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Resumo 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade no 

Brasil desde os anos 60. A alimentação desempenha um papel de destaque dentre os 

fatores etiológicos responsáveis por essas doenças. O objetivo desse estudo foi o de 

avaliar o consumo de alimentos e de nutrientes de risco e proteção cardiovascular em 

estudantes da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco, sendo os 

resultados apresentados na forma de artigos de divulgação científica. Foram elaborados 

três artigos originais, abordando os aspectos demográficos, sócio-econômicos, 

antropométricos e dietéticos desses alunos, bem como a associação desses fatores com o 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O delineamento metodológico 

foi do tipo transversal, com base no modelo epidemiológico descritivo. Os resultados 

evidenciaram 41,7% de sedentarismo, 35,5% e 5,3% de excesso de peso nos sexos 

masculino e feminino, respectivamente (p<0,0001). Mais de 40% dos estudantes 

apresentaram consumo de colesterol acima do recomendado e 17,9% dos homens e 

44,8% das mulheres um elevado consumo de gordura saturada (p<0,0001). Por outro 

lado, mais de 90% dos indivíduos estudados apresentaram insuficiente consumo de 

ácido linoléico, ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados e fibras. Quanto aos 

micronutrientes, em ambos os sexos, foi observado uma alta prevalência de inadequação 

do consumo de ácido fólico (próximo a 100%), zinco (maior que 50%), vitamina A (em 

torno de 37%) e vitamina C (próximo a 30%), além de uma prevalência de 54,8% de 

homens e 82,9% de mulheres com consumo de cálcio inferior à Ingestão Adequada (AI) 

(p<0,0001). A alta prevalência de fatores de risco cardiovasculares representa uma 

advertência, dada a juventude da população considerada, e mostra a necessidade de 

insistir em medidas educativas e de promoção de condutas preventivas. 



 
 

Abstract 

Since the 1960s, cardiovascular diseases have been the main cause of mortality in 

Brazil. Food plays an important role among the etiological factors responsible for these 

diseases. This study aimed to evaluate the consumption of food and nutrients of 

cardiovascular risk and protection in health students of the Pernambuco´s Federal 

University, Brazil, whose results are presented in scientific articles. Three original 

articles, approaching demographic, socio-economic, anthropometrical and dietetic 

aspects of these students, as well as the association of these factors and risk of 

developing cardiovascular diseases, were elaborated. The cross-sectional 

methodological design  based on the descriptive epidemiological model was used. The 

results showed 41.7% of sedentarianess, 35.5% and 5.3% of overweighed males and 

females respectively (p<0,0001). More than 40% of the students presented cholesterol 

consumption above the recommended and 17.9% of men and 44.8% of women showed 

a high level of saturated fat consumption  (p<0,0001). On the other hand, more than 

90% of the individuals studied presented insufficient consumption of linoleic acid, 

monounsaturated and polyunsaturated fatty acids and fibers. Regarding micronutrients, 

a high prevalence of  inadequate consumption of folic acid (close to 100%), zinc (more 

than 50%), vitamin A (around 37%) and vitamin C (close to 30%) was observed in both 

genders, besides a prevalence of 54.8% of men and 82.9% of women with calcium 

consumption below Adequate Ingestion (AI) (p<0,0001). The high prevalence of 

cardiovascular risk factors represents a warning, given the young age of the population 

considered, and shows the need to insist in educative measures and promotion of 

preventive conducts.  

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1. Delineamento do Problema: 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade no 

Brasil desde os anos 60, ou seja, em números recentes, cerca de 300.000 brasileiros por 

ano são vítimas desse mal1,2. Quanto a sua etiologia, os principais fatores de risco foram  

identificados em estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 anos, destacando-se 

o tabagismo, a hipertensão arterial e a hipercolesterolemia seguidos pelo diabetes, 

obesidade e inatividade física3,4,5,6. 

Segundo Oliveira & Escrivão (2004), os fatores genéticos parecem ser 

fundamentais na determinação das condições clínicas citadas acima, mas as variações 

fenotípicas são estabelecidas a partir da interação com o meio ambiente, onde o hábito 

alimentar tem papel de destaque7. De fato, pesquisadores têm 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 doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e os fatores da alimentação8.   

O significativo aumento da expectativa de vida do brasileiro com o aumento 

concomitante da prevalência das doenças cardiovasculares, levantam a questão da 

necessidade da introdução de estratégias e políticas voltadas para a prevenção desse 

mal. Desse modo, são essenciais campanhas voltadas principalmente para as crianças, 

adolescentes e adultos jovens, fases primordiais no processo de estruturação da 

qualidade de vida do indivíduo, criando condições para que ocorra um processo 

saudável de envelhecimento2,8.   

Várias evidências demonstram que o processo aterosclerótico se inicia na 

infância e leva décadas para avançar9, demonstrando que as raízes das doenças 

cardiovasculares em adultos e idosos têm sua base na infância. Quanto aos adultos 
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jovens, alguns trabalhos realizados nos anos 80 e 90, já mostravam prevalências 

elevadas de fatores de risco cardiovascular. Na Argentina, Girotto e colaboradores em 

199610, encontraram em alunos do 1º ano da Universidade de Mar Del Plata, uma 

prevalência de hipertensão e hipercolesterolemia de 7,0% e 14,4% respectivamente, 

sendo que o hábito de fumar foi relatado por 27,1% dos alunos. Em estudo semelhante 

realizado nos Estados Unidos, Faigel (1992)11 encontrou uma prevalência de 

hipercolesterolemia de 12 a 18% . 

Quanto ao hábito de fumar, estudos realizados no Chile, Argentina e no 

Brasil6,12,13 demonstraram que esse hábito foi muito freqüente entre os universitários, 

com percentuais próximos a 30%. No caso específico da Argentina6, foi encontrada 

maior prevalência de fumantes entre os alunos de medicina do que entre os alunos de 

ciências econômicas, o que representa uma situação paradoxal, visto que os que 

apresentavam maiores conhecimentos em termos de prevenção de patologias crônicas 

foram os que se expuseram mais. 

 No que se refere a alimentação, vários estudos já mencionaram o papel protetor 

do consumo de fibras e vegetais (frutas e hortaliças) na etiologia das doenças 

crônicas8,14 . No entanto, a esse respeito, a Pesquisa de Orçamentos familiares – POF 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2002-200315 

encontrou resultados insatisfatórios quanto ao perfil alimentar da população brasileira. 

Em síntese, comparando-se esses resultados com os da POF realizadas nos anos 80 e 90 

verifica-se a persistência de um consumo excessivo de açúcar na dieta e aumento no 

aporte relativo de gorduras em geral e de gorduras saturadas, não sendo evidenciada 

qualquer tendência de melhora no já insuficiente consumo de frutas e hortaliças. Nota-

se ainda que o feijão, alimento rico em fibras e tradicionalmente presente na mesa do 

brasileiro, teve uma queda acentuada no seu consumo, enquanto que os produtos 
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industrializados tipo biscoitos e refrigerantes apresentaram um crescimento de consumo 

de 400%.  

Em todas as etapas da vida humana cabem diversas ações de promoção da saúde, 

voltadas para os indivíduos, para os grupos sociais e para as populações. No entanto, 

pelo exposto acima, verifica-se que essas ações merecem maior atenção e cuidado em 

indivíduos jovens, visando à prevenção primária das doenças cardiovasculares, ou seja, 

a ação antes que o indivíduo adoeça. 
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1.2. Justificativa: 

O Brasil vem seguindo a tendência dos países desenvolvidos em relação ao 

aumento significativo do número de casos de doenças cardiovasculares, muito provável 

devido ao envelhecimento populacional e suas conseqüências em termos de doenças 

crônicas não transmissíveis. Sabe-se que, além da genética, vários fatores ambientais 

vêm contribuindo para este aumento, destacando-se entre estes a alimentação.  

A alimentação do brasileiro vem passando por uma transformação significativa 

de umas décadas para cá, devido a vários motivos como, por exemplo, a globalização, a 

inserção da mulher no mercado de trabalho, a competitividade cada vez mais acirrada 

desse mercado, o que deixa menos tempo para o preparo e realização das refeições, a 

influência cada vez mais forte da mídia, entre outros fatores. Essa transformação vem 

acarretando um maior consumo de gordura saturada, gordura trans, sódio e carboidratos 

simples, além de um menor consumo de fibras, vitaminas e minerais, o que contribui 

para o aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis e, entre elas, as 

doenças cardiovasculares. 

Sabendo serem as fases da infância e adolescência essenciais para a aquisição 

dos hábitos alimentares da vida adulta e, sendo os universitários compostos em sua 

maioria por adultos jovens, recém saídos da fase da adolescência, percebe-se a 

necessidade de avaliar o consumo alimentar desta população, a fim de conhecer os 

hábitos alimentares adquiridos e de que forma estes podem contribuir para o aumento 

do risco de doenças cardiovasculares no futuro. Pretende-se, com este estudo, adquirir 

dados necessários para o planejamento de estratégias de prevenção e combate a esse 

mal. 
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1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. Geral: 

• Avaliar o consumo de alimentos e de nutrientes de risco e proteção 

cardiovascular em estudantes da área de saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 

1.3.2. Específicos: 

• Caracterizar a população de estudo segundo variáveis demográficas e sócio-

econômicas. 

• Avaliar o estado nutricional pelo índice do massa corporal (IMC). 

• Estimar o consumo alimentar e a inadequação dietética de macro e 

micronutrientes 
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1.4. Métodos: 

1.4.1. Estruturação da dissertação: 

A dissertação foi elaborada na forma de artigos de divulgação científica. Três 

artigos originais, abordando os aspectos demográficos, sócio-econômicos, 

antropométricos e dietéticos de universitários da área de saúde da Universidade Federal 

de Pernambuco, bem como a associação desses fatores com o risco de desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares (vide seções 2.1, 2.2 e 2.3). 

1.4.2. Desenho do estudo: 

O delineamento metodológico, para os artigos originais, foi do tipo transversal, 

com base no modelo epidemiológico descritivo, visando avaliar o consumo energético, 

dos macro e micronutrientes e alguns fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em estudantes regularmente matriculados nos cursos da área 

de saúde da Universidade Federal de Pernambuco. 

1.4.3. Casuística: 

O tamanho amostral foi determinado mediante estudo piloto onde foi estimada a 

prevalência do excesso de peso, o qual dentre todos os fatores de risco foi o que se 

mostrou como tendo menor prevalência nesta população. Desse modo, com base nas 

fórmulas de Lwanga & Tye 198716, adotando-se uma prevalência de 17% (encontrada 

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

95% e uma população em torno de 4000 alunos, o tamanho amostral ficou em torno de 

206 estudantes. Para corrigir eventuais perdas, esse valor foi corrigido em 20%, 

totalizando uma amostra em torno de 247 indivíduos. A necessidade da realização do 

projeto piloto vem do fato de que a prevalência do excesso de peso, relatada na 

13 



 
 

literatura, foi obtida de populações do Sul e Sudeste do país, com hábitos alimentares, 

provavelmente, bem diferentes dos observados na nossa região. No caso específico do 

segundo artigo, que abordou apenas o consumo de micro nutrientes, foi utilizada para o 

cálculo amostral a prevalência de inadequação do consumo de vitamina C, a qual, 

dentre os micro nutrientes estudados, foi a que apresentou menor prevalência.   
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RESUMO 

Objetivo: Descrever a prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

dando ênfase aos fatores nutricionais, em alunos da área de saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco. Métodos: Foram avaliados 250 estudantes através de um 

questionário que abordou aspectos socioeconômicos, dados sobre estilo de vida, história 

familiar para doenças cardiovasculares, variáveis antropométricas e consumo alimentar,  

avaliado através do Recordatório de 24h. Resultados: Foi encontrada a seguinte 

prevalência para os fatores de risco analisados: fumo (2,8%), sedentarismo (41,7%), 

excesso de peso (35,5% e 5,3% nos sexos masculino e feminino, respectivamente 

p<0,0001), história familiar de hipertensão (35,5%), diabetes (11,3%) e obesidade 

(20,2%), morte antes dos 50 anos por doenças cardiovasculares nos parentes próximos 

(14,8%). Com relação ao consumo alimentar, observou-se um elevado percentual de 

inadequação no consumo de calorias e um baixo percentual de inadequação no consumo 

de proteínas e carboidratos. Quanto ao perfil lipídico da dieta, mais de 40% dos 

estudantes apresentaram consumo de colesterol acima do recomendado e em 17,9% dos 

homens e 44,8% das mulheres foi evidenciado um elevado consumo de gordura 

saturada (p<0,0001). O consumo de ácido linoléico, ácidos graxos monoinsaturados e 

poliinsaturados mostrou-se insuficiente em mais de 95% dos indivíduos estudados. 

Conclusão: A alta prevalência de fatores de risco cardiovasculares representa uma 

advertência, dada a juventude da população considerada, e mostra a necessidade de 

insistir em medidas educativas e de promoção de condutas preventivas. 

Termos de indexação: doença cardiovascular, consumo alimentar, universitários 
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ABSTRACT 

Objective: Describe the prevalence of risk factors for cardiovascular diseases, 

emphasizing nutritional factors, among health students at a public university in Recife, 

Brazil. Methods: Two hundred and fifty students were assessed through a questionnaire 

that addressed socioeconomic aspects, lifestyle data, family history for cardiovascular 

diseases, anthropometric variables and food consumptions, assessed through the 24h 

Recall. Results: The following prevalence levels were found for the risk factors under 

analysis: smoking (2.8%), sedentariness (41.7%), overweight (35.5% among men and 

5.3% among women, p<0,0001), family history of hypertension (35.5%), diabetes 

(11.3%) and obesity (20.2%), close relatives death before the age of 50 due to 

cardiovascular diseases (14,8%). As to food consumption, a high percentage of 

inadequacy was food in calorie consumption and a low percentage of inadequacy in 

protein and carbohydrate consumption. What the fat profile of the diet was concerned, 

more than 40% of the students presented cholesterol consumption above recommended 

levels and, in 17.9% of men and 44.8% of women, a high consumption level of 

saturated fat was found (p<0,0001). The consumption of linoleic acid, monounsaturated 

and polyunsaturated fatty acid revealed to be insufficient in more than 95% of the 

individuals under study. Conclusion: The high prevalence of risk factors represents a 

warning, given the young age of the study population, and shows the need to insist on 

primary cardiovascular disease prevention measures. 

Indexing terms: cardiovascular disease, food consumption, college students 
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INTRODUÇÃO 

 As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade no 

Brasil desde os anos 60, ou seja, em números recentes, cerca de 300.000 brasileiros por 

ano são vítimas desse mal1. Quanto a sua etiologia, os principais fatores de risco foram  

identificados através de estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 anos, 

destacando-se o tabagismo, a hipertensão arterial e a hipercolesterolemia seguidos pelo 

diabetes, obesidade e inatividade física2,3. 

 Segundo Oliveira & Escrivão (2004)4, os fatores genéticos parecem ser 

fundamentais na determinação das condições clínicas citadas acima, mas as variações 

fenotípicas são estabelecidas a partir da interação com o meio ambiente, onde o hábito 

alimentar tem papel de destaque. De fato, pesquisadores têm se voltado cada vez mais 

para a possível relação da nutrição com as doenças cardiovasculares, e os estudos têm 

demonstrado a estreita relação entre a causalidade das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e os fatores da alimentação5.   

 Várias evidências demonstram que o processo aterosclerótico se inicia na 

infância e leva décadas para avançar6, demonstrando que as raízes das doenças 

cardiovasculares em adultos e idosos têm sua base na infância. Quanto aos adultos 

jovens, alguns trabalhos realizados nos anos 80 e 90, já mostravam prevalências 

elevadas de fatores de risco cardiovascular. Na Argentina, Girotto et al (1996)7, 

encontraram em alunos do 1º ano da Universidade de Mar Del Plata, uma prevalência de 

hipertensão de 7,0%, sendo que o hábito de fumar foi relatado por 27,1% dos alunos. 

Quanto ao tabagismo, estudos realizados na América Latina8 demonstraram que esse 

hábito foi muito freqüente entre os universitários, com percentuais próximos a 30%.  

Para muitos estudantes, o ingresso na faculdade corresponde ao primeiro 

momento em que eles terão que se responsabilizar por sua moradia, alimentação e 
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gestão de suas finanças. A inabilidade para realizar tais tarefas, juntamente com fatores 

psicossociais, estilo de vida e situações próprias do meio acadêmico podem resultar em 

omissão de refeições, consumo de lanches rápidos e ingestão de refeições 

nutricionalmente desequilibradas 9,10.  

 Em todas as etapas da vida humana cabem diversas ações de promoção da saúde, 

voltadas para os indivíduos, para os grupos sociais e para as populações. No entanto, 

pelo exposto acima, verifica-se que essas ações merecem maior atenção e cuidado em 

indivíduos jovens, visando à prevenção primária das doenças cardiovasculares, ou seja, 

a ação antes que o indivíduo adoeça. Desse modo, o objetivo desse trabalho é conhecer 

a prevalência de alguns fatores de risco ambientais, dando a ênfase aos fatores 

nutricionais, em uma população de adultos jovens constituída por alunos da área de 

saúde da Universidade Federal de Pernambuco, com o objetivo de planejar estratégias 

de prevenção e de combate a esse mal. 

 

METODOLOGIA 

Estudo do tipo transversal, com base no modelo epidemiológico descritivo, em 

estudantes regularmente matriculados nos cursos da área de saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco, onde foi avaliado o consumo energético e dos macronutrientes 

e alguns fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O 

tamanho amostral foi determinado através de um estudo piloto onde foi estimada a 

prevalência do excesso de peso, o qual dentre todos os fatores de risco foi o que se 

mostrou como tendo menor prevalência nesta população. Desse modo, adotando-se uma 

prevalência de 17% (encontrada no estudo piloto), com uma margem de erro aceitável 

de 5%, uma confiabilidade de 95% e uma população em torno de 4000 alunos, o 

tamanho amostral ficou em torno de 206 estudantes. Para corrigir eventuais perdas, esse 
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valor foi corrigido em 20%, totalizando uma amostra em torno de 247 indivíduos. A 

necessidade da realização do projeto piloto vem do fato de que a prevalência do excesso 

de peso, relatada na literatura, foi obtida de populações do Sul e Sudeste do país, com 

hábitos alimentares, provavelmente, bem diferentes dos observados na nossa região. 

As variáveis demográficas e socioeconômicas verificadas foram: sexo e idade 

dos estudantes e escolaridade dos pais. Foram coletados também dados sobre estilo de 

vida e história familiar para doenças cardiovasculares, tais como: prática de atividade 

física, hábito de fumar, ocorrência de hipertensão arterial, diabetes mellitus e/ou 

obesidade nos pais, além da ocorrência de morte por doença cardiovascular em um 

parente próximo com idade inferior a 50 anos. Quanto a categorização da atividade 

física, os critérios do Institute of Medicine11,que classificam os indivíduos em 

sedentário, pouco ativo, ativo e muito ativo foram utilizados. 

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

sendo que a classificação utilizada foi a proposta pela Organização Mundial de Saúde 

em 199512. Quanto às variáveis antropométricas (peso e altura), os dados utilizados 

foram os referidos pelos estudantes, o que tem sido utilizado em estudos 

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

do trabalho de campo13. 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 escolaridade13,14. 

A avaliação do consumo energético e de macronutrientes foi realizada através do 

recordatório de 24h. 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. (1994)15.  
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Além da análise em termos de valor energético, proteínas, carboidratos e 

gorduras, foi analisado também o perfil lipídico da dieta (colesterol, gordura saturada, 

ácidos graxos poliinsaturados, monoinsaturados e ácido linoléico). Para estimar a 

prevalência de inadequação das dietas em relação ao consumo calórico, protéico e 

glicídico foram considerados os valores da Dietary Reference Intakes (DRIs)  proposto 

pelo Food and Nutrition Board - FND16. Com o objetivo de determinar a variação 

intrapessoal do consumo alimentar foram aplicados mais dois Recordatórios de 24h em 

20% dos estudantes avaliados, sorteados aleatoriamente. Estes novos inquéritos foram 

realizados com intervalo de pelo menos quinze dias entre as coletas, repetindo o 

procedimento adotado no primeiro dia de Recordatório de 24h. O ajuste da distribuição 

da ingestão de calorias, proteínas e carboidratos foi realizado com a remoção do efeito 

da variabilidade intra-individual, pelo método proposto pelo Iowa State University17,18. 

A prevalência de inadequação da ingestão de energia, proteínas e carboidratos 

correspondeu à proporção de indivíduos cujo consumo estava abaixo da Estimated 

Energy Requirement (EER) e Estimated Average Requirement (EAR) estabelecida para 

calorias e proteínas e carboidratos respectivamente16. 

 Como o lipídeo e suas frações ainda não possuem uma EAR estabelecida, só 

ingestão adequada (AI), não foi possível fazer a estimativa da prevalência de 

inadequação. Neste caso, a avaliação foi realizada tomando-se como referência os 

intervalos de distribuição aceitável dos nutrientes, estabelecidos em função da 

prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e das necessidades nutricionais16.  

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

programas Epi-info versão 6,04 e SPSS. As variáveis contínuas foram testadas quanto à 

normalidade da distribuição, pelo teste de Kolmogorov Smirnov e aquelas que não 

obtiveram distribuição normal (Calorias e Lipídeos no sexo feminino) foram 
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convertidas para o seu logaritmo natural e testadas novamente sendo verificada a 

normalidade. Os dados foram descritos em média, desvio padrão e percentuais de 

ingestão. 

Para verificar associações entre as variáveis dicotômicas, foi aplicado o teste do 

qui-quadrado com correção de Yates. Na descrição das proporções, a distribuição 

binomial foi aproximada à distribuição normal pelo intervalo de confiança de 95%. A 

comparação entre as médias foi realizada pelo teste “t” de Student (duas médias). Foi 

adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

A análise da composição da dieta foi realizada através do software de apoio a 

Nutrição da Escola Paulista de Medicina (1993)19.  A tabela base deste programa é a do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ano 1976-1986. Desse modo, em 

virtude da ocorrência de inúmeros produtos de consumo regional, alguns alimentos 

tiveram que ser acrescidos, sendo utilizada a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos - TACO (1997)20.  

O estudo foi pautado pelas normas éticas para pesquisa envolvendo seres 

humanos, constantes da resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde e foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco (Registro 

CEP/CCS/UFPE Nº 101/06). Os alunos que concordaram em participar receberam todas 

as informações sobre o estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra (n=250) foi constituída por 61,6% de mulheres (Tabela 1) com média 

de idade próxima dos 22 anos. Esta predominância do sexo feminino não é nenhuma 

surpresa, tendo em vista que esse é um fato comum em vários cursos da área de saúde, 

como nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, dentre outros.  
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Neste estudo, a renda familiar não foi coletada, dando-se preferência ao grau de 

instrução do pai e da mãe na categorização do perfil sócio-econômico dos estudantes. 

Os resultados encontrados (Tabela 1) mostram que o fato de conseguir ingressar em 

uma universidade já se constitui em um processo de seleção, tendo em vista que 

aproximadamente 50% dos pais desses alunos apresentavam nível superior, sugerindo 

uma situação favorável em termos de acesso a macro e micronutrientes. De fato, a altura 

média dos estudantes que participaram desse estudo (1,77 ± 0,1m e 1,62 ± 0,6m, em 

homens e mulheres respectivamente) foi similar à observada por Fausto (2001)21 

estudando o perfil dos usuários de um restaurante universitário da universidade estadual 

paulista (1,78 ± 0,08 e 1,63 ± 0,07 em homens e mulheres respectivamente) e bem 

superior que a média observada pela Pesquisa Nacional sobre Alimentação e Nutrição 

(PNSN/1989)22 para o país como um todo, o que também é um fator que indiretamente 

reflete o bom nível sócio-econômico desses estudantes. 

No que se refere aos fatores de risco associados ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, observou-se no estudo uma baixa prevalência de fumo (2,8%) (Tabela 

1), quando comparada com outros estudos em universitários, que mostraram uma 

prevalência do hábito de fumar variando entre 7% a 27,1%7,10.  

Com relação à atividade física, encontramos um alto percentual de estudantes 

sedentários e pouco ativos (41,7% e 34,4%, respectivamente) (Tabela 1), sendo que essa 

prevalência foi bem superior no sexo feminino (p=0,03).   Resultados similares foram 

descritos por outros autores 7,23,24. Guedes (2001)24, analisando os níveis de prática de 

atividade física habitual em adolescentes, encontraram que os adolescentes do sexo 

masculino foram consistentemente mais ativos fisicamente do que os adolescentes do 

sexo feminino. Por volta de 54% dos adolescentes do sexo masculino envolvidos no 

estudo de Guedes (2001)24 foram classificados como ativos ou moderadamente ativos, 
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enquanto aproximadamente 65% dos adolescentes do sexo feminino analisados 

mostraram ser inativos ou muito inativos. 

Um dos fatores que pode contribuir para o sedentarismo nos estudantes 

universitários da área de saúde é a falta de tempo, visto se tratar de cursos ministrados 

em horário integral (manhã e tarde). No entanto, esta situação se torna controversa ao 

pensarmos que, por serem estudantes da área de saúde, estes teriam o conhecimento da 

importância da prática regular de atividade física na qualidade de vida e promoção da 

saúde, atuando inclusive como um fator protetor contra o aparecimento de doenças 

cardiovasculares. 

É interessante observar que, apesar de praticar menos atividade física, sabendo 

ser esta um importante fator que auxilia na perda e controle do peso corpóreo, as 

mulheres apresentaram um valor médio de IMC inferior ao encontrado para os homens 

(20,9 kg/m2 e 23,9 kg/m2 p<0,0001), o que também se reflete em termos percentuais, 

onde a prevalência de excesso de peso nas mulheres foi significativamente menor (5,3% 

Vs 35,5% p<0,0001) (Tabela 2). Esta menor prevalência de excesso de peso no sexo 

feminino também foi descrita por outros autores 10,25.   

Essa baixa prevalência de excesso de peso no sexo feminino, é um dado 

interessante visto que, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (2002-

2003)26, cerca de 40% dos indivíduos adultos do país apresentam excesso de peso. 

Talvez os valores encontrados nesse estudo estejam refletindo o status sócio-

econômico, pois a busca por um corpo magro é muito comum entre as mulheres 

pertencentes às classes sociais mais favorecidas27. Além disso, distúrbios do 

comportamento alimentar associados ao temor de engordar, mais freqüentes entre 

adolescentes do sexo feminino e mulheres mais jovens, poderiam estar contribuindo 

para o achado, visto que o percentual de baixo peso encontrado nas mulheres (11,8%) é 
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classificado como baixo peso de magnitude considerada moderada pela POF (2002-

2003) e considerado superior à fração esperada de indivíduos constitucionalmente 

magros (até 5%)26. Por outro lado, parte dos indivíduos do sexo masculino pode estar 

sendo influenciados pelo modismo já disseminado em países desenvolvidos do “culto ao 

corpo musculoso”, o que pode estar mascarando sua verdadeira condição nutricional 

através do IMC27.  

Visto que os fatores genéticos representam cerca de 25% da etiologia das 

doenças cardiovasculares e que estudos têm observado uma relação entre história 

familiar de risco e DCV7, torna-se importante a análise da prevalência de morte antes 

dos 50 anos por DCV e de doenças associadas às doenças cardiovasculares em parentes 

próximos. No estudo, foi observada uma prevalência de HAS, DM e obesidade de 

35,5%, 11,3% e 20,2%, respectivamente, para pelo menos um dos pais (Tabela 1), 

sendo inferior à encontrada por Girotto7 na Argentina, que foi de 42,1%, 26,9% e 27,2% 

respectivamente. Foi observado que 14,8% dos estudantes relataram morte antes dos 50 

anos por DCV em algum parente próximo (Tabela 1). Visto a alta prevalência dos 

fatores de risco relacionados à história familiar, reforça-se ainda mais a importância do 

planejamento de ações que visem diminuir a prevalência de fatores de risco exógenos, já 

que estes contribuem com cerca de 75% na etiologia das DCV e podem contribuir para 

a diminuição da prevalência de DCV no futuro, por se tratar de indivíduos jovens.  

Os estudos epidemiológicos têm fornecido evidências sobre a importância da 

dieta como fator de risco para doenças cardiovasculares. Vários alimentos e nutrientes 

têm sido relacionados à ocorrência de doenças crônicas em diferentes populações, 

destacando-se o consumo excessivo de colesterol e gorduras saturadas, nutrientes 

implicados na gênese das doenças cardiovasculares28.  
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Com relação ao consumo alimentar, observa-se no estudo, uma alta prevalência 

de inadequação de energia, não havendo diferencial estatisticamente significante entre 

os sexos (p=0,076) (Tabela 3). No entanto, um dos maiores problemas relacionados à 

estimativa do consumo alimentar é a subestimação da ingestão energética relatada pelos 

indivíduos, pois esta tem grandes implicações no tratamento e controle da obesidade e 

de suas complicações metabólicas associadas29. Esta subestimação explica em parte o 

alto percentual de inadequação observado com relação ao consumo de calorias. Apesar 

disso, nesse estudo, o percentual de indivíduos que tinham um consumo superior ao 

valor do EER mais 2 desvios-padrão, ficou em torno de 15,8% e 14,3% para mulheres e 

homens, respectivamente. O baixo percentual de inadequação de proteínas observado, é 

justificado pelo aumento nas três últimas décadas, do consumo de carnes, leite e 

derivados entre os brasileiros26. O baixo percentual de inadequação de carboidratos 

também pode ser explicado através dos resultados da POF (2002-2003)26 que mostram 

uma elevação no consumo de alguns alimentos ricos em carboidratos simples, como os 

biscoitos e refrigerantes. Por outro lado, foi observada uma tendência inversa no 

consumo de arroz (redução de 23%), feijões e demais leguminosas (redução de 30%) e 

raízes e tubérculos (redução de quase 50%), alimentos ricos em carboidratos 

complexos26.   

Do ponto de vista dos nutrientes relacionados às doenças cardiovasculares, 

analisados a partir de dados do consumo alimentar, chama especial atenção o alto 

consumo de colesterol (> 300mg/dia) (Gráfico 1) por 40,4% dos homens e 40,9% das 

mulheres (p=0,1644) e o consumo de gordura saturada superior à recomendação (> 10% 

do VET) por 17,9% dos homens e 44,8% das mulheres, sendo este último diferencial 

estatisticamente significante (p<0,0001). O alto consumo de colesterol foi superior ao 

encontrado por Lopes (2005), em seu estudo com adultos, de base populacional 28, que 
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encontrou um consumo de colesterol superior a 300mg/dia em 11,8% dos homens, 

enquanto que todas as mulheres tiveram ingestão adequada. A POF (2002-2003)26 

encontrou um percentual médio de ácidos graxos saturados inferior ao limite máximo 

recomendado de 10% das calorias totais, sendo este teor superior no meio urbano 

(8,9%). Este teor, na POF26 aumentava intensamente com o rendimento, sendo o limite 

máximo virtualmente alcançado com os rendimentos mensais familiares per capita entre 

2 e 5 salários mínimos (9,7%) e claramente ultrapassados para famílias com 

rendimentos de mais de 5 salários mínimos per capita (11,2% das calorias totais). Lopes 

(2005)28 observou um excesso no consumo de ácidos graxos saturados, sendo que 22% 

dos adultos estudados apresentaram uma ingestão de gorduras saturadas acima da 

recomendação máxima de 10% da energia total. 

O consumo de ácido graxo linoléico (5,6 ± 7,8g e 4,2 ± 3,9g para homens e 

mulheres respectivamente), considerado um ácido graxo essencial, foi bastante inferior 

à recomendação de 17 g/dia para homens e 12 g/dia para mulheres16. Praticamente todos 

os indivíduos estudados (95,7% dos homens e 95,4% das mulheres) apresentaram um 

consumo de ácido graxo linoléico abaixo do recomendado, o que também foi observado 

com relação aos ácidos graxos mono e poliinsaturados, que possuem ação 

hipocolesterolêmicas (Gráfico 2). Esses achados contribuem para a observação da baixa 

qualidade da alimentação desses indivíduos, o que, a longo prazo, pode contribuir para o 

aparecimento de doenças cardiovasculares. 

A alta prevalência de fatores de risco cardiovasculares representa uma 

advertência, dada a juventude da população considerada, e mostra a necessidade de 

insistir em medidas educativas e de promoção de condutas preventivas. 
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Tabela 1 – Características socioeconômicas, do estilo de vida e da história familiar para 

doença cardiovascular de estudantes regularmente matriculados em cursos da área de 

saúde da Universidade Federal de Pernambuco – Recife/ 2007 

Variáveis n=250 % IC 95%* 

Sexo    

Masculino 96 38,4 32,4 – 44,8 

Feminino 154 61,6 55,2 – 67,6 

    

Fumo    

Sim 7 2,8 1,2 – 5,9 

Não 243 97,2 94,1 – 98,8 

    

Atividade Física    

Sedentário 104 41,7 35,5 – 48,0 

Pouco ativo 86 34,4 28,6 – 40,7 

Moderadamente ativo 51 20,2 15,7 – 26,0 

Muito ativo 9 3,6 1,8 – 6,9 

    

Instrução dos pais    

Até 1º grau 32 12,7 9,0 – 17,7 

Até 2º grau 93 37,3 31,2 – 43,5 

Superior 125 50,0 43,6 – 56,3 

    

HAS (pai e/ou mãe) 88 35,2 29,4 – 41,5 

DM nos pais (pai e/ou mãe) 28 11,2 7,7 – 15,9 

Obesidade nos pais (pai e/ou mãe) 50 20,0 15,3 – 25,6 

Nenhuma Patologia 84 33,6 27,8 – 39,9 

    

Parente com morte antes dos 
50 anos por DCV 

   

Sim 37 14,8 10,8 – 19,9 

Não 213 85,2 80,0 – 89,2 

                 * IC = Intervalo de Confiança        
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Tabela 2 –Classificação antropométrica (IMC) de estudantes regularmente matriculados 

em cursos da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco – Recife/ 2007 

Variável (pontos de corte) Homens (n = 96) Mulheres (n = 154) 

IMC (Kg/m2) n        %                IC 95%* n         %             IC 95%* 

Baixo Peso  (< 18,5)  02      2,2                0,4 – 8,0 18       11,8           7,3 – 18,1 

Eutrófico  (18,5 a 24,9) 60     62,4            52,0 – 72,0 128      82,9          76,1 – 88,5 

Excesso de Peso  (≥ 25,0) 34       35,4         26,3 – 45,4 08       5,3               2,4 – 9,6 

* IC = Intervalo de Confiança      Análise geral χ2 = 42,3 (p=0,0000); [(Baixo Peso) x (Eutrófico + Excesso 
de peso)]:  χ2 = 6,2 (p=0,0130)];  [(Baixo Peso + Eutrófico) x (Excesso de peso)]: χ2 = 36,5  (p=0,0000) 
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Tabela 3 – Ingestão diária e percentual de inadequação (%Inad) de energia e 

macronutrientes de estudantes regularmente matriculados em cursos da área de saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – Recife/ 2007 

Nutrientes Recomendação11 

Sexo Masculino* 

Sexo Masculino 

X  ±±±±  DP     % Inad 

Recomendação11 

Sexo Feminino* 

Sexo Feminino 

X   ±±±±  DP    % Inad 

Energia (Kcal)  2889 ± 354 2757 ± 530     40,1 2056 ± 235 1818 ± 400   27,8 

Proteína (g) 49,4 118,5 ± 35,1     2,4 36,4 78,0 ± 14,9     0,3 

Carboidrato (g) 100 350,0 ± 124,1   2,2 100 254,4 ± 62,5   0,7 

 

Análise -  % de inadequação homens x mulheres  energia χ2 = 3,16 (p=0,0755) 
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Gráfico 1 – Prevalência de estudantes regularmente matriculados em cursos da área de 

saúde da Universidade Federal de Pernambuco, segundo o sexo, quanto ao consumo 

acima do recomendado de nutrientes de risco para doenças cardiovasculares – 

Recife/2007  

 
 
Análise - % de consumo acima do recomendado homens x mulheres  Lipídios totais χ2 = 1,62 (p=0,2031); 
Ac. Graxo saturado χ2 = 18,01 (p<0,0001); Colesterol χ2 = 1,93 (p=0,1645)  
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Gráfico 2 – Prevalência de estudantes regularmente matriculados em cursos da área de 

saúde da Universidade Federal de Pernambuco, segundo o sexo, quanto ao consumo 

abaixo do recomendado de nutrientes protetores para doenças cardiovasculares – 

Recife/2007  
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RESUMO 

Alguns micronutrientes têm papel fundamental na prevenção de doenças 

cardiovasculares, como é o caso do cálcio, zinco, ácido fólico, vitamina C e vitamina A. 

Com o objetivo de conhecer o consumo desses micronutrientes em uma população de 

estudantes da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco, foram estudados 

250 alunos através do Recordatório de 24h e de um Questionário de Freqüência 

Alimentar. Em ambos os sexos, foi observada uma alta prevalência de inadequação do 

consumo de ácido fólico (próximo a 100%), zinco (mais de 50%), vitamina A (em torno 

de 37%) e vitamina C (próximo a 30%), além de uma prevalência de 54,8% de homens 

e 82,9% de mulheres com consumo de cálcio inferior à Ingestão Adequada (AI) (p < 

0,0001). Foi verificado um baixo consumo da maioria dos alimentos fontes desses 

nutrientes. Em contraste, verificou-se um alto consumo de alimentos de baixo valor 

nutricional, destacando-se o açúcar, refrigerante, pão e bolacha. A alta prevalência da 

inadequação do consumo dos micronutrientes estudados representa uma advertência, 

dada a relação dos mesmos com o aparecimento das doenças cardiovasculares em longo 

prazo. Considerando a juventude da população do estudo, é necessário que medidas 

educativas e de promoção de condutas preventivas sejam tomadas, a fim de contribuir 

para a diminuição do risco de desenvolvimento dessas doenças no futuro.  

 

Termos de indexação: doença cardiovascular, consumo alimentar, universitários, 

micronutrientes 
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ABSTRACT 

Some micronutrients play an essential role in the prevention of cardiovascular 

diseases, as is the case of calcium, zinc, folic acid, and Vitamins C and A. Aiming to 

know the consumption of these micronutrients in a population of health students in 

Pernambuco´s Federal University, Brazil, 250 students were studied through a 24-hours 

dietary recall and a Food Frequency Questionnaire. In both genders was observed a high 

prevalence of inadequate consumption of folic acid (close to 100%), zinc (more than 

50%), vitamin A (around 37%) and vitamin C (close to 30%) besides a prevalence of 

54.8% of men and 82.9% of women with calcium consumption below Adequate 

Ingestion (AI) (p < 0,0001). Low consumption of food, source of these nutrients, was 

observed. On the contrary, a high consumption of food of low nutritional value was 

verified, especially sugar, soft drinks, bread and cookies. The high prevalence of 

inadequate consumption of the micronutrients studied represents a warning, given their 

relation with cardiovascular diseases in the long term. Considering the young age of the 

population under study, educative measures and promotion of preventive conducts are 

needed in order to diminish the risk of developing these diseases in the future. 

 

Index terms: Cardiovascular Diseases , food consumption, college students, 

micronutrients 
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INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade no 

Brasil desde os anos 60, ou seja, em números recentes, cerca de 300.000 brasileiros por 

ano são vítimas desse mal1,2. Dentre os fatores que se encontram envolvidos com as 

mesmas, pode-se citar o estresse oxidativo, visto que a oxidação das lipoproteínas de 

baixa densidade parece ser o passo inicial para a aterosclerose coronariana3. 

Evidências têm sido acumuladas indicando que uma dieta rica em antioxidantes 

reduz os riscos das principais doenças humanas, incluindo as doenças degenerativas, 

tais como as cardiopatias, aterosclerose, diabetes, entre outras4. Antioxidante alimentar 

é toda substância na dieta capaz de reduzir significativamente os efeitos adversos 

produzidos por espécies reativas, como aquelas de oxigênio e nitrogênio, e que possuem 

função normal no organismo3. Dentre os antioxidantes alimentares, podemos citar o 

zinco5, a vitamina C6, 3 e a vitamina A7. 

Além dos antioxidantes alimentares, outros nutrientes têm um papel fundamental 

na prevenção de doenças cardiovasculares, como é o caso do ácido fólico, necessário 

para a conversão de homocisteína em metionina, estando sua deficiência relacionada a 

elevados níveis plasmáticos de homocisteína8. A ingestão adequada de cálcio vem sendo 

relacionada à redução do risco de obesidade, da síndrome de resistência à insulina9 e da 

hipertensão9,10, doenças crônicas relacionadas às doenças cardiovasculares.   

A adolescência se destaca como um período de risco para dietas deficientes em 

micronutrientes e ricas em gorduras saturadas, comprometendo a saúde na vida adulta e 

elevando as taxas de doenças crônicas8. Desse modo, o objetivo principal deste trabalho 

foi conhecer o consumo de alguns micronutrientes envolvidos na prevenção das doenças 

cardiovasculares em uma população de adultos jovens, recém saídos da fase da 
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adolescência, constituída por alunos da área de saúde de uma universidade pública do 

Recife, com o objetivo de planejar estratégias de prevenção e combate a este mal. 

MÉTODOS 

Estudo do tipo transversal, com base no modelo epidemiológico descritivo, em 

estudantes regularmente matriculados nos cursos da área de saúde de uma universidade 

pública da cidade do Recife, onde foi avaliado o consumo dos micronutrientes: cálcio, 

zinco, vitamina C, vitamina A e ácido fólico. O tamanho amostral foi determinado 

mediante estudo piloto onde foi estimada a prevalência de inadequação de consumo dos 

micro-nutrientes sob estudo, sendo utilizada a vitamina C, a qual se mostrou como 

tendo menor prevalência de inadequação nesta população. Desse modo, com base nas 

fórmulas11 de Lwanga & Tye 1987, adotando-se uma prevalência de 30% (encontrada 

no estudo piloto), com uma margem de erro aceitável de 6%, uma confiabilidade de 

95% e uma população em torno de 4000 alunos, o tamanho amostral ficou em torno de 

212 estudantes. Para corrigir eventuais perdas, esse valor foi corrigido em 15%, 

totalizando uma amostra em torno de 244 indivíduos. A necessidade da realização do 

projeto piloto vem do fato de que a prevalência de inadequação de micro-nutrientes, 

relatada na literatura, foi obtida de populações do Sul e Sudeste do país, com hábitos 

alimentares, provavelmente, bem diferentes dos observados na nossa região. 

As variáveis socioeconômicas e demográficas verificadas foram: sexo e idade 

dos estudantes e escolaridade dos pais. A avaliação do consumo alimentar dos 

micronutrientes foi realizada através do recordatório de 24h e através do questionário de 

freqüência alimentar (QFA). O QFA utilizado neste estudo foi do tipo qualitativo, sendo 

desenvolvido e validado por Furlan-Viebig e Pastor-Valero (2004) para o estudo de 

dieta e doenças não transmissíveis12. O questionário acima é composto por 98 itens, 
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sendo adotado as seguintes categorias de resposta: Nunca, < ou = 1 vez por mês, 1 vez 

por semana, 2-4 vezes por semana,1 vez ao dia, e 2 ou mais vezes ao dia.  

O registro dos alimentos foi feito em medidas caseiras, sendo necessário a 

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

al. (1994)13.  

Para estimar a prevalência de inadequação das dietas em relação ao consumo de 

zinco, vitamina C, vitamina A e ácido fólico foram considerados os valores da Dietary 

Reference Intakes (DRIs) proposto pelo Food and Nutrition Board – FND14, 15. Para 

determinar a variação intrapessoal do consumo alimentar foram aplicados mais dois 

Recordatórios de 24h em 20% dos estudantes avaliados, sorteados aleatoriamente, 

realizados com intervalo de pelo menos quinze dias entre as coletas, repetindo o 

procedimento adotado no primeiro dia de Recordatório de 24h. O ajuste da distribuição 

da ingestão dos micronutrientes foi realizado com a remoção do efeito da variabilidade 

intra-individual, pelo método proposto pelo Iowa State University16,17. A prevalência de 

inadequação da ingestão dos micronutrientes correspondeu à proporção de indivíduos 

cujo consumo estava abaixo da Estimated Average Requirement (EAR) estabelecida 

para cada um. 

 Como o cálcio ainda não possui uma EAR estabelecida, só ingestão adequada 

(AI), não foi possível fazer a estimativa da prevalência de inadequação. Neste caso, a 

avaliação foi realizada tomando-se como referência o percentual de indivíduos que 

tinham um consumo alimentar de cálcio inferior à AI recomendada de acordo com o 

sexo e a faixa etária15.  

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

programas Epi-info versão 6,04 e SPSS. As variáveis contínuas foram testadas quanto à 

normalidade da distribuição, pelo teste de Kolmogorov Smirnov e aquelas que não 
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obtiveram distribuição normal (cálcio, zinco, vitamina C, vitamina A e ácido fólico) 

foram convertidas para o seu logaritmo natural e testadas novamente sendo verificada a 

normalidade de todas elas, com exceção do cálcio, o qual foi descrito em mediana e 

percentis 25 e 75. Os outros dados foram descritos em média, desvio padrão e 

percentuais de inadequação. 

Para verificar associações entre as variáveis dicotômicas, foram aplicados o teste 

do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Na descrição das proporções, a distribuição 

binomial foi aproximada à distribuição normal pelo intervalo de confiança de 95%. Foi 

adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

A análise da composição da dieta foi realizada pelo software de apoio a Nutrição 

da Escola Paulista de Medicina (1993)18.  A tabela base deste programa é a do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ano 1976-1986. Desse modo, em 

virtude da ocorrência de inúmeros produtos de consumo regional, alguns alimentos 

tiveram que ser acrescidos, sendo utilizada a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos - TACO (1997)19.  

O estudo foi pautado pelas normas éticas para pesquisa envolvendo seres 

humanos, constantes da resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde e foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco (Registro 

CEP/CCS/UFPE N° 101/06). Os alunos que concordaram em participar receberam todas 

as informações sobre o estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS 

Foram analisados 250 estudantes, sendo 96 do sexo masculino (38,4%), com 

idade média de 21,8 ± 2,1 anos, e 154 do sexo feminino (61,6%), com idade média de 
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21,6 ± 1,9 anos. No entanto, para o questionário de freqüência alimentar, foram 

avaliados apenas 87 estudantes do sexo masculino e 154 estudantes do sexo feminino. 

Neste estudo, a renda familiar não foi coletada, utilizando-se como proxi o grau 

de instrução do pai e da mãe na categorização do perfil sócio-econômico dos estudantes. 

Observou-se que os pais de 50% dos estudantes (125) tinham concluído o ensino 

superior, 37,3% tinham cursado até o ensino médio e apenas 12,7% tinham cursado até 

o ensino fundamental. 

A ingestão média diária dos micronutrientes e o percentual de inadequação da 

ingestão foram descritos na tabela 1, com exceção do cálcio, o qual foi descrito em 

mediana com os respectivos percentis 25 e 75. Observou-se que 54,8% dos homens e 

82,9% das mulheres estudadas tinham um consumo de cálcio inferior à AI 

recomendada, de 1000mg/dia (p < 0,0001). Não foi observada diferença 

estatisticamente significante no percentual de inadequação da ingestão de zinco, 

vitamina C, vitamina A e ácido fólico entre os sexos. 

 Nas tabelas 2 e 3 encontra-se descrita a freqüência do consumo diário de alguns 

alimentos fontes de cálcio e zinco e ácido fólico e vitamina C, respectivamente. Não foi 

observada diferença estatisticamente significante entre o consumo diário de alimentos 

fontes de cálcio entre os sexos do ponto de vista qualitativo (avaliado pelo questionário 

de freqüência alimentar), com exceção do leite integral, que foi mais consumido entre 

os homens. Com relação aos alimentos fontes de zinco, observou-se um maior consumo 

diário no sexo masculino para a grande maioria dos alimentos estudados (Tabela 2). Foi 

observado que mais de 40% da população estudada tinha um consumo de carne e 

galinha igual ou inferior a uma vez por semana.  

Dos alimentos fontes de ácido fólico, o feijão foi o único que teve uma ingestão 

estatisticamente superior no sexo masculino. Foi observada no estudo uma baixa 
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ingestão diária de frutas ricas em vitamina C em ambos os sexos, não havendo diferença 

estatisticamente significante entre eles (Tabela 3). 

 A freqüência da ingestão de alimentos ricos em vitamina A e/ou carotenóides foi 

avaliada como consumo diário (≥ 1 vez/dia), 2 a 4 vezes/semana e menor ou igual a 1 

vez/semana. A freqüência da ingestão desses nutrientes encontra-se descrita nos 

gráficos 1 e 2 para os sexos masculino e feminino, respectivamente.  

Observou-se uma alta prevalência de consumo inferior a uma vez por semana 

dos alimentos ricos em vitamina A e/ou carotenóides, não havendo diferença 

estatisticamente significante entre os sexos, com exceção do leite integral que, além de 

ter um consumo de mais de duas vezes por semana bem maior que os outros alimentos, 

foi estatisticamente superior no sexo masculino. O fígado, que é a principal fonte de 

vitamina A, mostrou-se como sendo o de menor consumo (98% dos homens e 93% das 

mulheres consumiam fígado menos de uma vez por semana) (Gráficos 1 e 2). Além 

disso, 41,4% dos homens e 42,9% das mulheres referiram nunca consumirem fígado. 

 Na tabela 4 encontra-se descrita a freqüência de consumo diário de alguns 

alimentos de baixo valor nutricional. Observa-se uma alta freqüência de consumo de 

açúcar, pão, bolacha e refrigerante.  O consumo de açúcar, refrigerante comum e pão foi 

estatisticamente superior no sexo masculino, no entanto, o consumo de refrigerante light 

foi maior no sexo feminino.  

 

DISCUSSÃO 

 A predominância do sexo feminino no estudo justifica-se por ser este um fato 

comum em vários cursos da área de saúde, como nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, 

entre outros.  
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 Os resultados observados em relação ao grau de instrução do pai e da mãe na 

categorização do perfil sócio-econômico dos estudantes mostram que o fato de 

conseguir ingressar em uma universidade já se constitui um processo de seleção, tendo 

em vista que aproximadamente 50% dos pais desses alunos apresentavam nível 

superior, sugerindo uma situação favorável em termos de acesso a macro e 

micronutrientes. 

 Dos micronutrientes estudados, o ácido fólico foi o que se mostrou com o maior 

percentual de inadequação, que se aproxima a 100% em ambos os sexos (tabela 1). É 

importante ressaltar que o programa utilizado na análise da composição da dieta é 

anterior ao enriquecimento das farinhas de trigo e milho com ácido fólico. Ou seja, os 

nossos resultados podem estar subestimados. Porém, a altíssima prevalência de 

inadequação retrata, mesmo assim, a gravidade desse quadro. 

Em estudo semelhante, realizado com 807 adolescentes do Rio Grande do Sul8 

foi encontrada uma inadequação no consumo de folato de 89%, o que, segundo os 

autores pode ter ocorrido em virtude do baixo consumo entre os adolescentes de 

importantes fontes de folato, tais como, feijão e vegetais verde-escuros. No nosso 

estudo, o consumo diário de feijão ficou em torno de 60%, sendo maior no sexo 

masculino (77% Vs 51% p=0,0001 para o sexo masculino e feminino, respectivamente – 

tabela 3). Dentre as fontes de ácido fólico, o feijão foi a que mostrou maior consumo na 

população estudada. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2002-

200320 mostram que o consumo de feijões e demais leguminosas teve uma diminuição 

de 30% quando comparados com a pesquisa de 1974-1975 e representam 6,55% do total 

das calorias no Brasil e 9,43% na região nordeste. 

A associação entre níveis plasmáticos elevados de homocisteína e ingestão 

deficiente de folato se dá devido a necessidade desse nutriente para a conversão de 
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homocisteína em metionina8. Por seus efeitos tóxicos ao endotélio, podendo causar 

trombose e/ou aterogênese, a hiperhomocisteinemia foi recentemente reconhecida como 

fator de risco independente para doença vascular21. Vários estudos observacionais e 

experimentais realizados nas últimas décadas indicam que a hiperhocisteinemia 

responsiva ao folato é um fator de risco para doenças coronarianas, independente de 

outros fatores de risco como tabagismo, colesterol, índice de massa corporal, idade, 

hipertensão e diabetes22,23,24. 

 Em relação ao consumo de cálcio, foi encontrada uma elevada prevalência de 

consumo inferior à ingestão adequada sendo esta estatisticamente maior no sexo 

feminino (54,8% e 82,9% para homens e mulheres, respectivamente). De fato, Garcia et 

al (2003)25 já relatavam que a inadequação no consumo de cálcio era mais grave no 

sexo feminino e não sofria tanta influencia do nível sócio-econômico do indivíduo. 

O aporte insuficiente de cálcio em jovens pode ser explicado, em grande parte, 

pela diminuição da ingestão de produtos lácteos que são substituídos por alimentos de 

baixo valor nutricional. Quanto ao consumo de cálcio por sexo, alguns estudos 

descritivos mostraram diferencial estatisticamente significante, com as mulheres sempre 

apresentando os piores resultados25, 26, 27, o que talvez ocorra por ser o consumo de 

cálcio uma função da dieta e não do gênero. Homens tendem a ter um consumo 

quantitativo calórico e protéico bem superior ao das mulheres, o que certamente se 

reflete na maior ingestão de cálcio; fato que pode ser evidenciado nesse estudo 

analisando-se a Tabela 2, onde não houve diferença estatisticamente significante quanto 

a freqüência de consumo da maioria dos alimentos fontes de cálcio, com exceção do 

leite integral, que se mostrou maior no sexo masculino. Este maior consumo de leite 

integral entre os homens pode ser explicado pela maior preocupação da mulher com a 

manutenção do peso, o que leva a um maior consumo de leite desnatado, podendo ser 

49 



 
 

observado na tabela 2, porém sem diferença estatisticamente significativa. Esses 

resultados reforçam a idéia da diferença ser quantitativa e não qualitativa. 

 Existem evidências na literatura que apontam para uma relação entre o baixo 

consumo de cálcio e a ocorrência de hipertensão arterial28, estando esta associada a 

riscos de morbimortalidade cardiovascular, contribuindo diretamente para a ocorrência 

de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca 

congestiva, insuficiência arterial periférica e morte prematura10. 

 Foi observado também um alto percentual de inadequação no consumo de zinco 

(tabela 1). Esse resultado contrasta com o estudo realizado por Oliveira et al (2007)29 

que não observou ingestão de zinco inferior às recomendações nutricionais em 

adolescentes sedentários e corredores, encontrando também níveis plasmáticos de zinco 

adequados. Essa alta prevalência de inadequação pode ser explicada devido a baixa 

freqüência do consumo de alimentos fontes de zinco (mais de 40% dos estudantes 

tinham um consumo de carnes e aves menor ou igual a 1 vez/semana), o que pode ser 

explicada pela substituição das principais refeições por lanches, devido ao horário 

integral (manhã e tarde) da maioria dos cursos da área de saúde. O zinco desenvolve 

várias ações no organismo, entre elas a de proteção antioxidante5, o que contribui para a 

diminuição do risco de desenvolver doenças cardiovasculares.   

A vitamina C foi o nutriente que se mostrou com um menor percentual de 

inadequação (tabela 1). Velásquez-Meléndez et al (1997)30, analisando o consumo 

alimentar de vitaminas e minerais em adultos residentes na área metropolitana de São 

Paulo, encontraram mediana do consumo de vitamina C superior às recomendações 

diárias em todos os grupos etários. No entanto, nossos resultados contrastam com a 

observação qualitativa da dieta (tabela 3), onde se observa um baixo consumo diário de 

frutas fontes de vitamina C. Resultados similares aos encontrados na POF onde frutas, 
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verduras e legumes correspondem a apenas 2,3% das calorias totais, ou cerca de um 

terço das recomendações para o consumo desses alimentos20. A vitamina C é um dos 

antioxidantes mais importantes, protegendo contra danos relacionados aos radicais 

livres6, diminuindo a ocorrência de doenças cardiovasculares.  

 Observou-se uma prevalência de inadequação do consumo de vitamina A em 

torno de 37% para ambos os sexos (tabela 1). Em um estudo realizado por Velásquez-

Meléndez et al (1997)30 a mediana do consumo de vitamina A também não atingiu a 

recomendação nutricional, sem diferença entre os sexos, indicando risco de deficiência 

desse nutriente na população estudada. Apesar da recomendação de vitamina A poder 

ser satisfeita com um consumo superior a três vezes por semana de grupos alimentares 

de origem animal e vegetal com significativo teor de vitamina A (> 100 Equivalentes de 

Retinol/ 100g do alimento)31, foi observado nesse estudo uma alta freqüência de 

consumo inferior a uma vez por semana dos alimentos fontes dessa vitamina. Mais de 

40% e 60% da população estudada refere um consumo de cenoura e abóbora inferior ou 

igual a uma vez por semana, respectivamente (Gráficos 1 e 2). Além disso, cerca de 

40% dos estudantes referiram nunca consumirem fígado. 

 No estudo, foi observado um alto consumo de alimentos de baixo valor 

nutricional (Tabela 4), o que se mostra semelhante a dados da literatura, que evidenciam 

um aumento nas três últimas décadas de 400% no consumo de produtos 

industrializados, como biscoitos e refrigerantes20. O consumo de açúcar, pão e 

refrigerante comum foi estatisticamente superior no sexo masculino, no entanto, o 

consumo de refrigerante light foi superior entre as mulheres, o que pode ser explicado 

pelo maior cuidado com o controle de peso evidenciado no sexo feminino o que, 

provavelmente, deve contribuir para um consumo aumentado de adoçante artificial em 

detrimento do açúcar. O aumento no consumo de alimentos de baixo valor nutricional 

51 



 
 

está contribuindo para o baixo consumo de alimentos ricos em vitaminas e minerais, 

como tem sido observado com uma diminuição no consumo de alimentos tradicionais 

na dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão20. Vários fatores vem contribuindo com 

essa alteração no padrão alimentar do brasileiro, destacando-se a globalização, mais 

perceptível nas zonas urbanas, onde se observa o consumo exagerado de alimentos 

industrializados a partir da influencia norte-americana32. 

A alta prevalência da inadequação do consumo dos micronutrientes estudados 

representa uma advertência, dada a relação dos mesmos com o aparecimento das 

doenças cardiovasculares em longo prazo. Considerando a juventude da população do 

estudo, é necessário que medidas educativas e de promoção de condutas preventivas 

sejam tomadas, a fim de contribuir para a diminuição do risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares no futuro.  
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Tabela 1 – Ingestão diária de zinco, vitamina C, vitamina A, ácido fólico e cálcio e 

percentual de inadequação de estudantes regulamente matriculados em cursos da 

área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco – Recife/2007. 

Nutrientes Sexo Masculino (n=96) Sexo Feminino (n=154) p 

 X ± DP % Inadeq X ± DP % Inadeq  

Zinco (mg) 8,0 ± 3,8 64,4 6,2 ± 3,5 57,1 0,3006 

Vitamina C (mg) 181,2 ± 204,7 30,1 90,3 ± 59,5 30,5 0,9288 

Vitamina A (µg) 937,7 ± 924,4 36,7 628,3 ± 380,5 36,7 0,9630 

Ácido Fólico (µg) 124,9 ± 92,1 98,3 86,8 ± 43,3 99,9 0,1465 

Cálcio (mg)* Md=868,9  P25=528,6   P75=1208,9     Md=678,4  P25=436,6  P75= 878,7 0,0000 

*Md = mediana       P25 = percentil 25 P75 = percentil 75 
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Tabela 2 – Freqüência alimentar de alimentos fontes de cálcio e zinco de 

estudantes regulamente matriculados em cursos da área de saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco – Recife/2007. 

Alimentos Sexo Masculino (n=87) 

≥≥≥≥ 1 vez/ dia 

     N                       % 

Sexo Feminino (n=154) 

≥≥≥≥ 1 vez/ dia 

    N                       % 

p 

FONTES DE CÁLCIO    

Leite integral   49                       56           57                      37                          0,0057 

Leite desnatado    8                         9        29                      19 0,0708 

Iogurte   10                       11        17                      11 0,9164 

Queijo Branco    19                       22        40                      26 0,5747 

Queijo amarelo   24                       28        40                      26 0,9042 

FONTES DE ZINCO    

Carne bovina cozida   27                       31           22                      14                          0,0033 

Carne bovina frita   10                       11           23                      15                          0,5815 

Charque   10                       11            6                       4                          0,0448 

Galinha sem pele   13                       15           9                       6                          0,0337 

Galinha com pele   8                          9            3                       2                         0,0131 
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Tabela 3 – Freqüência alimentar de alimentos fontes de ácido fólico e vitamina C 

de estudantes regulamente matriculados em cursos da área de saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – Recife/2007 do sexo masculino. 

Alimentos Sexo Masculino 

(n=87) 

≥≥≥≥ 1 vez/ dia 

     N                       % 

Sexo Feminino 

(n=154) 

≥≥≥≥ 1 vez/ dia 

    N                       % 

p 

FONTES DE ÁC. FÓLICO    

Carne bovina 37                      43 45                      29 0,0508 

Feijão 67                       77 78                      51 0,0001 

Salada crua 25                      29 52                      34 0,5088 

Batata 15                      17 24                      16 0,8781 

Pão integral 22                      25 48                      31 0,4132 

FONTES DE VITAMINA C    

Acerola 4                          5 9                       6 0,7745 

Laranja 8                          9 19                      12 0,6597 

Abacaxi 3                          3 2                       1 0,3546 

Goiaba 1                          1 11                      7 0,0603 

Limão 3                          3 7                       5 1,0000 
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Gráfico 1 – Freqüência alimentar de alimentos fontes de vitamina A de estudantes 

do sexo masculino regulamente matriculados em cursos da área de saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – Recife/2007. 
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Gráfico 2 – Freqüência alimentar de alimentos fontes de vitamina A de estudantes 

do sexo feminino regulamente matriculados em cursos da área de saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – Recife/2007. 
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Tabela 4 – Freqüência alimentar de alimentos de baixo valor nutricional de 

estudantes regulamente matriculados em cursos da área de saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco – Recife/2007 do sexo masculino. 

Alimentos Sexo Masculino (n=87) 

≥≥≥≥ 1 vez/ dia 

     N                       % 

Sexo Feminino (n=154) 

≥≥≥≥ 1 vez/ dia 

    N                       % 

p 

Açúcar   74                       85          90                      58                         0,0000 

Chocolate   13                       15           29                      19                          0,5568 

Refrigerante   27                       31        29                      19  0,0459 

Refrigerante light   4                          5        22                      14  0,0420 

Ketchup   10                       11        10                        6 0,2676 

Bolacha   36                       41           64                      42          0,9132 

Pão   78                       90          113                     73                           0,0046 

Bolo   12                       14           14                        9                          0,3607 
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RESUMO 

O excesso de peso constitui atualmente o desvio nutricional que mais aumenta 

no mundo, estando associado ao maior risco de eventos cardiovasculares. Dentre as 

possíveis causas para esse mal temos os erros alimentares tais como: excesso de gordura 

e baixo teor de fibras na dieta. Desse modo, o objetivo principal desse estudo foi avaliar 

a prevalência de excesso de peso e o consumo de fibras em estudantes universitários. 

Trata-se de um estudo de caráter transversal onde foram avaliados 250 alunos da 

Universidade Federal de Pernambuco. Para avaliar o estado nutricional foi utilizado o 

IMC com a classificação da OMS (1995). Com o objetivo de estimar o consumo 

quantitativo de fibras e a freqüência na dieta dos alimentos de maior teor desse nutriente 

foram empregados dois tipos de inquéritos dietéticos: O Recordatório de 24h e o 

Questionário de freqüência alimentar (QFA). Os dados desse estudo mostram resultados 

interessantes, no que se refere ao sexo, onde 38% dos homens e apenas 5,3% das 

mulheres foram classificadas como excesso de peso. Por outro lado 100% dos homens e 

90,3% das mulheres apresentaram inadequação no consumo de fibras com mediana de 

ingestão em torno de 15,1g e 12,8g respectivamente. A alta prevalência do excesso de 

peso nos homens e o baixo consumo de fibras demonstram a necessidade de intervenção 

e orientação nutricional através de campanhas educativas com enfoque na alimentação 

saudável visando a prevenção primária das doenças cardiovasculares.  

 

Termos de indexação: doença cardiovascular, consumo alimentar, universitários, fibras 
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ABSTRACT 

Currently, overweight is the nutritional deviation that has increased the most in 

the world and is associated to a higher risk of cardiovascular events. There are, among 

possible causes, wrong eating habits such as: excess of fat and low level of fibers in the 

diet. Therefore, the main objective of this study was to evaluate the prevalence of 

overweight and consumption of fibers in college students. This is a cross-sectional study 

where 250 students of the Pernambuco´s Federal University, Brazil were evaluated. To 

evaluate their  nutritional status, the BMI according to WHO classification (1995), was 

used. Aiming to estimate the quantitative consumption of fibers and the frequency of 

food with higher level of this nutrient in the diet, two types of dietary inquiry were used: 

The 24-hours dietary recall and the Food Frequency Questionnaire (FFQ). Data of this 

study show interesting results regarding gender, where 38% of men and only 5.3% of 

women are classified as overweighed. On the other hand, 100% of men and 90.3% of 

women presented inadequate consumption of fibers with median of ingestion around 

15.1g e 12.8g respectively. The high prevalence of overweighed men and the low 

consumption of fibers evidence the need of intervention and nutritional orientation 

through educative campaigns focused on healthy eating aiming at primary prevention of 

cardiovascular diseases.  

Index terms: cardiovascular disease, food consumption, college students, fibers 
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INTRODUÇÃO 

O excesso de peso constitui atualmente o desvio nutricional que mais aumenta 

no mundo, assumindo proporções epidêmicas1,2,3. Este problema não se resume aos 

países industrializados e desenvolvidos, e vem crescendo silenciosamente no Brasil3. A 

obesidade está estreitamente relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis, 

apresentando uma relação direta com valores elevados de morbimortalidade causadas 

por doenças como o diabetes, a hipertensão arterial e as intercorrências 

cardiovasculares1,3. Conseqüentemente, pesquisas têm sido feitas com o objetivo de 

identificar os fatores contribuintes para esse quadro, além de propor medidas de 

prevenção e controle. Dentre as muitas áreas de pesquisa sobre obesidade, pode-se citar 

aquela que estuda as possíveis maneiras através da qual a composição da dieta pode 

afetar a ingestão de alimentos e a regulação do balanço energético. Numerosos estudos 

têm examinado o papel da gordura dietética, proteína e carboidrato sobre o controle da 

ingestão de energia, enquanto que poucos estudos têm analisado o papel da fibra 

dietética4,5,6,7. Existem diversos mecanismos que demonstram a participação da fibra 

dietética no metabolismo energético e na redução do peso, mecanismos que vão desde o 

seu baixo poder energético até a diminuição da absorção de gorduras no intestino 

delgado8. 

Pelo exposto acima, a finalidade principal deste estudo foi avaliar o consumo de 

fibras e a ocorrência de excesso de peso, em estudantes da área de saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco, visando identificar a necessidade de 

implementação de estratégias de educação alimentar, a fim de difundir informações que 

orientem os alunos quanto ao consumo alimentar adequado às necessidades nutricionais, 

diminuindo o risco da ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. 
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METODOLOGIA 

Estudo de caráter transversal, com estudantes regularmente matriculados nos 

cursos da área de saúde de uma instituição pública de ensino superior da cidade do 

Recife/PE, onde foi avaliado o consumo de fibra alimentar e a ocorrência de excesso de 

peso. O tamanho amostral foi determinado mediante estudo piloto onde foi estimado a 

prevalência do excesso de peso, a qual dentre todos os fatores de risco é a que se 

mostrou como tendo menor prevalência nesta população. Desse modo, com base nas 

fórmulas de Lwanga & Tye 19879, adotando-se uma prevalência de 17% (encontrada no 

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

uma população em torno de 4000 alunos, o tamanho amostral ficou em torno de 206 

estudantes. Para corrigir eventuais perdas, esse valor foi corrigido em 20%, totalizando 

uma amostra em torno de 247 indivíduos.  

As variáveis demográficas e sociais verificadas foram sexo, idade e escolaridade 

dos pais. Para identificação do excesso de peso, foi utilizado o índice de massa corporal 

(IMC) baseado nos critérios da Organização Mundial de Saúde (1995)10, o qual 

considera com excesso de peso aqueles indivíduos com IMC ≥ 25Kg/m2. O IMC foi 

calculado com os dados de peso e altura referidos pelos próprios estudantes, técnica 

com níveis aceitáveis de validade, que tem sido utilizada em estudos epidemiológicos, 

visando a redução dos custos e a simplificação do trabalho de campo11,12,13,14. 

Com o objetivo de estimar o consumo quantitativo de fibras e a freqüência na 

dieta dos alimentos de maior teor desse nutriente, foram empregados dois tipos de 

inquéritos dietéticos: O Recordatório de 24h e o Questionário de freqüência alimentar 

(QFA). É importante destacar que neste estudo o preenchimento dos inquéritos foi 

realizado por três estudantes da graduação em Nutrição da Universidade Federal de 

Pernambuco, todos treinados pelo pesquisador responsável pela pesquisa.  
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O QFA utilizado neste estudo foi do tipo qualitativo, sendo desenvolvido e 

validado por Furlan-Viebig e Pastor-Valero (2004) para o estudo de dieta e doenças não 

transmissíveis15. O questionário acima é composto por 98 itens, sendo adotado as 

seguintes categorias de resposta: Nunca, < ou = 1 vez por mês, 1 vez por semana, 2-4 

vezes por semana,1 vez ao dia, e 2 ou mais vezes ao dia. O consumo de alimentos ricos 

em fibra foi considerado ideal quando o estudante consumia esses alimentos 1 vez ou 

mais ao dia.  Os resultados quantitativos obtidos foram comparados às ingestões 

dietéticas de referência (DRIS (dietary reference intakes) elaboradas para indivíduos 

saudáveis)16. Como a fibra é um nutriente que não possui Necessidade Média Estimada 

(EAR) estabelecida, só Ingestão Adequada (AI), não foi possível fazer a estimativa da 

prevalência de inadequação. Nesse caso, foi analisado o percentual de indivíduos com 

valores de ingestão igual ou acima do valor preconizado.  

Devido aos resultados preliminares mostrando níveis muito elevados de 

inadequação no consumo de fibras no estudo comparativo, entre esse consumo e a 

ocorrência de excesso de peso optou-se em utilizar a divisão dos resultados em quartis, 

de acordo com os níveis de consumo, sendo que os grupos comparados foram os do 1º e 

4º quartil. 

Para e elaboração do banco de dados e a análise estatística foram utilizados os 

programas Epi-info versão 6,04 e SPSS 8.0 for Windows. A verificação da normalidade 

da distribuição das variáveis foi realizada pelo teste de Kolmogorov Smirnov. Como a 

fibra dietética apresentou distribuição não gaussiana, foi apresentada sob a forma de 

mediana e dos respectivos intervalos interquartílicos. Para verificar associações entre as 

variáveis dicotômicas, foram aplicados o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher.  

Foi adotado o nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 
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A análise da composição da dieta foi realizada pelo software de apoio a Nutrição 

da Escola Paulista de Medicina17. A tabela base deste programa é a do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos, ano 1976-1986. Desse modo, em virtude da ocorrência 

de inúmeros produtos de consumo regional, alguns alimentos tiveram que ser 

acrescidos, sendo utilizada a tabela TACO (1997)18, bem como, as informações obtidas 

das indústrias de alimentos sobre produtos não referenciados na TACO. 

Os procedimentos utilizados nessa pesquisa estão de acordo com as diretrizes e 

normas que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos19 sendo aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (Registro 

CEP/CCS/UFPE N° 101/06). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil segundo dados da pesquisa de orçamentos familiares (POF 

2002/2003)20 cerca de 69% das famílias subsistiam com renda de até 2 salários mínimos 

per capita, evidenciando uma condição desfavorável a aquisição e manutenção de um 

bom estado nutricional. 

Neste estudo, realizado com universitários de um estado do Nordeste Brasileiro 

a renda familiar não foi coletada, dando-se preferência ao grau de instrução do pai e da 

mãe, na categorização do perfil sócio-econômico dos estudantes. Os resultados 

encontrados (Tabela 1) mostram que o fato de conseguir ingressar em uma universidade 

já se constitui em um processo de seleção, tendo em vista que aproximadamente 50% 

dos pais desses alunos apresentavam nível superior, sugerindo uma situação favorável 

em termos de acesso a macro e micro nutrientes. 

No caso do excesso de peso, não há uma freqüência mínima aceitável na 

população, uma vez que há evidências epidemiológicas20 de que a incidência de várias 
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doenças crônicas, incluindo em particular doenças cardiovasculares e diabetes, aumenta 

significativamente com o IMC a partir de 25 Kg/m2. No que se refere ao excesso de 

peso, Monteiro et al (2000)21 analisando a tendência secular da obesidade no Brasil 

relataram que a prevalência de excesso de peso era mais elevada no sexo masculino, 

entre os indivíduos menos instruídos e com menor nível de renda. Quanto ao sexo, os 

resultados citados acima foram semelhantes aos encontrados no presente estudo, onde 

foi evidenciado uma maior prevalência de excesso de peso no sexo masculino 

(p<0,0001). No entanto, diferentemente da literatura estudada21, esse distúrbio 

nutricional foi mais freqüente entre os estudantes cujos pais possuíam curso superior 

(p=0,0051) (Tabela 2). A evolução do estado nutricional da população brasileira é 

indicativa de um importante aumento do sobrepeso e obesidade, com tendência especial 

preocupante entre os adolescentes, bem como em estratos de baixa renda22. Na idade 

adulta, a freqüência de excesso do peso supera largamente a freqüência do déficit de 

peso, sendo em 8 vezes no caso da população feminina, e em 15 vezes, no caso da 

população masculina20. 

A maior prevalência de excesso de peso no sexo masculino também foi 

verificada em outros estudos23,24. Distúrbios do comportamento alimentar associados ao 

temor de engordar, mais freqüentes entre adolescentes do sexo feminino e mulheres 

mais jovens, poderiam estar contribuindo para o achado, visto que o percentual de baixo 

peso encontrado nas mulheres (superior a 5%) é considerada superior à fração esperada 

de indivíduos constitucionalmente magros e classificada como desnutrição moderada19.  

Além disso, parte dos meninos podem estar sendo influenciados pelo modismo já 

disseminado em países desenvolvidos do “culto ao corpo musculoso”, o que pode estar 

mascarando sua verdadeira condição nutricional através do IMC24,25. Segundo dados da 
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POF19, dos 20 aos 44 anos de idade, o excesso de peso é mais freqüente em homens do 

que em mulheres, invertendo-se a situação nas faixas etárias posteriores.  

A necessidade de fibra total pode ser expressa em g/dia (de acordo com a idade); 

g/kg de peso corpóreo, e g/100 kcal, sendo que cada um têm suas vantagens e 

desvantagens. Verifica-se que os efeitos benéficos das fibras estão mais relacionados à 

quantidade de alimentos consumidos do que com características individuais, como idade 

e peso, assim, é mais recomendado o uso de ingestão adequada (AI) baseada em 

g/1000kcal. No entanto, como geralmente os indivíduos não têm noção do consumo 

calórico diário, a AI é baseada na ingestão diária de energia recomendada para cada 

grupo etário, sendo expressa em g/dia16. 

O consumo de fibras na dieta quando em quantidade e qualidade significativas 

tem impacto positivo sobre o peso corpóreo, a normalização das concentrações de 

lipídeos sanguíneos, a redução dos índices glicêmicos, o aumento do bolo fecal, a 

melhora do transito intestinal, entre outras; no entanto, o excesso pode interferir no 

metabolismo e reduzir a biodisponibilidade de alguns minerais. Apesar dessas 

evidências, não foi estabelecido o nível máximo de ingestão tolerável (UL) para fibra 

dietética16.  

No presente estudo constatou-se que 100% dos homens e 90,3% das mulheres 

apresentaram inadequação no consumo de fibras, com mediana de ingestão em torno de 

15,1g e 12,8g respectivamente (Tabela 3). Dados semelhantes foram evidenciados por 

Neutzling et al (2007)26 que encontraram 83,9% dos adolescentes avaliados com uma 

dieta pobre em fibra. Apesar de ser documentado na literatura a relação benéfica entre o 

consumo de fibras e a proteção contra a obesidade27, não foi verificado neste estudo 

uma relação entre a presença de sobrepeso e o baixo consumo de fibras (não houve 
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diferença estatisticamente significante entre a presença ou não de sobrepeso e o 1º e 4º 

quartil de consumo de fibras – Tabela 2).  

Dentre as principais mudanças detectadas no padrão alimentar ao longo de três 

décadas, destaca-se a ascensão do consumo de açúcar refinado e refrigerante e a redução 

do consumo de leguminosas, raízes e tubérculos; diminuição da participação relativa de 

carboidratos complexos na dieta, alimentos que constituem importante fonte de fibra 

dietética19.   

Em nosso estudo, verificamos uma baixa freqüência de consumo diário de 

hortaliças, verduras, legumes, frutas, além de pão/bolacha integral, raízes e tubérculos 

em ambos os sexos (Tabelas 4 e 5). Dos alimentos ricos em fibras analisados, o feijão 

(mulatinho, carioquinha e preto) foi o que apresentou um maior consumo diário, sendo 

este mais significativo no sexo masculino (p=0,0042). Neumann et al (2006)28 também 

encontraram um maior consumo diário de feijão entre os homens. Segundo a POF 

(2002-2003)19, os alimentos tradicionais na dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão, 

vêm perdendo importância, enquanto o consumo de produtos industrializados, como 

biscoitos e refrigerantes, aumentou em 400%.  

Considera-se que o consumo ideal de frutas e vegetais seja diário e praticado por 

todos, pois dietas com predomínio de alimentos ricos em fibra dietética estão associados 

com a diminuição de exposição ao risco para doenças crônicas, sendo a recomendação 

ideal de consumo para vegetais e frutas, de 5 ou mais porções diárias. A POF19 mostrou 

a participação de frutas, verduras e legumes bastante aquém das recomendações de 6%-

7% das calorias totais. 

Entre os alimentos raramente consumidos (≤ 1 vez/semana) por mais de 70% da 

população, nos diferentes grupos de alimentos, destacaram-se repolho, beterraba, 

vagem, couve, berinjela, acelga, acerola, manga, mamão, abacate, goiaba, jaca, abacaxi, 
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pêra, kiwi, bolacha integral, milho, aveia, macaxeira e inhame (Tabelas 4 e 5). 

Resultados semelhantes foram descritos por Santos (2005)29, que encontraram um 

consumo raro em mais de 70% dos adolescentes estudados de pão integral, milho verde, 

inhame, beterraba, pepino, abobrinha, couve-flor, vagem, abacate, pêra, uva e abacaxi. 

Em síntese, os dados desse estudo evidenciam a necessidade de intervenção e 

orientação nutricional para esse grupo em particular, dando ênfase a realização de 

campanhas educativas com enfoque na alimentação saudável como forma de prevenção 

primária das doenças cardiovasculares. 
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Tabela 1– Distribuição percentual dos estudantes da área de saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco segundo o perfil demográfico e sócio-econômico, ocorrência de 

excesso de peso e inadequação no consumo de fibras – Recife/2006. 

Características n % 

Faixa etária (anos)   

≥18 e <21 132 52,8 

≥22 e <24  77 30,8 

≥24  41 16,7 

  

Sexo (n=250)   

Masculino 96 38,4 

Feminino 154 61,6 

Grau de instrução do pai (n=236)   

Ensino fundamental 32 13,5 

Ensino médio completo/incompleto 86 36,4 

Ensino superior completo/incompleto 118 50,0 

Grau de Instrução da mãe (n=237)   

Ensino fundamental 31 13,1 

Ensino médio completo/incompleto 90 38,0 

Ensino superior completo/incompleto 116 48,9 

Ocorrência de Excesso de Peso (n=250)   

Sim (IMC ≥25,0Kg/m2 ) 
             42 16,8 

Não (IMC < 25,0Kg/m2 ) 
             208 83,2 

   

Consumo de fibras (n=250)   

< Ingestão adequada (AI) 237 94,8 

≥ Ingestão adequada (AI) 13 5,2 
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Tabela 2 – Distribuição percentual dos estudantes da área de saúde de uma 

universidade pública da cidade do Recife com e sem excesso de peso, segundo o sexo, 

grau de instrução do pai e inadequação no consumo de fibras – Recife/2007. 

Variáveis    IMC < 25,0Kg/m2       IMC ≥ 25,00Kg/m2 
         

 N % n % Valor de p 
Sexo (n=241)       

Homens 53 60,9 34 39,1 
Mulheres 146 94,8 08 5,2 

0,0000 

      
Instrução do Pai (n=244)      

Sem formação superior 111 90,2 12 9,8 
Com formação superior 92 76,0 29 24,0 

0,0036 

      
Instrução da Mãe (n=242)      

Sem formação superior 111 88,1     15 11,9 
Com formação superior 91 78,4 25 21,6 

0,0650 

      
Níveis de ingestão de fibras      

≤1º quartil de consumo 50 83,3 10 16,7 
≥ 4º quartil de consumo 49 79,0 13 21,0 

0,7071 
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Tabela 3 – Consumo de fibras em estudantes da área de saúde da Universidade Federal 

de Pernambuco – Recife/2007. 

Sexo Md (g) P25 (g) P75 (g) <AI 

Masculino 15,1 0,9 3,1 100,0 

Feminino 12,8 1,1 3,2 90,3 
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Tabela 4: Distribuição da freqüência de consumo alimentar segundo grupos de 

alimentos ricos em fibras. Homens estudantes da área de saúde da UFPE, 2007. 

Grupo de alimentos         ≤ 1 vez/semana               2-4 vezes/semana              ≥1 vez/dia 

                                         n                 %                  n                   %               n                % 

Hortaliças, verduras 
e legumes 

      

Salada crua 36 41,4 26 29,9 25 28,7 
Cenoura 41 47,1 25 28,7 21 24,2 
Jerimum 66 75,8 17 19,5 04 4,5 
Repolho 78 90,7 05 5,8 03 3,5 

Beterraba 76 87,3 06 6,9 05 5,7 
Vagem 76 87,4 08 9,2 03 3,4 
Couve 82 94,2 04 4,6 01 1,1 

Berinjela 86 100 - - - - 
Acelga 79 91,9 05 5,8 02 2,3 

Leguminosas       
Feijão(mulatinho, 

carioquinha e preto) 
11 12,6 21 24,1 55 63,2 

Feijão verde e macassa 54 62,1 21 24,1 12 13,8 
Frutas       
Banana 23 26,3 40 46,0 24 27,5 
Laranja 44 50,5 34 39,1 09 10,3 
Acerola 61 70 22 25,3 04 4,5 
Manga 71 81,5 10 11,5 06 6,9 
Maça 58 66,7 19 21,8 10 11,5 

Mamão 63 72,4 18 20,7 06 6,8 
Abacate 82 94,2 02 2,3 03 3,4 
Goiaba 70 80,4 16 18,4 01 1,1 

Jaca 86 98,8 01 1,1 - - 
Abacaxi 61 70,9 22 25,6 03 3,5 

Pêra 83 95,4 04 4,6 - - 
Kiwi 85 97,7 01 1,1 01 1,1 

Pães, cereais, raízes e 
tubérculos 

      

Pão/bolacha integral 60 68,9 05 5,7 22 25,3 
Milho 65 74,7 15 17,2 07 8,0 
Aveia 71 81,6 08 9,2 08 9,2 

Macaxeira 66 75,8 19 21,8 02 2,3 
Inhame 65 74,7 19 21,8 03 3,4 

Batata doce 80 91,9 04 4,6 03 3,4 
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Tabela 5: Distribuição da freqüência de consumo alimentar segundo grupos de 

alimentos ricos em fibras. Mulheres estudantes da área de saúde da UFPE, 2007. 

Grupo de alimentos         ≤ 1 vez/semana               2-4 vezes/semana              ≥1 vez/dia 

                                         n                 %                  n                   %               n                % 

Hortaliças, 
verduras e legumes 

      

Salada crua 49 32,1 52 34 52 34 
Cenoura 75 49,1 47 30,7 31 20,2 
Jerimum 106 69,3 32 20,9 15 9,8 
Repolho 117 82,4 14 9,9 11 7,7 
Beterraba 130 85 18 11,8 05 3,3 

Vagem 129 84,3 21 13,7 03 2,0 
Couve 128 83,6 17 11,1 08 5,3 

Berinjela 138 97,2 03 2,1 01 0,7 
Acelga 126 88,7 14 9,9 02 1,4 

Leguminosas       
Feijão(mulatinho, 

carioquinha e preto) 
28 18,3 59 38,6 66 43,1 

Feijão verde e 
macassa 

99 64,7 42 27,5 12 7,8 

Frutas       
Banana 63 41,2 61 39,9 29 19 
Laranja 90 58,9 44 28,8 19 12,4 
Acerola 107 70 37 24,2 09 5,9 
Manga 126 82,3 18 11,8 09 5,9 
Maça 84 54,8 54 35,3 15 9,8 

Mamão 90 58,8 38 24,8 25 16,4 
Abacate 145 94,8 04 2,6 04 2,7 
Goiaba 106 69,3 36 23,5 11 7,2 

Jaca 149 97,4 08 5,2 04 2,6 
Abacaxi 112 73,2 39 25,5 02 1,3 

Pêra 142 92,2 10 6,5 02 1,2 
Kiwi 150 97,4 03 1,9 01 0,6 

Pães, cereais, raízes 
e tubérculos 

      

Pão/bolacha integral 78 50,6 28 18,2 48 31,2 
Milho 128 83,2 16 10,4 10 6,5 
Aveia 111 72,1 30 19,5 13 8,4 

Macaxeira 119 77,2 29 18,8 06 3,8 
Inhame 116 75,8 32 20,9 05 3,3 

Batata doce 145 94,2 07 4,5 02 1,3 
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3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados no estudo demonstram uma forte exposição dos 

estudantes avaliados a fatores de riscos associados a doenças cardiovasculares e servem 

de alerta para os profissionais da área de saúde a fim de que tomem medidas educativas 

e de promoção de condutas preventivas. Os dados são ainda mais preocupantes tendo 

em vista ser estudantes da área de saúde, além da juventude da população estudada e o 

fato de as doenças cardiovasculares representarem hoje a principal causa de mortalidade 

no Brasil. Verifica-se uma forte adesão a hábitos alimentares não saudáveis o que é 

bastante preocupante, especialmente por se tratar de estudantes da área de saúde, 

dotados de conhecimentos a cerca da importância de uma alimentação equilibrada. 

Combater os fatores de risco e melhorar a qualidade da alimentação com orientações 

dietéticas poderão contribuir com a saúde dos universitários, e reduzir o risco de 

doenças cardiovasculares numa idade mais avançada. 
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4.0 PERSPECTIVAS 

Espera-se que os resultados encontrados neste trabalho possam servir como 

dados para a criação de estratégias educativas de prevenção dos fatores de risco 

associados ao aparecimento das doenças cardiovasculares. As campanhas educativas 

poderão ser veiculadas através da mídia, através de simpósios e palestras ministradas na 

própria Universidade, tendo os alunos da área de saúde da UFPE como público alvo, e 

através do Restaurante Universitário e Clínica Escola do Curso de Nutrição, que 

provavelmente serão inaugurados em breve. O trabalho ainda está em andamento e 

espera-se gerar dados mais conclusivos a cerca do risco de doenças cardiovasculares nos 

estudantes avaliados.   
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5.0 APÊNDICES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Apêndice 1 
Nº do questionário:________________ 
 
Curso:___________________________                  Período:___________ 
 
Sexo:   1. M   2. F           Idade:________    Altura:__________    Peso:__________ 
 
Atividade física: 1. sedentário  2. pouco ativo  3. moderadamente ativo   4. muito ativo 
 
Fuma: 1. sim  2.Não  Se sim: Quantos cigarros/dia______________ 
 
Histórico Familiar: 
 
Grau de instrução: Pai________________________  Mãe:_____________________ 
 HAS DM Obesidade 
Pai (idade            )    
Mãe (idade         )    
 
Parente próximo com morte antes dos 50 anos com DCV?  1. Sim     2. Não  Se sim, 
quem?___________ 
 
Desjejum Horário (           ): 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Lanche Horário (         ): 
 
______________________________________________________________________ 
Almoço Horário (           ): 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Lanche Horário (           ): 
 
______________________________________________________________________ 
Jantar Horário (           ): 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Lanche Horário (         ): 
 
 
 



 
 

Apêndice 2 
 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 
 
Produtos lácteos N <1m 1 

sem 
2 a 4 sem 1 dia 2 ou + 

dia 
Leite integral       
Leite desnatado       
Creme de leite       
Iogurte integral/light       
Queijos brancos       
Queijos amarelos       
Carnes, pescados e ovos       
Bovina (cozida, no forno)       
Bovina (frita)       
Charque       
Galinha s/ pele (cozida, assada)       
Galinha c/pele ou frita       
Peixes e frutos do mar       
Atum/sardinha em conserva       
Carne de porco       
Fígado       
Vísceras de frango ou de boi       
Mortadela, presunto       
Lingüiça, salsicha       
Leguminosas       
Feijão (mulatinho, carioquinha, preto        
Feijão verde e macassa       
Verduras e legumes       
Salada crua       
Chuchu       
Cenoura       
Jerimum       
Beterraba       
Quiabo/maxixe       
Vagem       
Couve (folha e flor)       
Frutas       
Banana        
Laranja       
Acerola       
Maracujá       
Manga       
Maçã       
Mamão       
Abacate       
Goiaba       
Limão       
Melão       
Jaca       
Melancia       
Uva       
Siriguela       



 
 

Abacaxi       
Umbu       
Cajá       
Pinha       
Pêra       
Graviola       
Caju       
Carambola       
Tamarindo       
Morango       
Kiwi       
Água de côco       
Suco de frutas       
Cereais e derivados       
Arroz       
Pão       
Pão/bolacha integral       
Milho       
Macarrão       
Bolacha/biscoito       
Bolo       
Aveia       
Raízes e tubérculos       
Batata inglesa       
Farinha de mandioca       
Macaxeira       
Inhame       
Batata doce       
Gorduras       
Óleo       
Margarina       
Manteiga       
Maionese       
Maionese light       
Azeite       
Açúcares/ guloseimas       
Açúcar       
Balas e doces       
Mel/ Rapadura       
Pudim/Manjar/ Doces/sorvetes       
Bebidas       
Refrigerante       
Refrigerante light       
Cerveja       
Vinho       
Pinga/uísque       
Chá /Café       
Suco artificial       
Miscelâneas       
Salgadinhos de bar       
Coxinha/Empada       
Pizza/ Sanduíche/McDonalds       
Ketchup/mostarda       



 
 

Apêndice 3 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 Pelo presente documento, Eu 
___________________________________________ concordo em participar da 
pesquisa “ Consumo alimentar e risco cardiovascular: Um estudo em alunos da 
área de saúde de uma universidade pública do Recife” que será realizado no campus 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, caso aceite participar, estou ciente 
que: 

1. O estudo tem como objetivo avaliar o consumo de alimentos e de nutrientes de 
risco e proteção cardiovascular e averiguar a ocorrência de excesso de peso, 
tabagismo, sedentarismo e história familiar e doença cardiovascular. 

2. Minha participação se resume no preenchimento de um questionário que 
abordará o meu consumo alimentar diário e minha freqüência de consumo de 
determinados alimentos tidos como protetores e de risco cardiovascular. Nesse 
questionário haverá também perguntas sobre meu peso, altura, prática de 
atividade física e tabagismo, além de informações sobre meu histórico familiar 
em relação às doenças cardiovasculares. 

3. Não há necessidade de identificação, ou seja, não há necessidade de colocar meu 
nome ou assinar o questionário. 

4. Receberei respostas a perguntas ou esclarecimentos a qualquer dúvida 
relacionada com os objetivos da pesquisa. 

5. Após ler o questionário, posso me recusar a participar, ou até mesmo depois de 
preenchido, posso voltar atrás e não entregá-lo aos pesquisadores. 

 
Declaro para os devidos fins que tenho conhecimento sobre os objetivos da 

pesquisa, tendo plena consciência que a mesma se resume apenas no preenchimento de 
um questionário, não havendo nenhum tratamento ou medicamento nesse estudo. 

Em caso de dúvida ou maiores esclarecimentos entrar em contato com a Profª 
Drª Poliana Coelho Cabral no Dept de Nutrição/Laboratório de Saúde Pública – fones: 
21268470 ramal 9 e-mail: pccabral@uol.com.br e/ou com o comitê de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos do Centro de Ciência da Saúde da UFPE, fone: 21268588. 

 
Assinatura:______________________________________________________ 
Pesquisador:_____________________________________________________ 
Testemunha:_____________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

6.0 ANEXO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO  

Comitê de Ética em Pesquisa  

Of. N. o 185/2006-CEP/CCS  Recife, 03 de outubro de 2006.  
 
Registro do SISNEP FR - 95320 
CAAE - 0099.0.172.000-06 Registro 
CEP/CCS/UFPE N° 101/06  
Titulo: " Consumo alimentar e risco cardiovascular: um estudo em alunos da área! de saúde de 

uma universidade pública do Recife."  

Pesquisador Responsável: Poliana Coelho Cabral  
,
 

Senhora Pesquisadora:  

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE) registrou e analisou, 

de acordo com a Resolução N.o 196196 do Conselho Nacional de Saúde, o protocolo de pesquisa 

em epígrafe, aprovando-o e liberando-o para início da coleta de dados em 03 de outubro de 2006.  

Ressaltamos que o pesquisador responsável deverá apresentar relatório ao final da 
pesquisa (31/08/2007).  

Atenciosamente,  

A  
Dra. Poliana Coelho Cabral  
Dep. de Nutrição - CCS 1 UFPE  

-------------~  ---------------------_._-----------------------------------------  
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