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Resumo 

BEZERRA, M. M.; DOURADO, K. F. Universidade Federal de Pernambuco - Centro 

Acadêmico de Vitória, Núcleo de Nutrição, email: keiladourado@ig.com.br  

INTRODUÇÃO: As dietas vegetarianas tornaram-se cada vez mais populares 

em vários países, por razões que vão do acesso aos alimentos, saúde, religião até 

valores culturais. Seus adeptos podem ser classificados de acordo com o grau de 

restrição dos alimentos de origem animal, em: Ovolactovegetarianos, que 

consomem leite, ovos e seus derivados; os Ovovegetarianos ou Lactovegetarianos 

que utilizam apenas ovos ou apenas leite e derivados respectivamente, e os 

Vegetarianos restritos que não consomem qualquer alimento ou subproduto de 

origem animal (ADA, 2003). Durante as últimas décadas, estudos epidemiológicos 

têm documentado importantes e significativos benefícios do vegetarianismo para a 

saúde, proporcionando melhores condições de vida além de prevenir doenças 

crônicas através de maior controle dos seus fatores de risco.  

OBJETIVO: O presente estudo tem por objetivo determinar o consumo 

lipídico total, dos ácidos graxos saturados e insaturados e colesterol em indivíduos 

ovolactovegetarianos e compará-los com os valores de indivíduos onívoros. Bem 

como, caracterizar a amostra quanto ao estilo de vida, condições sócio-econômicas, 

sexo e idade. 

MÉTODOS: Este estudo foi realizado através da análise do banco de dados 

da dissertação de doutorado intitulada “Consumo alimentar, antropometria e lipídios 

circulantes de indivíduos ovolactovegetarianos e onívoros: Um estudo comparativo”. 

Estudo do tipo transversal e seus dados foram coletados no período compreendido 

entre julho de 2007 e agosto de 2009. Para sua coleta, foram elaborados 

questionários socioeconômicos, de estilo de vida e sobre o consumo alimentar dos 

participantes, com o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  Os 

ovolactovegetarianos e onívoros foram convidados a participar do estudo a partir da 

divulgação de intenção de pesquisa em restaurantes naturais e/ou vegetarianos, nos 

bairros circunvizinhos a UFPE. O programa utilizado para análise do consumo 

alimentar foi o Dietpro5i®. A análise estatística foi realizada no programa SPSS 
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versão 15.0 com os resultados sendo apresentados como média e desvio padrão, 

com adoção do nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

RESULTADOS: Com relação às características socioeconômicas e de estilo 

de vida, os resultados obtidos apontaram que entre os dois grupos houve apenas 

diferença significativa no número de moradores por domicilio, sendo o percentual 

com 5 ou mais pessoas mais elevado entre os vegetarianos, e quanto ao hábito do 

tabagismo, onde a maior proporção de fumantes encontraram-se no grupo dos 

onívoros. Já nos indicadores de consumo alimentar, observou-se que praticamente 

todos os parâmetros avaliados foram diferentes nos dois grupos, com exceção 

apenas do consumo de energia e de gordura poliinsaturada que foram semelhantes. 

Os onívoros apresentaram maior consumo de proteínas, gordura total, gorduras 

saturadas e monoinsaturadas e colesterol; e os ovolactovegetarianos maior 

consumo de carboidratos e fibras. 

DISCUSSÃO: Avaliando as características socioeconômicas nos dois grupos 

estudados observa-se que a renda per capita apresentou-se maior nos onívoros, 

fato discordante do estudo de Appley e col. (1999) que sugerem condições mais 

elevadas para os vegetarianos. No presente estudo entre os fatores não dietéticos 

relacionados ao estilo de vida, o número de fumantes foi maior no grupo dos 

onívoros, achado que corrobora com estudo de Barr e col. (2005). Com relação aos 

indicadores de consumo alimentar de macronutrientes, apenas o consumo de 

gordura poliinsaturada foi semelhante dado que condiz com o estudo de Davey e 

col. (2003). Também não se constatou diferenças no consumo calórico entre os dois 

grupos achado semelhante aos encontrados no estudo de Teixeira (2006). Os 

ovolactovegetarianos apresentaram menor consumo de gordura saturada e 

monoinsaturada, lipídeos, proteínas e colesterol e maior consumo de fibras e 

carboidratos. Estes dados são semelhantes aos achados de vários estudos da 

literatura (BARR, 2005; SANDERS, 1994; SANDERS 1999). 

CONCLUSÃO: Os hábitos alimentares mais saudáveis são um dos fatores 

que vêm tornando cada vez mais populares as dietas vegetarianas. Porém, uma 

dieta saudável não é decorrente apenas da retirada da carne e gordura da 

alimentação, e sim de uma alimentação diversificada e rica em vegetais, fibras e 

nutrientes antioxidantes importantes como fatores preventivos de agravos crônicos 

não transmissíveis. 
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Palavras chaves: Ovolactovegetarianos, consumo alimentar e consumo 
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Introdução  

 

As práticas alimentares dos diferentes grupos sociais são determinadas por 

diversos fatores que vão desde o acesso aos alimentos até as escolhas baseadas 

em crenças religiosas e valores culturais (MENDONÇA, 2004). Muito se descreve 

sobre o consumo de alimentos de diferentes grupos e a avaliação dos hábitos 

alimentares de populações se torna cada vez mais importante em função da relação 

da alimentação com a prevenção e tratamento de diversas patologias (FREITAS, 

2006). 

Várias são as evidências clínicas e epidemiológicas de que a dieta tem 

implicação direta com o desencadeamento de doenças crônicas, porém ainda não 

são totalmente esclarecidos os mecanismos de ação, particularmente em relação ao 

risco cardiovascular (TEIXEIRA, 2006). 

Durante as últimas décadas, estudos epidemiológicos têm documentado 

importantes e significativos benefícios do vegetarianismo e de outras dietas 

baseadas em alimentos vegetais para a saúde humana (SABATÉ, 2003), como 

baixas concentrações de lipídios séricos, baixos níveis de adiposidade corporal, 

baixa incidência de mortes por isquemia do miocárdio, diabetes mellitus e certos 

tipos de cânceres (JENKINS, 2003; NIEMAN, 1999; SZETO, 2004), além de uma 

maior expectativa de vida (SINGH, 2003). 

Nos últimos anos, as dietas vegetarianas vêm se tornando cada vez mais 

populares em vários países, por razões de saúde, filosóficas, ecológicas ou 

religiosas (SIQUEIRA, 2007). Em 2000, aproximadamente 2,5% da população adulta 

dos Estados Unidos seguiam regularmente uma dieta vegetariana (ADA, 2003). Já 

no Brasil não há estudos de prevalência e, assim como em outros países em 

desenvolvimento, não é conhecido o número de adeptos à alimentação vegetariana 

(TEIXEIRA, 2006). 

O vegetarianismo é uma prática alimentar na qual se excluem total ou 

parcialmente os alimentos de origem animal. Seus adeptos podem ser classificados 

de acordo com o grau de restrição dos alimentos: os Ovolactovegetarianos que 

consomem ovos, leite e derivados, evitando qualquer tipo de carne; os 
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Ovovegetarianos ou Lactovegetarianos que utilizam apenas ovos ou leite e seus 

derivados, respectivamente; e os Vegetarianos restritos ou Veganos que não 

consomem qualquer alimento ou subproduto de origem animal (ADA, 2003). 

A dieta vegetariana difere da dieta onívora em aspectos que vão além da 

simples supressão de produtos cárneos. Os vegetarianos fazem um consumo 

elevado de vegetais, frutas, cereais, legumes e nozes, alimentos ricos em nutrientes 

antioxidantes e fitoquímicos que possuem propriedades de retardar ou impedir o 

desenvolvimento de doenças crônicas; além de sua dieta conter na maioria das 

vezes menor quantidade de gordura saturada e colesterol e, relativamente, maior 

quantidade de gordura insaturada e fibras (KEY, 1999; SABATÉ, 2003; SANDERS, 

1994). 

As dietas vegetarianas parecem proporcionar melhores condições de saúde, 

não produzindo deficiências nutricionais significativas, além de prevenir as doenças 

crônicas, através de maior controle dos fatores de risco em especial os 

cardiovasculares. O estilo de vida e padrão alimentar saudáveis, especialmente no 

que se refere ao padrão de consumo lipídico, podem ser responsáveis pelo menor 

risco cardiovascular entre vegetarianos. Devido aos estudos envolvendo 

vegetarianos no Brasil serem escassos e o consumo de diferentes tipos de gordura 

está relacionado ao desenvolvimento e prevenção de doenças crônicas é proposto 

este estudo. 
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Objetivo Geral 

 

Determinar o consumo lipídico total, dos ácidos graxos saturados e insaturados 

e colesterol em indivíduos ovolactovegetarianos. 
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Objetivos Específicos 

 

Caracterizar a amostra quanto ao estilo de vida, condições socioeconômicas, 

sexo e idade. 

Comparar o consumo de ácidos graxos saturados, monoinsaturados, 

poliinsaturados e colesterol entre ovolactovegetarianos e onívoros. 
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Metodologia 

 

Estudo foi realizado através da análise do banco de dados da tese de 

doutorado intitulada “Consumo alimentar, antropometria e lipídios circulantes de 

indivíduos ovolactovegetarianos e onívoros: Um estudo comparativo”. O estudo foi 

transversal envolvendo indivíduos ovolactovegetarianos e onívoros adultos e idosos, 

de ambos os sexos. Os dados foram coletados no período compreendido entre julho 

de 2007 e agosto de 2009. 

Foram classificados ovolactovegetarianos indivíduos que, durante o estudo, 

relataram não consumir carnes vermelha ou branca há pelo menos 1 ano e 

classificados como onívoros aqueles que relataram não fazer restrição ao uso de 

carnes. 

Para cada ovolactovegetariano foram selecionados dois onívoros (2:1) de 

mesmo sexo e idade semelhante, visando ao pareamento das amostras nesses 

critérios e ao aumento do poder dos testes estatísticos a serem realizados. 

Os ovolactovegetarianos foram convidados a participar do estudo a partir da 

divulgação de intenção de pesquisa em restaurantes naturais e/ou vegetarianos, nos 

bairros circunvizinhos a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os onívoros 

também foram recrutados nos bairros circunvizinhos a UFPE e incluídos na pesquisa 

quando atendiam aos critérios de sexo e idade.   

A coleta de dados foi realizada através do preenchimento de questionário 

onde foram registradas informações sobre dados socioeconômicos e de estilo de 

vida dos participantes (APÊNDICE 1). Para a coleta dos dados sobre o consumo 

alimentar foi utilizado o registro alimentar de três dias, sendo dois dias durante a 

semana e um dia do fim de semana (APÊNDICE 2). O programa utilizado para 

análise do consumo alimentar foi o Dietpro5i®. 

A análise estatística foi realizada no programa SPSS versão 15.0 com os 

resultados sendo apresentados como média e desvio padrão, com adoção do nível 

de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, de acordo com a Resolução no 
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196/96 do Conselho Nacional de Saúde, registro n 053/07 (ANEXO A). Os 

voluntários foram previamente informados dos objetivos da pesquisa, mediante o 

seu consentimento, foi assinado um termo de compromisso livre e esclarecido. O 

presente estudo não teve fontes de financiamento externas. 
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Resultados 

 

Foram estudados 87 indivíduos, sendo 29 ovolactovegetarianos e 58 

onívoros, com média geral de idade de 40 + 13 anos e 58,6% do sexo masculino. A 

média de tempo de adesão à dieta ovolactovegetariana foi de 16 + 12 anos. 

Na tabela 1 encontram-se as características socioeconômicas e de estilo de 

vida dos grupos estudados. Observa-se que os grupos diferem apenas no hábito do 

tabagismo (p = 1, 000), onde a maior proporção de fumantes encontra-se no grupo 

dos onívoros com 29 indivíduos, 50% dos indivíduos, e apenas 1 indivíduo fumante 

no grupo ovolactovegetariano; e no número de moradores por domicílio (p = 0,01), 

sendo o percentual com 5 ou mais pessoas mais elevado entre os vegetarianos 

(48,3% x 19,0%), seguido de 3 a 4 pessoas, com valor mais elevado entre os 

onívoros (58,6% x 31,0%). 

Os indicadores de consumo são apresentados na tabela 2 e pode-se observar 

que praticamente todos os parâmetros avaliados foram diferentes nos dois grupos, 

com exceção apenas do consumo de energia e de gordura poliinsaturada que foram 

semelhantes. Os onívoros apresentaram maior consumo de proteínas, gordura total, 

gorduras saturadas e monoinsaturadas e colesterol; e os ovolactovegetarianos maior 

consumo de carboidratos e fibras. 

Tabela 1 – Características socioeconômicas (Ovolactovegetariana e onívora). 

Recife/PE – 2007/2009 
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Variáveis  

Grupos 

Ovolactovegetarianos  

 

Onívoros 

 

p  

 
n  %  n  %  

 
Escolaridade  

    
 

Analfabeta  -  -  2  3,4  1,000  

Fundamental incompleto  2  6,9  3  5,2  
 

Fundamental completo/ Médio 

incompleto  4  13,8  8  13,8   

Médio completo/ Superior  23  79,3  45  77,6  
 

Ocupação  
    

 
Sem ocupação definida  1  3,4  1  1,7  0,597  

Do lar  -  -  3  5,2  
 

Com ocupação definida  28  96,6  54  93,1  
 

Renda Familiar (SM)‡  
    

 
< 2  3  10,3  3  5,2  0,454  

< 4 6  20,7  16  27,6  
 

< 8 12  41,4  17  29,3  
 

8 ou mais  8  27,6  22  37,9  
 

      Número de moradores por 

domicílio 

    

 

Até 2 6 20,7 13 22,4 0,012* 

3 a 4 9 31,0 34 58,6 
 

5 ou mais 14 48,3 11 19,0 
 

 

*Diferença significativa a 5,0% (Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher); 

** Diferença significativa a 1,0% (Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher);           

‡ SM Salário Mínimo de referência = R$ 422,50 – Média dos valores referentes              
aos meses de julho de 2007 a janeiro de 2009 (R$380,00) e fevereiro a agosto de 
2009 (R$465,00). 
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Tabela 2 – Características de estilo de vida (Ovolactovegetariana e onívora). 

Recife/PE – 2007/2009 

 
Grupos  

Variáveis Ovolactovegetarianos Onívoros p 

       n          % n         %  

 

Prática de atividades físicas  
     

Sim  14  48,3  20  34,5    0,214  

Não  15  51,7  38  65,5  
 

Uso de suplementos  
    

 
Sim  8  27,6  7  12,1    0,071  

Não  21  72,4  51  87,9  
 

Tabagismo  
    

 
Sim  1  3,4  29  50,0    < 0,001**  

Não  28  96,6  29  50,0  
 

Etilismo  
    

 
Sim  -  -  7  12,1    0,090  

Não  29  100,0  51  87,9  
 

  
 

      
 

      
      *Diferença significativa a 5,0% (Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher); 

** Diferença significativa a 1,0% (Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher);           
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Tabeca 3 - Indicadores de consumo alimentar segundo tipo de alimentação 

(Ovolactovegetariana e onívora). Recife/PE – 2007/2009 

 

 
Grupos  

Variáveis Ovolactovegetarianos Onívoros p 

 (n = 29) (n = 58)  

Calorias (kcal) 2296,50 + 726,12 2382,43 + 548,32 0,540 

Lipídios (%VET)* 25,79 + 5,45 32,10 + 3,74 < 0,001** 

Gordura Saturada (%VET) 8,37+ 2,51 10,22 + 1,85 0,003** 

Gordura Poliinsaturada 

(%VET) 

6,69+ 3,02 7,55+ 1,18 
0,086 

Gordura Monoinsaturada 

(%VET) 

8,34+ 1,98 10,55+ 1,67 
< 0,001** 

Colesterol (mg) 158,58 + 108,51 367,24 + 159,61 < 0,001** 

Proteínas (%VET)* 15,06 + 2,53 18,16 + 1,74 < 0,001** 

Carboidratos (%VET)* 59,15 + 5,72 49,73 + 4,13 < 0,001** 

Fibras (g) 32,02 + 13,99 24,26 + 9,41 0,015‡ 

Valores apresentados como média + desvio padrão; 

* VET Valor Energético Total; 

**Diferença significativa a 1% (Através do t-Student pareado); 

‡ Diferença significativa a 5,0% (Através do t-Student pareado). 
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Discussão 

 

Appleby e colaboradores (1999) em estudo conduzido na Inglaterra 

observaram menor mortalidade nos vegetarianos quando comparada com a 

população em geral, porém similares àquelas de não vegetarianos com estilo de 

vida semelhante, sugerindo que muitos destes benefícios atribuídos aos 

vegetarianos podem ser decorrentes de fatores não dietéticos do estilo de vida, tais 

como uma baixa prevalência de tabagismo, condição sócioeconômica geralmente 

mais elevada, ou aos aspectos da dieta, com exceção da não ingestão de carne. 

As características socioeconômicas avaliadas nos dois grupos estudados 

apresentaram-se semelhantes, ou seja, o nível de escolaridade, ocupação e renda 

familiar mensal não apresentaram diferença, apenas o número de moradores por 

domicílio diferiu, foi maior nos ovolactovegetarianos. Como a renda familiar mensal 

foi semelhante entre os grupos e o número de moradores por domicílio foi menor 

nos onívoros, a renda per capita apresentou-se maior nos onívoros; fato este 

discordante do estudo de Appleby e colaboradores anteriormente citado, onde 

sugere condições socioeconômicas mais elevadas na população vegetariana. 

No presente estudo entre os fatores não dietéticos relacionados ao estilo de 

vida, o único que apresentou diferença significativa foi o percentual de fumantes, 

que foi maior no grupo dos onívoros, achado que corrobora com o estudo de Barr e 

colaboradores (2005), onde os vegetarianos, de ambos os sexos, fumavam menos 

que os onívoros. 

O consumo alimentar pode estar associado a aspectos psicológicos, 

fisiológicos, sociais, culturais e econômicos e a determinação dos hábitos 

alimentares em grupos específicos, como dos vegetarianos, apresenta-se cada vez 

mais relevante em função dos diferentes estudos associarem a dieta rica em 

alimentos de origem vegetal com a prevenção e o tratamento de diversas patologias 

(FREITAS, 2006). 

 

No presente estudo não constatamos diferenças no consumo calórico entre 

os dois grupos estudados corroborando com os achados de Barr (2005) e Teixeira 
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(2006) onde a ingestão média de calorias em vegetarianos foi semelhante a dos 

indivíduos onívoros, entretanto a distribuição de energia entre os macronutrientes 

pode diferir (BARR, 2005). 

Com relação aos macronutrientes, apenas o consumo de gordura 

poliinsaturada foi semelhante. Os ovolactovegetarianos apresentaram menor 

consumo de proteínas, lipídios, gordura saturada, gordura monoinsaturada e 

colesterol, apesar de também consumirem alimentos ricos nesses nutrientes como 

ovos, leite e derivados; e maior consumo de carboidratos e fibras. Dados estes 

semelhantes aos achados de vários estudos da literatura (BARR, 2005; SANDERS, 

1994; SANDERS, 1999). 

Comparado com os onívoros, os vegetarianos de ambos os sexos consomem 

significativamente mais energia na forma de carboidratos, em torno de 60% do valor 

calórico total. O consumo de fibras também tende a ser mais elevado, em média 

41% maior que os não vegetarianos, como resultado da preferência por cereais não 

refinados (DAVEY, 2003; BARR, 2005; SANDERS, 1994; TEIXEIRA, 2007) 

 O consumo de carboidratos e fibras observado no grupo dos 

ovolactovegetarianos apresentou-se em consonância com os estudos mencionados 

acima, onde 59% das calorias totais foram provenientes dos carboidratos e o 

consumo de fibras foi maior que o dos onívoros, em torno de 24%. 

Embora as dietas vegetarianas sejam mais pobres em proteína total 

(LARSSON, 2002; SANDERS, 1994; SANDERS, 1999), a ingestão protéica dos 

vegetarianos parece ser adequada (DRAPER, 1993). Segundo Haddad (2003) e Pan 

(1993), as dietas vegetarianas apresentam aproximadamente 12% do valor 

energético total (VET) na forma de proteína, enquanto os onívoros 15-16% do VET. 

O estudo em questão reforça os dados anteriormente citados onde os 

ovolactovegetarianos apresentaram um consumo menor de proteína (15% do VET) 

que os onívoros (18% do VET), porém dentro das recomendações para uma dieta 

saudável. 

Draper e colaboradores (1993), analisando o registro alimentar pesado de três 

dias de 34 onívoros, 52 ovolactovegetarianos e 38 veganos, de ambos os sexos, 
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observaram um consumo de gordura semelhante entre os ovolactovegetarianos e os 

onívoros, sendo menor apenas nos veganos. 

A abstenção da carne da dieta pode apenas reduzir ligeiramente o consumo 

de gordura e ácidos graxos saturados da dieta (SANDERS, 1994). Entretanto, no 

atual estudo o percentual de energia derivado do lipídio e ácidos graxos saturados e 

o consumo de colesterol foram significativamente menores no grupo dos 

ovolactovegetarianos em comparação aos onívoros, embora este padrão alimentar 

vegetariano inclua alimentos de origem animal como produtos lácteos e ovos. 

Em relação ao consumo de gordura poliinsaturada, Davey e colaboradores 

(2003) em estudo conduzido no Reino Unido envolvendo 33.883 indivíduos que 

consumiam carne e 31.546 indivíduos que não a consumiam, de ambos os sexos, 

obtiveram resultados semelhantes ao presente estudo onde o consumo de gordura 

poliinsaturada foi semelhante entre os onívoros e ovolactovegetarianos perfazendo 

em média um total de 6% do valor calórico total. 

Entretanto, com relação à gordura monoinsaturada, estudos com 

vegetarianos e onívoros (HADDAD, 2003; PAN, 1993) têm demonstrado um maior 

consumo deste tipo de gordura por parte dos onívoros; o que corrobora com os 

achados do estudo atual. Uma explicação plausível para este maior consumo de 

gordura monoinsaturada pelos onívoros, em comparação aos vegetarianos, seriam 

as preparações presentes em uma típica dieta ocidentalizada consumida pelos 

onívoros, com óleos vegetais parcialmente hidrogenados, carne bovina e gorduras 

lácteas, que são fontes tanto de gordura saturada como de monoinsaturada. (HU, 

2003) 
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Considerações Finais 

 

Os hábitos alimentares mais saudáveis são um dos fatores que vêm tornando 

cada vez mais populares as dietas vegetarianas. Dos grupos estudados, os 

ovolactovegetarianos apresentaram menor consumo de gorduras, com exceção 

apenas da gordura poliinsaturada que teve consumo semelhante entre os dois 

grupos. No entanto, uma dieta saudável não é decorrente apenas da retirada da 

carne e gordura da alimentação, e sim de uma alimentação diversificada e rica em 

vegetais, fibras e nutrientes antioxidantes importantes como fatores preventivos de 

agravos crônicos não transmissíveis. 
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Recomendações  

 

 A partir da análise dos estudos apresentados, as seguintes recomendações 

são propostas: 

Intensificar os estudos sobre os grupos vegetarianos Brasileiros; 

 

Promoção de ações educativas a população para conhecimento e divulgação dos 

benefícios e possíveis riscos da dieta vegetariana; 

 

Desenvolver entre os estudantes de graduação do curso de nutrição, novos estudos 

sobre a problemática das doenças crônicas não transmissíveis e sua relação com 

alimentação, objetivando ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre este 

assunto. 
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Apêndice 

 

Apêndice 1 

 

FORMULÁRIO SÓCIOECONÔMICO, ESTILO DE VIDA E CONSUMO 

Número: _________ 

Data: ____________ 

Local do Recrutamento: 

_________________________________________________ 

Nome: 

_______________________________________________________________ 

 

1. Sexo: 

1. M     2. F 

2. Data de nascimento: ___/___/___ 

3. Ocupação: 

1. Sem ocupação definida      

2.Dona de casa      

3. Com ocupação definida 

4. Escolaridade:  

1. Sem instrução  

2. Fundamental incompleto  

3. Fundamental completo/médio incompleto       
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4. Médio completo/superior incompleto ou completo 

5. Possui alguma patologia crônica (DM, HAS, CA, DHC, SIDA, Cardiopatias)              

1. SIM     

2. NÃO 

6. Consome carnes  

1. SIM      

2. NÃO (Quanto tempo não consome carnes) _______ 

7. Se não, faz uso de algum alimento de origem animal    

1. SIM     

 2. NÃO   

8. Se sim, Quais   

1. Leite e derivados          

2. Leite, derivados e ovos 

9. Número de moradores por domicílio ___________ 

10. Renda familiar mensal (Salários mínimos):   

1. < 2   

2. > 2 a < 4 

3. > 4 a < 8 

4. > 8 

11. Atividade física regular (3x por semana com 30 min no mínimo):  

1. SIM     

 2. NÃO 

12. Consumo de bebidas alcoólicas:  
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1. SIM    

 2. NÃO 

13. Uso de suplementos:   

1. SIM     

2. NÃO 

14. Uso de cigarros:  

1. SIM     

2. NÃO 
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Apêndice 2 

 

REGISTRO DE CONSUMO ALIMENTAR 

NOME: ___________________________________________________ 

DATA: _____________ 

 

 POR FAVOR ANOTAR RIGOROSAMENTE TODOS OS ALIMENTOS QUE 

CONSUMIR DURANTE O DIA E SUAS QUANTIDADES EM MEDIDAS CASEIRAS 

 

 ESTE REGISTRO DEVERÁ SER REALIZADO DIARIAMENTE DURANTE 3 DIAS 

(DOIS DIAS DURANTE A SEMANA E UM DIA NO FIM DE SEMANA) 

 

CAFÉ DA MANHÃ 

ALIMENTOS QUANTIDADE MEDIDA CASEIRA 

   

   

   

   

 

ALMOÇO 

ALIMENTOS QUANTIDADE MEDIDA CASEIRA 
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JANTAR 

ALIMENTOS QUANTIDADE MEDIDA CASEIRA 

   

   

   

 

LANCHES (MANHÃ/ TARDE/ NOITE) 

ALIMENTOS QUANTIDADE MEDIDA CASEIRA 
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Anexo 

Anexo A – parecer do comitê de ética 
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