado no software Stata (versão 7.0) através da 

programação disponibilizada pelos autores do índice5. Para o IQD-R foi utilizado apenas o 

primeiro recordatório de cada nutricionista. 

A qualidade da dieta foi categorizada em adequada e inadequada segundo a 

distribuição do IQD-R em tercis, sendo considerados com melhor qualidade de dieta (dieta 

adequada) os indivíduos que apresentaram valores acima do terceiro tercil (IQDR>78,3 

pontos). 

A construção do banco de dados e a análise estatística foram realizadas com o 

auxílio dos programas StatisticalPackage for Social Sciences - SPSS versão 13.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) e Stata/SE 9.0 (StataCorp., CollegeStation, Estados Unidos). 

Estimaram-se as razões de prevalência (RP) bruta e ajustada das características 

associadas à dieta inadequada e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

Foi empregado o modelo de Regressão de Poisson para analisar os fatores associados à 

dieta inadequada na vida adulta. Todas as variáveis que apresentaram p<0,20 na análise 

univariada, entraram na análise de regressão de Poisson, utilizando-se o procedimento 

stepwise forward selection, ou seja, foi iniciado o modelo pela variável com maior 

significância estatística na análise univariada, e a seguir foram acrescentadas as outras 

variáveis, uma a uma, por ordem decrescente de significância estatística. Para aceitação 

das associações investigadas no modelo final, após os ajustes foi adotado o valor de 

p<0,05. 

O cálculo nutricional da ingestão alimentar foi realizado com o auxílio do software 

NutWin versão 1.6 – Programa de apoio à Nutrição da Escola Paulista de Medicina (2010). 

Para os alimentos e nutrientes não disponíveis no banco de dados do NutWin, as 

informações foram retiradas da Tabela Taco14 e das Tabelas de Composição Nutricional dos 

Alimentos da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-200915. 

O estudo foi pautado pelas normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos, 

constantes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, e foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (CAAE: 13380613.4.0000.5208). Ressalta-se que as nutricionistas que 

concordaram em participar, receberam todas as informações sobre o estudo e só tiveram 

acesso ao questionário eletrônico, após ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

clicar no botão ACEITO PARTICIPAR. 
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RESULTADOS 

O perfil da população avaliada mostrou uma média de idade de 33,210,0 anos e 

59,0% trabalhavam na capital pernambucana. Quanto às características pessoais (Tabela 

1), 54,8% referiram a prática de exercício físico, 17,6% encontravam-se em dieta para perda 

ponderal e 37,0% já haviam feito dieta em algum momento da vida.  

A média do IQD-R encontrada foi de 71,612,6 pontos, sendo que, do total de 

mulheres envolvidas neste estudo, 66,7% (n=90) apresentaram valores de IQD-R≤78,3, 

sendo categorizadas como apresentando dieta inadequada.  

Quanto ao estado nutricional, o excesso de peso foi observado em 23,0% das 

mulheres da amostra e a obesidade abdominal, avaliada tanto pela CA quanto pela RCE 

ocorreu em 50,4% das mulheres (Tabela 2).  

As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados da análise bruta das variáveis  

sociodemográficas,  do estilo de vida, do consumo alimentar e antropométricas  associadas 

com a ocorrência de dieta inadequada.  Na análise, encontrou-se associação entre dieta 

inadequada e autopercepção de magreza (RP=0,48 IC95% 0,25-0,94), número de filhos ≥2 

(RP=0,57 IC95% 0,37-0,89) e não fazer exercícios físicos (RP=1,33 IC95% 1,05-1,68). Outras 

variáveis entraram no modelo por terem apresentado valor de p<0,20, tais como: Idade entre 

20 e 30 anos (RP=1,26 IC95% 0,97-1,64) e não trabalhar no Recife (RP=1,24 IC95% 0,98-

1,58). 

A Tabela 3 apresenta a razão de prevalência ajustada, no modelo final obtido por 

regressão de Poisson. Verificou-se que, após o ajuste para potenciais fatores de confusão, 

as variáveis que permaneceram independentemente associadas à dieta inadequada foram 

autopercepção de magreza (RP ajustada=0,31 IC95% 0,12-0,63), número de filhos ≥2 (RP 

ajustada=0,53 IC95% 0,25-0,78) e não fazer exercícios físicos (RP ajustada=1,26 IC95% 1,06-

1,43). 

De todos os componentes avaliados pelo IQD-R, os que apresentaram os consumos 

mais inadequados foram Cereais Integrais (0,90) e Óleos (0,54). Além disso, sete 

componentes apresentaram pontuação máxima (Frutas Totais, Frutas Integrais, Vegetais 

totais, Vegetais verdes escuros e alaranjados, Cereais Totais, Carnes, ovos e leguminosas e 

Sódio), demonstrando que as mulheres alcançaram as recomendações para esses 

componentes dietéticos (Tabela 4). 

 

DISCUSSÃO  
 Esta pesquisa demonstra certa particularidade, por ter sido obtida a partir de uma 

amostra de mulheres adultas, nutricionistas em atividade no estado de Pernambuco. Vale 

salientar que os resultados obtidos são os primeiros a abordar a qualidade da dieta desse 
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distinto segmento da população, agentes fundamentais na detecção e tratamento dos 

distúrbios nutricionais.  

 A maior parte da amostra trabalhava na capital, de forma semelhante aos dados da 

última pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Nutricionista (CFN), publicada em 2006, 

com 2492 nutricionistas de todo o país, onde 66,7% dos profissionais exerciam suas 

funções na capital do estado onde residiam16. Outros estudos realizados com nutricionistas 

também revelaram a mesma situação17,18. Isso pode ser explicado não apenas pela 

existência de um mercado de trabalho mais amplo e com melhores condições, mas também 

pela oferta de uma melhor qualidade de vida em relação às cidades do interior18. 

 No que se refere à média do IQD-R encontrada, alguns estudos que avaliaram 

mulheres adultas também encontraram valores semelhantes. Loureiro et al.19, avaliando 195 

adultos, de ambos os sexos, de Cuibá, Mato Grosso, observaram que as mulheres 

apresentaram escore médio de 76,11,4 pontos. Ceccatto et al.20, estudando 78 mulheres 

com câncer de mama, em Florianópolis, demonstrou que, no período basal analisado, a 

média do IQD-R foi de 77,99,1 pontos. Pires21, em estudo com 15.105 participantes, das 

regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil, verificou que o IQD-R médio nas mulheres foi de 

73,60,2 pontos. Entretanto, outros trabalhos encontraram valores menores para o escore 

total22,23. 

 Em relação à qualidade da dieta, avaliada pelo IQD-R, a maioria dos estudos 

identificou um percentual bem maior de mulheres com dieta inadequada que o apresentado 

aqui, variando de 95,3% a 100%22,23,24. No entanto, por se tratar de nutricionistas, seria 

esperado um percentual bem menor de dieta inadequada, devido ao conhecimento detido 

por esses profissionais.  

Em relação ao excesso de peso e à obesidade abdominal, os resultados do presente 

estudo foram menores do que a prevalência no estado de Pernambuco encontrada por 

Pinho et al.25, que é de mais de 50% e mais de 65% de mulheres com excesso de peso e 

com obesidade abdominal, respectivamente. Isso pode ser devido à especificidade do 

público da pesquisa, que busca estar dentro dos padrões de peso para passar uma imagem 

de bom profissional26.  

 Após ajuste para potenciais fatores de confusão, foi evidenciado que a percepção de 

magreza e o fato de ter mais de dois filhos se apresentaram como protetoras contra a dieta 

inadequada. Talvez a mulher que se perceba magra seja aquela com maior cuidado em 

relação à dieta, conseguindo, desse modo, manter-se dentro dos padrões de peso. Quanto 

ao número de filhos, Lelis et al.27, entrevistando 101 mulheres de Viçosa/Minas Gerais, 

observaram que as entrevistadas relataram melhora nos hábitos alimentares após o 
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nascimento dos filhos, devido à preocupação de transmitir exemplos de uma boa 

alimentação.   

Quanto ao fato de não fazer exercícios ter se mostrado como fator de risco para a 

dieta inadequada, outros autores encontraram resultados semelhantes. Assumpção28, 

estudando 949 pessoas, de 20 a 59 anos, de Campinas, São Paulo, observou que, nas 

mulheres, a prática de atividade física estava relacionada à melhor qualidade da dieta. 

Drewnowski et al.29, estudando 5081 adultos franceses, demonstrou que alta qualidade da 

dieta estava associada com ser fisicamente ativo, tanto para homens como para mulheres. 

  Semelhantemente a esta pesquisa, em relação aos escores dos componentes do 

IQD-R, alguns estudos19,20,22 também observaram que as mulheres alcançaram pontuações 

máximas ou muito elevadas para os componentes Frutas Totais, Frutas Integrais, Vegetais 

Totais, Vegetais Verdes Escuros e Alaranjados, Carne, Ovos e Leguminosas e Sódio.  

Em relação às altas pontuações para os componentes de frutas e para os 

componentes de vegetais, é interessante observar que esse resultado é oposto ao que se 

encontra na população brasileira em geral, onde menos de 10% dos brasileiros alcançam as 

recomendações de ingestão de frutas e vegetais30. Provavelmente, esse resultado é um 

reflexo do conhecimento intrínseco do público em estudo. 

De igual forma, a alta pontuação para o componente sódio também se mostra como 

um paradoxo em relação à população brasileira que, segundo dados da POF 2008-200930, 

consome cerca de 13 gramas de sal por dia, mais que o dobro da recomendação. Esse 

paradoxo pode ser justificado pelo fato de que os programas de análise da composição 

alimentar não consideram o sal adicionado durante a preparação do alimento, subestimando 

a quantidade final e refletindo num escore mais próximo à recomendação20.  

Assim como encontrado aqui para o valor do componente Cereais Integrais, 

Rodrigues et al.22, avaliando 100 mulheres com síndrome dos ovários policísticos, numa 

pesquisa transversal em Belo Horizonte, Minas Gerais, também demonstraram esse 

componente como sendo o de menor pontuação. Horta e Santos23, avaliando 140 mulheres 

com excesso de peso, freqüentadoras de uma Academia da Cidade em Belo Horizonte, 

apresentaram mediana zero para o componente Cereais Integrais. Esses resultados 

recebem reforço dos achados da POF 2008-200930 sobre a inadequação do consumo e 

permitem a comparação do consumo de alimentos refinados em relação ao seu equivalente 

integral. Enquanto o consumo diário de pão de sal é de 53,0 g, a versão integral é 

consumida em 0,9 g. Já o consumo diário médio de arroz é de 160,3 g, sendo do tipo 

integral apenas 8,1 g30.  

Algumas pesquisas20,21,22 demonstraram escore máximo para o componente Óleos, 

diferentemente do que aqui foi apresentado. Apesar de o nutricionista ter o conhecimento 
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sobre o teor de gordura adequado numa dieta e sobre a importância para a saúde do 

consumo de gorduras mono e poliinsaturadas e de gorduras provenientes de oleaginosas e 

peixes, esse resultado sugere que a posse do conhecimento pode não ser suficiente para 

assegurar o cumprimento das recomendações.  

Cabe salientar que o IQD-R apresenta limitações, como todo instrumento dietético, a 

exemplo de não avaliar diretamente a quantidade de energia consumida e não poder 

estimar a ingestão habitual, visto utilizar dados dietéticos de um único dia. No entanto, como 

o cálculo do índice é baseado em densidade energética ou em percentual calórico de 

participação na dieta, isso atenua o efeito do total energético ingerido sobre o índice5. 

 
CONCLUSÕES 

O percentual de dieta inadequada é alto para os nutricionistas deste estudo. Além 

disso, foi observado que o fato de não praticar exercício físico é fator de risco para a má 

qualidade da dieta, bem como se achar magro e ter mais de dois filhos é fator protetor 

contra a mesma.  

Novos estudos são propostos, com um maior número de nutricionistas e em 

abrangência nacional, com o intuito de conhecer o perfil desses profissionais em âmbito 

geral. 
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Tabela 1. Características demográficas e de estilo de vida de nutricionistas do estado de 
Pernambuco segundo o Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). Recife/PE, Brasil, 
2013. 

  Qualidade da Dieta    

Variáveis Total Inadequada Adequada †RP IC 95% p 

Faixa etária (anos) N % N % N %    
20-30 78 57,8 57 73,1 21 26,9 1,26 0,97-1,64 0,096 
>30 57 42,2 33 57,9 24 42,1 1,00   
Formação          
Apenas Graduação 39 28,9 28 71,8 11 28,2 1,10 0,82-1,49 0,684 
Especialização 56 41,5 36 64,3 20 35,7 0,99 0,73-1,33 0,885 
Mestrado/Doutorado 40 29,6 26 65,0 14 35,0 1,00   
Área de Atuação          
Alimentação Coletiva 23 17,0 17 73,9 06 26,1 1,19 0,88-1,59 0,433 
Saúde Pública 27 20,0 20 74,1 07 25,9 1,19 0,90-1,57 0,378 
Nutrição Clínica 85 63,0 53 62,4 32 37,6 1,00   
Município em que atua          
Outros 50 41,0 38 76,0 12 24,0 1,24 0,98-1,58 0,127 
Recife 72 59,0 44 61,1 28 38,9 1,00   
Estado civil (casada)          
Não 62 50,8 41 66,1 21 33,9 0,97 0,76-1,24 0,947 
Sim 60 49,2 41 68,3 19 31,7 1,00   
Tem filhos          
Não 63 53,8 44 69,8 19 30,2 1,08 0,84-1,39 0,703 
Sim 54 46,2 35 64,8 19 35,2 1,00   
Quantos filhos          
 2 28 51,9 13 46,4 15 53,6 0,57 0,37-0,89 0,019 
< 2 26 48,1 21 80,8 05 19,2 1,00   
Faz exercício          
Não 61 45,2 47 77,0 14 23,0 1,33 1,05-1,68 0,032 
Sim 74 54,8 43 58,1 31 41,9 1,00   
Tempo 
Exercícios(quartis) 

         

1º quartil 65min 38 43,2 22 57,9 16 42,1 1,03 0,72-1,49 0,968 
3º quartil 180min 50 56,8 28 56,0 22 44,0 1,00   
Ingestão Álcool**          
Sim 62 50,8 44 71,0 18 29,0 1,12 0,87-1,44 0,481 
Não 60 49,2 38 63,3 22 36,7 1,00   
Fez dieta - perder peso          
Sim 50 37,0 32 64,0 18 36,0 0,94 0,73-1,21 0,753 
Não 85 63,0 58 68,2 27 31,8 1,00   
Está em dieta          
Sim  23 17,6 13 56,5 10 43,5 0,81 0,56-1,19 0,340 
Não 108 82,4 75 69,4 33 30,6 1,00   

Obs: O número total de indivíduos em algumas variáveis é diferente em razão do número de respondentes. †RP 
Razão de prevalência,** Ingestão de álcool = A ingestão de bebidas alcoólicas foi coletada, independente da 
quantidade e qualidade da bebida Tempo em minutos por semana da prática de exercício físico, IC – Intervalo 
de Confiança, p= Teste de qui-quadrado 



   48 

 

SANTOS, P.A. Dissertação de Mestrado. UFPE, 2016.__________________________ 

 

_________________________________________Qualidade da dieta e fatores associados: um estudo em 
nutricionistas do estado de Pernambuco 

  

Tabela 2. Características antropométricas, clínicas e do consumo alimentar de nutricionistas 
do estado de Pernambuco segundo o Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). 
Recife/PE, Brasil, 2013. 

  Qualidade da Dieta    
Variáveis Total Inadequada Adequada †RP IC 95% p 

Doença crônica N % N % N %    
Sim 17 12,6 09 52,9 08 47,1 0,77 0,48-1,23 0,312 
Não 118 87,4 81 68,6 37 31,4 1,00   
Excesso de Peso          
Sim 31 23,0 21 67,7 10 32,3 1,02 0,77-1,35 0,942 
Não 104 77,0 69 66,3 35 33,7 1,00   
Circunferência 
Abdominal 

         

Com risco 68 50,4 44 64,7 24 35,3 0,94 0,74-1,20 0,761 
Sem risco 67 49,6 46 68,7 21 31,3 1,00   
Relação Cintura-
Estatura 

         

Com risco 68 50,4 44 64,7 24 35,3 0,94 0,74-1,20 0,761 
Sem risco 67 49,6 46 68,7 21 31,3 1,00   
Quartis de altura          
1º quartil < 1,59m 76 56,3 49 64,5 27 35,5 0,93 0,73-1,18 0,668 
3º quartil  1,65m 59 43,7 41 69,5 18 30,5 1,00   
Consumo Calórico          
Acima da Necessidade 17 12,6 11 64,7 06 35,3 0,97 0,67-1,40 0,926 
Abaixo da Necessidade 118 87,4 79 66,9 39 33,1 1,00   
Suplemento Nutricional          
Sim 34 25,2 20 58,8 14 41,2 0,85 0,62-1,16 0,362 
Não 101 74,8 70 69,3 31 30,7 1,00   
Como se vê          
Com excesso de peso 38 28,2 29 76,3 09 23,7 1,10 0,87-1,38 0,593 
Magro 18 13,3 06 33,3 12 66,7 0,48 0,25-0,94 0,009 
Eutrófico 79 58,5 55 69,6 24 30,4 1,00   

Obs: O número total de indivíduos em algumas variáveis é diferente em razão do número de 
respondentes. †RP Razão de prevalência, IC – Intervalo de Confiança, p= Teste de qui-
quadrado 
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Tabela 3 – Razão de prevalência (RP) bruta e ajustada das características associadas à 
dieta inadequada de nutricionistas do estado de Pernambuco. Recife/PE, Brasil, 2013. 
Variáveis RPbruta IC95% p RPajustada IC95% p 
Como se vê - Magro 0,48 0,25-0,94 0,009 0,31 0,12-0,63 0,002 
≥ 2 filhos 0,57 0,37-0,89 0,019 0,53 0,25-0,78 0,030 
Não fazer exercícios 1,33 1,05-1,68 0,032 1,26 1,06-1,43 0,041 
Idade 20-30 anos 1,26 0,97-1,64 0,096 1,19 0,87-1,49 0,321 
Não atuar no Recife 1,24 0,98-1,58 0,127 1,24 0,96-1,59 0,551 
Regressão de Poisson - modelo ajustado para dieta inadequada 
IC – Intervalo de Confiança, RP-Razão de Prevalência, p=Teste de qui-quadrado 
 
 

Tabela 4. Escores do Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R) e de seus 
componentes. Recife/PE, Brasil, 2013. 

Componentes do IQD-R Intervalo de 
pontuação 

Mediana Intervalo 
interquartílico 

IQD-R 0 – 100 73,21 63,84-80,07 
Frutas totais 0 – 5 5,00 5,00-5,00 
Frutas integrais 0 – 5 5,00 5,00-5,00 
Vegetais totais 0 – 5 5,00 3,98-5,00 
Vegetais verdes escuros e alaranjados 0 – 5 5,00 2,60-5,00 
Cereais totais 0 – 5 5,00 4,60-5,00 
Cereais integrais 0 – 5 0,90 0,00-3,51 
Leite e derivados 0 – 10 7,48 4,63-10,00 
Carne, ovos e leguminosas 0 – 10 10,00 8,65-10,00 
Óleos 0 – 10 0,54 0,00-10,00 
Gordura saturada 0 – 10 8,97 7,11-10,00 
Sódio 0 – 10 10,00 8,99-10,00 
Gord_AA 0 – 20 12,15 7,36-15,19 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil do nutricionista brasileiro é pouco conhecido no que tange a sua 

antropometria e ao consumo alimentar. 

Na literatura, estudos pontuais apresentam o perfil sociodemográfico e profissional 

desse segmento, revelando especificamente aspectos relacionados às condições de trabalho e 

áreas de atuação. Assim, não caracterizam esse público justamente na sua principal área de 

avaliação, que é o estado nutricional. 

O presente estudo é o primeiro a abordar a qualidade do consumo alimentar deste 

distinto segmento da população. Observou-se que o percentual de dieta inadequada é alto para 

este público, detentor do conhecimento da Nutrição e que o fato de não praticar exercício 

físico é fator de risco para a má qualidade da dieta. Por outro lado, se achar magro e ter mais 

de dois filhos é fator protetor contra a mesma.  

Espera-se com esses resultados, contribuir para a realização de novas pesquisas que 

avaliem um maior número de nutricionistas, de ambos os sexos, e que abranjam profissionais 

de todo o país, com o intuito de comparar a dieta, qualitativamente e quantitativamente, bem 

como identificar o perfil antropométrico desse público, em âmbito geral. Além disso, 

sugerem-se estudos que investiguem as razões que levam esses profissionais a não colocarem 

em prática, em sua vida pessoal, o conhecimento adquirido na profissão. 

Sobre as contribuições do mestrado para a vida acadêmica e profissional, percebi as 

limitações e dificuldades que a pesquisa com humanos pode trazer, em relação à 

disponibilidade e adesão do público para responder os questionários, bem como os vieses e 

fatores que podem influenciar os resultados. No entanto, o aprendizado adquirido, em termos 

de conhecimento de novos instrumentos de avaliação da dieta, de programas de análise de 

dados e do perfil de um público ao qual se pertence, superam quaisquer barreiras e 

dificuldades existentes no caminho. 
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ANEXO A 
 

 
 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Escopo e política 
 Categoria dos artigos 
 Pesquisas envolvendo seres vivos 
 Registros de Ensaios Clínicos 
 Procedimentos editoriais 
 Conflito de interesse 
 Preparo do manuscrito 
 Lista de checagem 
 Documentos 

 
Escopo e política  
A Revista de Nutrição é um periódico especializado que publica artigos que contribuem para o 
estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e interfaces. Com periodicidade bimestral, está aberta a 
contribuições da comunidade científica nacional e internacional. Os manuscritos podem ser rejeitados 
sem comentários detalhados após análise inicial, por pelo menos dois editores da Revista de 
Nutrição, se os artigos forem considerados inadequados ou de prioridade científica insuficiente para 
publicação na Revista. 
 
Categoria dos artigos 
A Revista aceita artigos inéditos em português, espanhol ou inglês, com título, resumo e termos de 
indexação no idioma original e em inglês, nas seguintes categorias: 
 
Original: contribuições destinadas à divulgação de resultados de pesquisas inéditas, tendo em vista a 
relevância do tema, o alcance e o conhecimento gerado para a área da pesquisa (limite máximo de 5 
mil palavras). 

Especial: artigos a convite sobre temas atuais (limite máximo de 6 mil palavras). 

Revisão (a convite): síntese de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante análise 
e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter uma análise crítica e comparativa dos 
trabalhos na área, que discuta os limites e alcances metodológicos, permitindo indicar perspectivas de 
continuidade de estudos naquela linha de pesquisa (limite máximo de 6 mil palavras). Serão 
publicados até dois trabalhos por fascículo. 
Comunicação: relato de informações sobre temas relevantes, apoiado em pesquisas recentes, cujo 
mote seja subsidiar o trabalho de profissionais que atuam na área, servindo de apresentação ou 
atualização sobre o tema (limite máximo de 4 mil palavras). 
 
Nota Científica: dados inéditos parciais de uma pesquisa em andamento (limite máximo de 4 mil 
palavras). 
 
Ensaio: trabalhos que possam trazer reflexão e discussão de assunto que gere questionamentos e 
hipóteses para futuras pesquisas (limite máximo de 5 mil palavras). 
 
Seção Temática (a convite): seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre si, de 
diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual (máximo de 10 mil palavras no total). 
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Categoria e a área temática do artigo: Os autores devem indicar a categoria do artigo e a área 
temática, a saber: alimentação e ciências sociais, avaliação nutricional, bioquímica nutricional, 
dietética, educação nutricional, epidemiologia e estatística, micronutrientes, nutrição clínica, nutrição 
experimental, nutrição e geriatria, nutrição materno-infantil, nutrição em produção de refeições, 
políticas de alimentação e nutrição e saúde coletiva. 
 
Pesquisas envolvendo seres vivos 
Resultados de pesquisas relacionadas a seres humanos e animais devem ser acompanhados de cópia de 
aprovação do parecer de um Comitê de Ética em pesquisa. 
 
Registros de Ensaios Clínicos 
Artigos com resultados de pesquisas clínicas devem apresentar um número de identificação em um dos 
Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
do Intemational Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), cujos endereços estão disponíveis no 
site do ICMJE. O número de identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 
Os autores devem indicar três possíveis revisores para o manuscrito. Opcionalmente, podem indicar 
três revisores para os quais não gostaria que seu trabalho fosse enviado. 
 
Procedimentos editoriais 
Autoria 
A indicação dos nomes dos autores logo abaixo do título do artigo é limitada a 6. O crédito de autoria 
deverá ser baseado em contribuições substanciais, tais como concepção e desenho, ou análise e 
interpretação dos dados. Não se justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se 
enquadre nos critérios acima. 
Os manuscritos devem conter, na página de identificação, explicitamente, a contribuição de cada um 
dos autores. 
Processo de julgamento dos manuscritos 
Todos os outros manuscritos só iniciarão o processo de tramitação se estiverem de acordo com as 
Instruções aos Autores. Caso contrário, serão devolvidos para adequação às normas, inclusão de 
carta ou de outros documentos eventualmente necessários. 
 
Recomenda-se fortemente que o(s) autor(es) busque(m) assessoria lingüística profissional (revisores 
e/ou tradutores certificados em língua portuguesa e inglesa) antes de submeter(em) originais que 
possam conter incorreções e/ou inadequações morfológicas, sintáticas, idiomáticas ou de estilo. 
Devem ainda evitar o uso da primeira pessoa "meu estudo...", ou da primeira pessoa do plural 
"percebemos....", pois em texto científico o discurso deve ser impessoal, sem juízo de valor e na 
terceira pessoa do singular. 
 
Originais identificados com incorreções e/ou inadequações morfológicas ou sintáticas serão 
devolvidos antes mesmo de serem submetidos à avaliação quanto ao mérito do trabalho e à 
conveniência de sua publicação. 
 
Pré-análise: a avaliação é feita pelos Editores Científicos com base na originalidade, pertinência, 
qualidade acadêmica e relevância do manuscrito para a nutrição. 
 
Aprovados nesta fase, os manuscritos serão encaminhados aos revisores ad hoc selecionados pelos 
editores. Cada manuscrito será enviado para dois revisores de reconhecida competência na temática 
abordada, podendo um deles ser escolhido a partir da indicação dos autores. Em caso de desacordo, o 
original será enviado para uma terceira avaliação. 
Todo processo de avaliação dos manuscritos terminará na segunda e última versão. 
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O processo de avaliação por pares é o sistema de blind review, procedimento sigiloso quanto à 
identidade tanto dos autores quanto dos revisores. Por isso os autores deverão empregar todos os 
meios possíveis para evitar a identificação de autoria do manuscrito. 
 
Os pareceres dos revisores comportam três possibilidades: a) aprovação; b) recomendação de nova 
análise; c) recusa. Em quaisquer desses casos, o autor será comunicado. 
 
Os pareceres são analisados pelos editores associados, que propõem ao Editor Científico a aprovação 
ou não do manuscrito. 

Manuscritos recusados, mas com possibilidade de reformulação, poderão retornar como novo trabalho, 
iniciando outro processo de julgamento. 

Conflito de interesse  
No caso da identificação de conflito de interesse da parte dos revisores, o Comitê Editorial 
encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc. 
 
Manuscritos aceitos: manuscritos aceitos poderão retornar aos autores para aprovação de eventuais 
alterações, no processo de editoração e normalização, de acordo com o estilo da Revista. 
 
Provas: serão enviadas provas tipográficas aos autores para a correção de erros de impressão. As 
provas devem retornar ao Núcleo de Editoração na data estipulada. Outras mudanças no manuscrito 
original não serão aceitas nesta fase. 
 
Preparo do manuscrito 
Submissão de trabalhos 
Serão aceitos trabalhos acompanhados de carta assinada por todos os autores, com descrição do tipo de 
trabalho e da área temática, declaração de que o trabalho está sendo submetido apenas à Revista de 
Nutrição e de concordância com a cessão de direitos autorais e uma carta sobre a principal 
contribuição do estudo para a área. 

Caso haja utilização de figuras ou tabelas publicadas em outras fontes, deve-se anexar documento que 
ateste a permissão para seu uso. 

Enviar os manuscritos via site <http://www.scielo.br/rn>, preparados em espaço entrelinhas 1,5, com 
fonte Arial 11. O arquivo deverá ser gravado em editor de texto similar ou superior à versão 97-2003 
do Word (Windows). 

É fundamental que o escopo do artigo não contenha qualquer forma de identificação da autoria, o 
que inclui referência a trabalhos anteriores do(s) autor(es), da instituição de origem, por exemplo. 

O texto deverá contemplar o número de palavras de acordo com a categoria do artigo. As folhas 
deverão ter numeração personalizada desde a folha de rosto (que deverá apresentar o número 1). O 
papel deverá ser de tamanho A4, com formatação de margens superior e inferior (no mínimo 2,5cm), 
esquerda e direita (no mínimo 3cm). 

Os artigos devem ter, aproximadamente, 30 referências, exceto no caso de artigos de revisão, que 
podem apresentar em torno de 50. Sempre que uma referência possuir o número de Digital Object 
Identifier (DOI), este deve ser informado. 

Versão reformulada: a versão reformulada deverá ser encaminhada via 
<http://www.scielo.br/rn>. O(s) autor(es) deverá(ão) enviar apenas a última versão do trabalho. 
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O texto do artigo deverá empregar fonte colorida (cor azul) ou sublinhar, para todas as alterações, 
juntamente com uma carta ao editor, reiterando o interesse em publicar nesta Revista e informando 
quais alterações foram processadas no manuscrito, na versão reformulada. Se houver discordância 
quanto às recomendações dos revisores, o(s) autor(es) deverão apresentar os argumentos que 
justificam sua posição. O título e o código do manuscrito deverão ser especificados. 

Página de rosto deve conter 

a) título completo - deve ser conciso, evitando excesso de palavras, como "avaliação do....", 
"considerações acerca de..." 'estudo exploratório...."; 

b) short title com até 40 caracteres (incluindo espaços), em português (ou espanhol) e inglês; 

c) nome de todos os autores por extenso, indicando a filiação institucional de cada um. Será aceita 
uma única titulação e filiação por autor. O(s) autor(es) deverá(ão), portanto, escolher, entre suas 
titulações e filiações institucionais, aquela que julgar(em) a mais importante. 

d) Todos os dados da titulação e da filiação deverão ser apresentados por extenso, sem siglas. 

e) Indicação dos endereços completos de todas as universidades às quais estão vinculados os autores; 

f) Indicação de endereço para correspondência com o autor para a tramitação do original, incluindo 
fax, telefone e endereço eletrônico; 

Observação: esta deverá ser a única parte do texto com a identificação dos autores. 

Resumo: todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo no idioma 
original e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo de 250 palavras. 

Os artigos submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em português, além 
do abstract em inglês. 

Para os artigos originais, os resumos devem ser estruturados destacando objetivos, métodos básicos 
adotados, informação sobre o local, população e amostragem da pesquisa, resultados e conclusões 
mais relevantes, considerando os objetivos do trabalho, e indicando formas de continuidade do estudo. 

Para as demais categorias, o formato dos resumos deve ser o narrativo, mas com as mesmas 
informações. 

O texto não deve conter citações e abreviaturas. Destacar no mínimo três e no máximo seis termos de 
indexação, utilizando os descritores em Ciência da Saúde - DeCS - da Bireme <http://decs.bvs.br>. 

Texto: com exceção dos manuscritos apresentados como Revisão, Comunicação, Nota Científica e 
Ensaio, os trabalhos deverão seguir a estrutura formal para trabalhos científicos: 

Introdução: deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, adequada à apresentação 
do problema, e que destaque sua relevância. Não deve ser extensa, a não ser em manuscritos 
submetidos como Artigo de Revisão. 

Métodos: deve conter descrição clara e sucinta do método empregado, acompanhada da 
correspondente citação bibliográfica, incluindo: procedimentos adotados; universo e amostra; 
instrumentos de medida e, se aplicável, método de validação; tratamento estatístico. 
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Em relação à análise estatística, os autores devem demonstrar que os procedimentos utilizados foram 
não somente apropriados para testar as hipóteses do estudo, mas também corretamente interpretados. 
Os níveis de significância estatística (ex. p<0,05; p<0,01; p<0,001) devem ser mencionados. 

Informar que a pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética credenciado junto ao Conselho Nacional de 
Saúde e fornecer o número do processo. 

Ao relatar experimentos com animais, indicar se as diretrizes de conselhos de pesquisa institucionais 
ou nacionais - ou se qualquer lei nacional relativa aos cuidados e ao uso de animais de laboratório - 
foram seguidas. 

Resultados: sempre que possível, os resultados devem ser apresentados em tabelas ou figuras, 
elaboradas de forma a serem auto-explicativas e com análise estatística. Evitar repetir dados no texto. 

Tabelas, quadros e figuras devem ser limitados a cinco no conjunto e numerados consecutiva e 
independentemente com algarismos arábicos, de acordo com a ordem de menção dos dados, e devem 
vir em folhas individuais e separadas, com indicação de sua localização no texto. É imprescindível a 
informação do local e ano do estudo. A cada um se deve atribuir um título breve. Os quadros e 
tabelas terão as bordas laterais abertas. 

O(s) autor(es) se responsabiliza(m) pela qualidadedas figuras (desenhos, ilustrações, tabelas, quadros e 
gráficos), que deverão ser elaboradas em tamanhos de uma ou duas colunas (7 e 15cm, 
respectivamente); não é permitido o formato paisagem. Figuras digitalizadas deverão ter extensão 
jpeg e resolução mínima de 400 dpi. 

Gráficos e desenhos deverão ser gerados em programas de desenho vetorial (Microsoft Excel, 
CorelDraw, Adobe Illustrator etc.), acompanhados de seus parâmetros quantitativos, em forma de 
tabela e com nome de todas as variáveis. 

A publicação de imagens coloridas, após avaliação da viabilidade técnica de sua reprodução, será 
custeada pelo(s) autor(es). Em caso de manifestação de interesse por parte do(s) autor(es), a Revista de 
Nutrição providenciará um orçamento dos custos envolvidos, que poderão variar de acordo com o 
número de imagens, sua distribuição em páginas diferentes e a publicação concomitante de material 
em cores por parte de outro(s) autor(es). 

Uma vez apresentado ao(s) autor(es) o orçamento dos custos correspondentes ao material de seu 
interesse, este(s) deverá(ão) efetuar depósito bancário. As informações para o depósito serão 
fornecidas oportunamente. 

Discussão: deve explorar, adequada e objetivamente, os resultados, discutidos à luz de outras 
observações já registradas na literatura. 

Conclusão: apresentar as conclusões relevantes, considerando os objetivos do trabalho, e indicar 
formas de continuidade do estudo.Não serão aceitas citações bibliográficas nesta seção. 

Agradecimentos: podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo não superior a três linhas, 
dirigidos a instituições ou indivíduos que prestaram efetiva colaboração para o trabalho. 

Anexos: deverão ser incluídos apenas quando imprescindíveis à compreensão do texto. Caberá aos 
editores julgar a necessidade de sua publicação. 
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Abreviaturas e siglas: deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se apenas àquelas 
usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, acompanhadas do significado, por extenso, 
quando da primeira citação no texto. Não devem ser usadas no título e no resumo. 

Referências de acordo com o estilo Vancouver 

Referências: devem ser numeradas consecutivamente, seguindo a ordem em que foram mencionadas 
pela primeira vez no texto, conforme o estilo Vancouver. 

Nas referências com dois até o limite de seis autores, citam-se todos os autores; acima de seis autores, 
citam-se os seis primeiros autores, seguido de et al. 

As abreviaturas dos títulos dos periódicos citados deverão estar de acordo com o Index Medicus. 

Não serão aceitas citações/referências de monografias de conclusão de curso de graduação, de 
trabalhos de Congressos, Simpósios, Workshops, Encontros, entre outros, e de textos não 
publicados (aulas, entre outros). 

Se um trabalho não publicado, de autoria de um dos autores do manuscrito, for citado (ou seja, um 
artigo in press), será necessário incluir a carta de aceitação da revista que publicará o referido artigo. 

Se dados não publicados obtidos por outros pesquisadores forem citados pelo manuscrito, será 
necessário incluir uma carta de autorização, do uso dos mesmos por seus autores. 

Citações bibliográficas no texto: deverão ser expostas em ordem numérica, em algarismos arábicos, 
meia linha acima e após a citação, e devem constar da lista de referências. Se forem dois autores, 
citam-se ambos ligados pelo "&"; se forem mais de dois, cita-se o primeiro autor, seguido da 
expressão et al. 

A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e 
mencionados no texto do artigo são de responsabilidade do autor. Todos os autores cujos trabalhos 
forem citados no texto deverão ser listados na seção de Referências. 

Exemplos 

Artigo com mais de seis autores 

Oliveira JS, Lira PIC, Veras ICL, Maia SR, Lemos MCC, Andrade SLL, et al. Estado nutricional e 
insegurança alimentar de adolescentes e adultos em duas localidades de baixo índice de 
desenvolvimento humano. Rev Nutr. 2009; 22(4): 453-66. doi: 10.1590/S1415-52732009000400002. 

Artigo com um autor 

Burlandy L. A construção da política de segurança alimentar e nutricional no Brasil: estratégias e 
desafios para a promoção da intersetorialidade no âmbito federal de governo. Ciênc Saúde Coletiva. 
2009; 14(3):851-60. doi: 10.1590/S1413-81232009000300020. 

Artigo em suporte eletrônico 

Sichieri R, Moura EC. Análise multinível das variações no índice de massa corporal entre adultos, 
Brasil, 2006. Rev Saúde Pública [Internet]. 2009 [acesso 2009 dez 18]; 43(Suppl.2):90-7. Disponível 



   74 

 

SANTOS, P.A. Dissertação de Mestrado. UFPE, 2016.__________________________ 

 

_________________________________________Qualidade da dieta e fatores associados: um estudo em 
nutricionistas do estado de Pernambuco 

  

em: <http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0034-
89102009000900012&lng=pt&nrm=iso>. doi: 10.1590/S0034-89102009000900012. 

Livro 

Alberts B, Lewis J, Raff MC. Biologia molecular da célula. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2010. 

Livro em suporte eletrônico 

Brasil. Alimentação saudável para pessoa idosa: um manual para o profissional da saúde [Internet]. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2009 [acesso 2010 jan 13]. Disponível em: 
<http://200.18.252.57/services/e-books/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf>. 

Capítulos de livros 

Aciolly E. Banco de leite. In: Aciolly E. Nutrição em obstetrícia e pediatria. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2009. Unidade 4. 

Capítulo de livro em suporte eletrônico 

Emergency contraceptive pills (ECPs). In: World Health Organization. Medical eligibility criteria for 
contraceptive use [Internet]. 4th ed. Geneva: WHO; 2009 [cited 2010 Jan 14]. Available from: 
<http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563888_eng.pdf>. 

Dissertações e teses 

Duran ACFL. Qualidade da dieta de adultos vivendo com HIV/AIDS e seus fatores associados 
[mestrado]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2009. 

Texto em formato eletrônico 

Sociedade Brasileira de Nutrição Parental e Enteral [Internet]. Assuntos de interesse do farmacêutico 
atuante na terapia nutricional. 2008/2009 [acesso 2010 jan 14]. Disponível em: 
<http://www.sbnpe.com.br/ctdpg.php?pg=13&ct=A>. 

Programa de computador 

Software de avaliação nutricional. DietWin Professional [programa de computador]. Versão 2008. 
Porto Alegre: Brubins Comércio de Alimentos e Supergelados; 2008. Para outros exemplos 
recomendamos consultar as normas do Committee of Medical Journals Editors (Grupo Vancouver) 
<http://www.icmje.org>. 

Para outros exemplos recomendamos consultar as normas do Committee of Medical Journals Editors 
(Grupo Vancouver) <http://www.icmje.org>. 

Lista de Checagem 

- Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais assinada por cada autor. Verificar 
se o texto, incluindo resumos, tabelas e referências, está reproduzido com letras fonte   Arial, corpo 11 
e entrelinhas 1,5 e com formatação de margens superior e inferior (no mínimo 2,5cm), esquerda e 
direita (no mínimo 3cm). Indicação da categoria e área temática do artigo. Verificar se estão completas 
as informações de legendas das figuras e tabelas. Preparar página de rosto com as informações 
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solicitadas. Incluir o nome de agências financiadoras e o número do processo. Indicar se o artigo é 
baseado em tese/dissertação, colocando o título, o nome. Preparar página de rosto com as informações 
solicitadas. Incluir o nome de agências financiadoras e o número do processo. Indicar se o artigo é 
baseado em tese/dissertação, colocando o título, o nome da instituição, o ano de defesa. Incluir título 
do manuscrito, em português e em inglês. Incluir título abreviado (short title), com 40 caracteres, para 
fins de legenda em todas as páginas. 
- Incluir resumos estruturados para trabalhos submetidos na categoria de originais e narrativos para 
manuscritos submetidos nas demais categorias, com um mínimo de 150 palavras e máximo de 250 
palavras nos dois idiomas, português e inglês, ou em espanhol, nos casos em que se aplique, com 
termos de indexação. Verificar se as referências estão normalizadas segundo estilo Vancouver, 
ordenadas na ordem em que foram mencionadas pela primeira vez no texto, e se todas estão citadas no 
texto. Incluir permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas publicadas. Cópia do parecer 
do Comitê de Ética em pesquisa 
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ANEXO B 
 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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