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RESUMO 

Levy RB, Monteiro CA. Disponibilidade domiciliar de alimentos 
no Brasil: distribuição, composição nutricional, evolução e 
relação entre macronutrientes. São Paulo; 2007 [Tese de 
doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objetivo: Descrever a distribuição, composição nutricional e 
evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil e 
avaliar potenciais efeitos das calorias provenientes de açúcar sobre 
o consumo total de calorias e sobre o perfil de macronutrientes na 
dieta. Alcançaremos esse objetivo por meio da elaboração de três 
artigos. Métodos: Utilizaram-se dados sobre aquisição de 
alimentos coletados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares -
POF, realizada entre junho de 2002 e julho de 2003 pelo IBGE em 
uma amostra probabilística de 48.470 domicílios do país. Para o 
estudo da evolução utilizaram-se dados coletados por POFs 
realizadas em 1974/75, 1986/87 e 1995/96 nas áreas 
metropolitanas do País. O padrão da disponibilidade domiciliar de 
alimentos foi descrito a partir da participação relativa de alimentos 
e macronutrientes segundo características sócio-demográficas dos 
domicílios. A influência da aquisição de açúcar sobre o consumo 
total de calorias e o perfil em macronutrientes da dieta foi 
estudada por meio de modelos de regressão linear múltipla. 
Resultados: Em todas as regiões e estratos de renda do País, a 
disponibilidade domiciliar de alimentos se mostrou adequada com 
relação ao teor protéico, com elevado aporte de proteína de origem 
animal, entretanto, insuficiente quanto à participação de frutas e 
hortaliças e excessiva no caso do açúcar. Nas regiões 
economicamente mais desenvolvidas e nos estratos de maior renda 
evidenciou-se participação excessiva de gorduras totais e gorduras 
saturadas. A evolução da participação de alimentos e 
macronutrientes na disponibilidade de alimentos nas áreas 
metropolitanas identificou declínio de alimentos básicos, elevação 
de alimentos processados, persistência de valores insuficientes 
para frutas e hortaliças e excessivos para açúcar e aumento do 
teor de gorduras totais e gorduras saturadas. Observou-se 
associação positiva e significativa entre aquisição de calorias 
provenientes de açúcar e valor calórico total da aquisição domiciliar 
de alimentos. Na condição de ausência de gasto com alimentação 
fora de casa, verificou-se que os níveis atuais de aquisição de 
açúcar determinam aquisição total de calorias que excedem as 
recomendações para ingestão calórica da população brasileira. 
Calorias adquiridas de açúcar aumentam significativamente a 
participação de gorduras na disponibilidade domiciliar de alimentos 



e diminuem, também significativamente, a participação de 
proteínas. Calorias de açúcar procedentes de alimentos 
processados aumentam significativamente a participação de 
gorduras e ácidos graxos saturados e diminuem, também 
significativamente, a participação de outros carboidratos que não o 
açúcar. Conclusões: Padrões e tendências da disponibilidade 
domiciliar de alimentos no Brasil são consistentes com a 
importância crescente de doenças crônicas não transmissíveis no 
perfil de morbi-mortalidade e com o aumento contínuo da 
prevalência de obesidade no País. Os resultados encontrados, 
relativos à influência do açúcar sobre o valor calórico total e o perfil 
em macronutrientes da disponibilidade domiciliar de alimentos 
corroboram orientações brasileiras e internacionais que 
recomendam a redução do consumo deste alimento e estipulam 
limites máximos para sua participação na dieta. 

Descritores: Pesquisas de Orçamentos Familiares, padrão 
alimentar, disponibilidade de açúcar, qualidade da dieta. 



ABSTRACT 

Levy RB, Monteiro CA. Household food availability in Brazil: 
distribution, nutritional composition, evolution and relation 
between macronutrients. São Paulo; 2007 [Doctoral dissertation 
- School of Public Health, University of Sao]. 

Objectives: To describe the distribution of household food 
availability in Brazil and to evaluate the effect of sugar's availability 
(table sugar or sugar from process food) over total energy 
availability and macronutrient composition from household's 
Brazilians families. These objectives will be reaching by elaboration 
of tree different papers. Methods: The study uses food availability 
data from the "Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF" budget 
survey conducted by the Brazilian Institute for Geography and 
Statistics from July 2002 to June 2003, including a probability 
national sample of 48,470 households. Food's availability patterns 
were described according to the amount of selected food groups 
and macronutrients relative to the household food's availability 
input over socio-demographics characteristics. The sugar's 
availability influence upon total energy availability and 
macronutrient composition were studied using multiple linear 
model regresses. Results: Adequate protein content and high 
proportion of animal protein, little availability of fruits and 
vegetables and excess calories from sugar were found in ali regions 
and income layer around the country. An excessive proportion of 
calories from total and saturated fat around developed regions and 
higher-income families were evinced. Times-trends in metropolitan 
areas indicated a decline in the availability of basic foods and 
increases of processed foods, maintenance of little availability of 
fruit and vegetables, continuous increase in total and saturated fat 
and excessive proportion of sugar on food availability. Positive and 
significative association was observed between calories from sugar 
and household food availability. Over the condition of absence of 
food spent away from home, were verified that, the acquisition of 
sugar would bring the household food availability to excessive 
values front of the Brazilian's population recommendation. Sugar 
calories acquisition raises significantly the proportion of fat in 
household food availability and decrease, also significant, the 
proportion of protein. Calories from sugar proceeded from 
processed food increase significantly the proportion of total and 
saturated fat and decrease, also significant, the proportion of 
others carbohydrates minus sugar. Conclusions: Patterns and 
trends regarding household food availability are consistent with the 
increasing participation of chronic non-communicable diseases in 



morbidity and mortality and with the continuous increase in the 
prevalence of obesity in the country. The results found are in 
accordance with international and national propose that 
recommends the reduction of sugar consumption and suggests 
minimum value intake to guaranty a better quality of population's 
diet. 

Keywords: Household budget survey, diet patterns, sugar's 
availability, quality diet. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dados de inquéritos nacionais, de base populacional, 

realizados no Brasil entre 1975 e 2003, evidenciam declínio 

contínuo da prevalência de déficits ponderais e avanço da 

prevalência de excesso de peso e obesidade, em todas as regiões 

do País e em todas as classes de renda (IBGE 2004, IBGE 2006, 

MONTEIRO et ai 2007). Por outro lado, séries históricas de 

estatísticas de mortalidade, disponíveis para as capitais dos 

estados brasileiros, indicam que a proporção de mortes por 

doenças crônicas não transmissíveis, a maior parte delas 

relacionadas a desequilíbrios na dieta e à obesidade (WH02003), 

aumentou em mais de três vezes entre as décadas de 1930 e 1990 

(MALTA et ai). 

Para estudiosos do fenômeno da transição nutricional nos 

países em desenvolvimento, a trajetória dos indicadores 

nutricionais descritos no Brasil se deve a mudanças na composição 

das dietas e no estilo de vida dos indivíduos decorrentes de 

mudanças no ambiente relacionadas à industrialização, urbanização 

e integração daqueles países à economia global (POPKIN 2002). 

BIBLIOTECA I CIR 
FACULDADE DI SAÚDE 'OBLICA 
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O acúmulo de evidências que indicam que determinadas 

características da dieta aumentam substancialmente o risco de 

doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer, obesidade, 

dislipidemias e diabetes, entre outras, contribuiu para a decisão da 

Organização Mundial Saúde (OMS) em estabelecer limites máximos 

de consumo para a ingestão de gorduras (30°/o do valor calórico 

total), ácidos graxos saturados (10°/o do consumo calórico total), 

colesterol (300 mg dia) e açúcar (10°/o do valor calórico total) e 

limites mínimos para o consumo de frutas e hortaliças ( 400g por 

dia) e carboidratos complexos (entre 55 e 75°/o do valor calórico 

total) (WHO/FAO 2003). 

Embora a recomendação da OMS em limitar o consumo de 

açúcar não tenha sido adotada por todos os países - nos EUA e 

Canadá, por exemplo, o limite superior para a participação do 

açúcar nas calorias totais é de 25°/o (lOM 2002) - A redução no 

consumo de açúcar encontra suporte em vários estudos que 

associam o consumo deste alimento a efeitos desfavoráveis para a 

saúde. Dentre esses efeitos destacam-se o aumento na ocorrência 

de cárie dental (WHO/FAO 2003), o consumo excessivo de calorias 

(KRANZ et ai 2005, POPKIN and NIELSEN 2003, MANN 2004) ou 

ganho excessivo de peso (LUDWIG et ai 2001, DUBOIS et ai 2007), 

aumento na incidência de doenças cardiovasculares (FRIED and 

12 



RAO 2003) e diabetes (KELLEY 2003), as alterações desfavoráveis 

na composição da dieta em macronutrientes, em particular 

diminuição da participação de proteínas (FARRIS 1998, KRANZ et ai 

2005) e diluição na concentração da oferta de micronutrientes na 

dieta (POPKIN and NIELSEN 2003, KRANZ et ai 2005, UTE et ai 

2002). 

Embora não se disponha de dados do consumo populacional, 

a evolução da disponibilidade de alimentos na América Latina, 

obtida por meio de folhas de balanço de alimentos, indica 

tendência de aumento na participação de gorduras na dieta, 

principalmente gordura de origem animal, e aumento da já elevada 

participação de calorias de açúcar na dieta. Entre 1970/72 e 

1995/96 a participação do açúcar na disponibilidade de alimentos 

dos países latinoamericanos aumentou de 15,8°/o para 16,9°/o 

(BERMUDEZ and TUCKER 2003). No Brasil a evolução da 

disponibilidade nacional de alimentos entre 1961/63 e 1999/2001, 

considerada esta mesma fonte, aponta grande aumento na 

participação de gorduras (de 15,7°/o para 26,3°/o das calorias 

totais) e aumento na já elevada participação de açúcar (de 18,0 

para 18,8 das calorias totais) (MONTEIRO et ai 2007, FAOSTAT 

2004). Evolução do padrão de disponibilidade de alimentos das 

famílias brasileiras residentes em áreas metropolitanas pode ser 

13 



conhecida a partir das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Análise das POF realizadas em 1986/87 e 1995/96, 

evidenciou aumento na disponibilidade domiciliar de açúcar e 

diminuição de frutas e hortaliças (MONTEIRO et ai 2000). A 

participação do açúcar no total calórico da aquisição de alimentos 

excedeu o limite máximo de 10°/o nas duas pesquisas (MONTEIRO 

et ai 2000). 

O objetivo central deste trabalho é descrever o padrão e a 

evolução da aquisição de alimentos no país e avaliar potenciais 

efeitos da aquisição de açúcar sobre indicadores da qualidade da 

dieta da população brasileira, em particular sobre o valor calórico 

total da dieta e sobre seu teor em gorduras totais, ácidos graxos 

saturados, proteínas e carboidratos que não o açúcar. Esse objetivo 

será alcançado por meio da elaboração de três artigos que utilizam 

dados das Pesquisas de Orçamentos Familiares realizadas pelo 

IBGE. Cada artigo comporta objetivos específicos e metodologia 

própria. 

14 



2. ARTIGO 1 

Disponibilidade domiciliar de 

alimentos no Brasil: distribuição e 

evolução (1974-2003). 

15 



Rev Saúde Pública 2005;39(4):530-40 
www.fsp.usp.br/rsp 

Disponibilidade domiciliar de alimentos no 
Brasil: distribuição e evolução (197 4-2003) 
Household food availability in Brazil: 
distribution and trends (197 4-2003) 

Renata Bertazzi Levy-Costa•, Rosely Sichierib, Nézio dos Santos Pontesc e Carlos Augusto 
Monteirod 

•Núcleo de Investigação em Nutrição. Instituto de Saúde. Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. São Paulo, SP, Brasil. bQepartamento de Epidemiologia. Instituto de Medicina Social. 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. ccoordenação de fndices de 
Preços. Pesquisa de Orçamentos Familiares. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE).Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. dDepartamento de Nutrição. Faculdade de Saúde Pública . Universidade de São 
Paulo. São Paulo, SP, Brasil 

Descritores 
Pesquisa de orçamento familiar. 
Consumo de alimentos. Inquéritos 
nutricionais. Dieta. Zonas 
metropolitanas. Renda familiar. Fatores 
socioeconômicos. 

Keywords 
Household budgel survey. Food 
consumplion. Drinking. Diel. 
Metropolitan zones. Family income. 

Correspondência parai Correspondence to: 
Carl os Augusto Monteiro 
Departamento de Nutrição - FSPIUSP 
Av. Dr. Arnaldo, 715 
01246-904 São Paulo, SP, Brasil 
E-mail : carlosam@usp.br 

Resumo 

Objetivo 
Descrever a distribuição da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil em 2002-
2003 e avaliar sua evolução nas áreas metropolitanas do País no período 1974-2003. 
Métodos 
A principal base de dados do estudo é a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2002-
2003 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 48.470 domicílios 
brasileiros. Em cada domicílio, num período de sete dias consecutivos, foram 
registradas todas as aquisições, monetárias ou não monetárias, de alimentos e bebidas 
para consumo familiar. As quantidades de alimentos adquiridas foram transformadas 
em calorias e macronutrientes, usando tabelas de composição alimentar. 
Resultados 
Características positivas do padrão alimentar, encontradas em todas as regiões e em 
todas as classes de rendimento, foram a adequação do teor protéico das dietas e o 
elevado aporte relativo de proteínas de alto valor biológico. Características negativas, 
também disseminadas no País, foram excesso de açúcar e presença insuficiente de 
frutas e hortaliças na dieta. Nas regiões economicamente mais desenvolvidas, no meio 
urbano e entre famílias com maior rendimento houve também excesso de gorduras em 
geral e de gorduras saturadas. A evolução nas áreas metropolitanas do País evidenciou 
declínio no consumo de alimentos básicos, como arroz e feijão, aumentos de até 400% 
no consumo de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes, persistência 
do consumo excessivo de açúcar e insuficiente de frutas e hortaliças e aumento no teor 
da dieta em gorduras em geral e gorduras saturadas. 
Conclusões 
Padrões e tendências da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil são 
consistentes com a importância crescente de doenças crônicas não transmissíveis 
no perfil de morbi-mortalidade e com o aumento contínuo da prevalência da obesidade 
no País. 

Abstract 

Objective 
Data from household food budgel surveys were examined in arder lo describe lhe 

Recebido em 25/212005. Aprovado em 25/4/2005. 
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Levy-Costa RB et ai 

Socio-economic .factors. regional and socio-economic distribution o.fhouseholdfood availability in Brazil in 
2002-2003 and trends.from 1974 to 2003. 
Methods 
The study uses datafrom the "Pesquisa de Orçamento Familiar 2002-2003" budget 
survey conducted by the Brazilian lnstitute for Geography and Statistics (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) from July 2002 to June 2003, including a 
national sample o.f 48,470 households. In each household, during seven consecutive 
days, ali monetary and non-monetary expenses with food and beverages for .family 
consumplion were registered. Crude weighls o.f purchased foods were trans.formed 
into calories and nulrien/s with lhe use offood composition tables. 
Results 
Adequa/e protein conlent anda high proportion of animal prole in were found in ali 
regions and income strata. These were the most imporlant positive aspects identified 
in the household food availability in Braz i!. On the other hand. ali regions and socio
economic strata showed excess caloriesfrom sugar and little availability o.ffruits and 
vegetables. An excessive proportion o.f calories came.from total and saturatedfat in lhe 
more economically developed regions and in the urban milieu, as well as among 
higher-income.families. Time-trends in metropolitan areas indicated a decline in the 
consumption o .f basic, traditional.foods, such as rice and beans; notable increases 
{up to 400%) in the consumption o.fprocessed.food items, such as cookies and soft 
drinks; maintenance o.fthe excessive consumption o.f sugar; anda continuous increase 
in tolalfat and saturated.fat content in the diet. 
Conclusions 
Patterns and trends regarding household food availability in Braz i! are consistent 
with the increasing participation o f chronic non-communicable diseases in morbidity 
and mortality and with the continuous increase in the prevalence o f obesity. 

INTRODUÇAO 

A dieta inadequada e a inatividade física compõem 
um complexo de causas de grande importância para a 
saúde da população. Esses fatores se associam forte
mente a muitas doenças crônicas não transmissíveis 
e altamente prevalentes, a exemplo da obesidade, 
diabetes tipo 2 e doença coronariana. 23 Por outro lado, 
importante parcela das deficiências nutricionais, com 
destaque para a anemia ferropriva, tanto no Brasil 
quanto no mundo, também tem na dieta seu principal 
fator etiológico. Como a dieta é passível de modifi
cação, toma-se necessário o desenvolvimento de po
líticas para a prevenção, tanto das deficiências nutri
cionais, quanto das doenças crônicas não transmissí
veis. Essa modificação deve ter por base a existência 
de sistemas que monitorem, de preferência com flu
xos de informações já existentes, indicadores do con
sumo alimentar. Pesquisas de Orçamento Familiar 
(POF) constituem fonte valiosa para obtenção de in
dicadores do consumo alimentar, cujo uso é crescen
te em países em desenvolvimento. 16•20 

O Brasil tem realizado POF com alguma regularida
de em suas áreas metropolitanas e por meio delas têm 
sido avaliada a tendência secular de disponibilidade 
domiciliar de alimentos no País.10

•
11 As POF não permi

tem avaliar o consumo individual, mas ocupam posi
ção intermediária entre as folhas de balanço de ali-

mentos, que descrevem a disponibilidade nacional de 
alimentos, e os inquéritos desenhados para avaliação 
do consumo individuaL Embora o principal objetivo 
das POF seja o de estimar índices de preços, elas repre
sentam importante fonte de dados da dieta na medida 
em que empregam metodologia padronizada de coleta 
de dados, utilizam amostragem probabilística, são pe
riódicas e incluem detalhada mensuração de caracte
rísticas socioeconômicas. 8 

O presente estudo busca descrever a distribuição 
regional e socioeconômica da disponibilidade do
miciliar de alimentos no País e avaliar a evolução 
dessa disponibilidade nas últimas três décadas, com 
base no banco de dados nacionais da POF brasileira 
realizada em 2002/20035 e nos bancos de dados rela
tivos às áreas metropolitanas das POF realizadas em 
meados das décadas de 70, 80 e 90.4 

METODOS 

A POF de 2002-2003 foi realizada entre julho de 
2002 a junho de 2003 e envolveu entrevistas realiza
das numa amostra de 48.470 domicílios. O plano de 
amostragem da pesquisa, semelhante ao adotado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em pesquisas de orçamento familiar anteriores, é de
talhadamente descrito em outra publicação.5 Em re
sumo, trata-se de amostragem por conglomerado, em 
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dois estágios, com estratificação geográfica e socio
econômica das unidades primárias de amostragem, 
correspondentes aos setores censitários da base geo
gráfica do Censo Demográfico 2000. As unidades 
secundárias de amostragem foram os domicílios par
ticulares permanentes no setor. Os setores censitários 
foram selecionados por amostragem sistemática com 
probabilidade proporcional ao número de domicí
lios no setor, enquanto os domicílios foram selecio
nados por amostragem aleatória simples, sem reposi
ção, dentro dos setores censitários sorteados. Os seto
res sorteados e respectivos domicílios selecionados 
foram distribuídos ao longo de 12 meses de duração 
da pesquisa, garantindo-se em todos os trimestres a 
coleta de dados em todos os estratos geográficos e 
socioeconômicos. A amostragem da POF 2002-2003 
foi estruturada para produzir estimativas representa
tivas do País como um todo, de suas grandes regiões 
(Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e de 
todas as unidades da Federação. No caso do País e das 
grandes regiões, a amostra permite estimativas repre
sentativas para domicílios na situação urbana e na 
situação rural. 

A informação básica da POF analisada compreen
de as aquisições de alimentos e bebidas para consu
mo domiciliar feitas pela unidade de consumo (famí
lia) durante um período de sete dias consecutivos e 
registradas diariamente pelo morador do domicílio 
ou pelo entrevistador do IBGE numa caderneta. No 
registro incluem-se a descrição detalhada do produ
to, a quantidade adquirida e a unidade de medida, 
além do valor da despesa em Reais, local de compra e 
forma de aquisição (monetária ou não). A POF 2002-
2003 envolveu o registro de aproximadamente 820 
mil aquisições de alimentos e bebidas para consumo 
domiciliar. Em cerca de 80% das aquisições foi pos
sível apurar diretamente a quantidade em quilogra
ma ou litro do produto adquirido, sendo que, nos 
demais casos, a quantidade foi imputada com base 
no valor da despesa e do preço médio do produto. 

Os indicadores empregados incluem a média do 
valor calórico total da disponibilidade alimentar 
domiciliar (expressa em kcal per capita por dia) e 
a participação relativa, na disponibilidade alimen
tar de alimentos, grupos de alimentos e nutrientes 
selecionados. 

Para transformação das quantidades brutas de ali
mentos em calorias e macronutrientes procedeu-se 
previamente ao agrupamento de produtos semelhan
tes e com participação pouco expressiva no conjunto 
das aquisições (por exemplo, ervilha, lentilha e grão 
de bico foram agrupados em "outras leguminosas") o 
que resultou numa lista reduzida de 214 itens ali-
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mentares. No caso de itens compostos por mais de um 
alimento, considerou-se a composição nutricional do 
alimento com maior participação no item. A transfor
mação foi iniciada aplicando-se às quantidades bru
tas dos alimentos fatores de correção que excluem as 
partes não comestíveis dos alimentos.3 A seguir, para 
se chegar às quantidades disponíveis de calorias e 
macronutrientes, foram utilizadas três tabelas de com
posição alimentar: a tabela TACO (Tabela Brasileira 
de Composição de Alimentos); 14 a tabela Guilherme 
Franco2 e a tabela IBGE/Estudo Nacional de Despesa 
Familiar (ENDEF)-3 A tabela TACO foi utilizada para 
todos os alimentos de origem animal, com exceção 
de embutidos, para os quais se utilizou a tabela Gui
lherme Franco. Para todos os demais alimentos foi 
utilizada a tabela IBGE/ENDEF. Adicionalmente, no 
caso específico da composição em ácidos graxos, não 
constantes das tabelas Guilherme Franco e IBGE/ 
ENDEF, foram utilizadas tabelas americanas de com
posição alimentar.19 

Para descrição da participação relativa de alimen
tos e grupos de alimentos na disponibilidade total de 
alimentos das famílias, os 214 itens alimentares fo
ram reagrupados em 48 itens. A seguir, foram classifi
cados em 15 grupos: três grupos de alimentos bàsi
cos de origem vegetal, fontes de energia e, em dife
rentes proporções, também, de proteína, micronutri
entes e fibras (cereais e derivados, feijões e outras 
leguminosas e raízes, tubérculos e derivados); três 
grupos de alimentos de origem animal, fontes simul
tâneas de energia, proteína, gordura (sobretudo gor
dura saturada) e micronutrientes (carnes e derivados, 
leite e derivados e ovos); dois grupos de alimentos de 
origem vegetal, de baixa densidade energética, e ri
cos em micronutrientes e fibras (frutas e sucos natu
rais e legumes e verduras); quatro grupos de alimen
tos essencialmente calóricos (óleos e gorduras vege
tais, gorduras animais, açúcar e refrigerantes e bebi
das alcoólicas) e três grupos adicionais de alimentos 
com participação menos expressiva na alimentação 
da população brasileira (oleaginosas, condimentos e 
refeições prontas e misturas industrializadas). 

O aporte relativo de nutrientes na disponibilidade 
alimentar considerou apenas a contribuição de macro
nutrientes, ou seja, carboidratos (subdivididos em açú
car [sacarose] e demais carboidratos), proteínas (sub
divididas conforme a origem animal ou vegetal) e lipí
dios (subdivididos em ácidos graxos mono-insaturados, 
poli-insaturados e saturados). Tanto no caso dos ali
mentos quanto no caso dos macronutrientes, a partici
pação relativa na disponibilidade alimentar familiar 
foi expressa a partir do percentual de calorias que o 
alimento ou o macronutriente representava no total de 
calorias disponíveis para consumo. 
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Estimativas sobre o valor calórico da disponibili
dade domiciliar de alimentos e sobre a participação 
relativa de alimentos, grupos de alimentos e nutrien
tes naquele valor calórico foram fornecidas segundo 
a situação do domicílio (urbana ou rural), as cinco 
grandes regiões e as classes de renda. As classes de 
renda consideradas abrangem desde famílias com ren
dimentos mensais de até um quarto de salário-míni
mo per capita (os 5,8% de famílias de menores rendi
mentos) até famílias com rendimentos mensais supe
riores a cinco salários-mínimos per capita (os 4,2% 
de famílias de maiores rendimentos). 

As estimativas da POF 2002-2003 para o conjunto 
das áreas metropolitanas do País foram comparadas às 
estimativas calculadas a partir de pesquisas de orça-
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mento famil iar realizadas pelo IBGE em 1974/75, 1986/ 
87 e 1995/96. Esse conjunto inclui as áreas metropoli
tanas de Belém, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, Dis
trito Federal e o município de Goiânia. Procedimentos 
idênticos aos empregados pela POF 2002-2003 foram 
empregados nas demais pesquisas para gerar os indi
cadores da disponibilidade alimentar. 

Todas as estimativas levaram em conta os fatores 
de expansão das pesquisas de orçamento familiar 
bem como a complexidade do desenho amostrai 
das mesmas. 

A avaliação da adequação nutricional da composi
ção da disponibilidade domiciliar de alimentos to-

Tabela 1 - Participaçao relativa (%) de alimentos e grupos de alimentos no total de calorias determinado pela aqulsiçao 
alimentar domiciliar por situaçao do domicilio. Brasil. 2002/2003. 

Situaçao do domicilio 
Grupos de alimentos Total Urbano Rural 

Cereais e derivados 36.4 36.4 36,3 
Arroz polido 17,8 17,3 19,3 
Pao francês 5,5 6,5 1,9 
Biscoitos 3,1 3,3 2.4 
Macarrao 2,7 2.9 2,0 
Farinha de trigo 2,8 2,5 3,8 
Outros 4,6 3.9 6,8 

FeUOes e outras leguminosas 6,6 5,8 9,0 
Raizes. tubérculos e derivados 5,8 4,3 10,6 

Batata 0,7 0,8 0,6 
Mandioca 0,4 0.2 0,9 
Outros 4;6 3,3 9,2 

Carnes 11,8 12.3 10.0 
Bovina 5,1 5,4 4,1 
Frango 2,5 2,7 1,8 
Sul na 1,2 1,1 1.7 
Pei xes 0,6 0,5 1,0 
Embutidos 2,2 2.5 1.1 
Outras 0.1 0,1 0,3 

Leites e derivados 6.3 6,7 5,1 
Leite 4,6 4,6 4,4 
Queuos 1,1 1,3 0,5 
Outros 0,6 0,7 0,1 

Ovos 0,3 0,3 0,5 
Frutas e sucos naturais 1.6 1,8 0,9 

Bananas 0,7 0,7 0,4 
Lararuas 0.2 0.2 0,1 
Outras 0,8 0.9 0,3 

Verduras e legumes 0,7 0,8 0.5 
Tomate 0.2 0,2 0,1 
Outros 0,6 0.6 0,4 

Oleos e gorduras vegetais 12,8 13,5 10,4 
Oleo de soja 10,5 10,9 9,3 
Margarina 1.8 2.1 0,8 
Outros 0.5 0.6 0,3 

Gordura animal 1,3 1,2 1,8 
Manteiga 0,4 0,4 0.2 
Toucinho 1.0 0.8 1.7 

Açúcar e refrigerantes 13,4 13,4 13,3 
Açúcar 11,9 11.7 12.8 
Refrigerantes 1,5 1, 7 0,6 

Bebidas alcoolicas 0,5 0,5 0.2 
Cerveja 0,3 0.4 0,1 
Aguardente 0.1 0,1 0,1 
Outras 0,1 0,1 0,0 

Oleaginosas 0,2 0,1 0.4 
Condimentos 0,6 0,7 0,3 
RefeiçOes prontas e misturas industrializadas 1. 7 2.0 0.9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Total de calorias (kcal/dia per capital 1.811 1.690 2.402 
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mou por base recomendações nutricionais recentes 
formuladas por agências das Nações UnidasY 

RESULTADOS 

A disponibilidade domiciliar média de alimentos 
no Brasil foi estimada em 1.800 kcal por pessoa por 
dia, sendo essa disponibilidade próxima de 1. 700 kcal 
no meio urbano e de 2.400 kcal no meio rural (Tabela 
1 ). Ressalve-se que não é possível avaliar a adequação 
dessa disponibilidade calórica, uma vez que não se 
dispõe de uma avaliação direta dos alimentos efetiva
mente consumidos pelas famílias, bem como das quan
tidades de alimentos consumidos fora do domicílio. 

A Tabela I mostra a participação relativa de ali-
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mentos e grupos de alimentos na disponibilidade 
alimentar domiciliar. Os alimentos básicos de ori
gem vegetal (cereais, leguminosas e raízes e tubér
culos) correspondem a cerca de 50% das calorias 
totais, vindo, a seguir, com cerca de 28%, os alimen
tos essencialmente calóricos (óleos e gorduras ve
getais, gordura animal, açúcar e refrigerantes e be
bidas alcoólicas) e, com cerca de 18%, os produtos 
de origem animal (carnes, leite e derivados e ovos). 
Frutas, verduras e legumes correspondem a apenas 
2,3% das calorias totais, ou cerca de um terço das 
recomendações para o consumo desses alimentos 
(pelo menos 400 gramas diárias ou cerca de 6-7% 
das calorias totais de uma dieta de 2.300 kcal diári
as , valor calórico diário correspondente à necessi
dade energética média diária estimada pela Food 

Tabela 2 - Participaçao relativa (%) de alimentos e grupos de alimentos no total de calorias determinado pela aquisiçao 
al imentar domiciliar por grandes regiOes. Brasil, 2002/2003. 

Grupos de alimentos Norte Nordeste 
Grandes regioes 

Sul Sudeste Centro-Oeste 

Cereais e derivados 29,6 36,7 37,0 36,9 38,7 
Arroz polido 17,6 17.7 13,3 18,3 26,2 
Pao francês 4,5 5,3 4,8 6,2 4,0 
Biscoitos 2.2 4,0 2,9 2,9 2,1 
Macarrao 1.7 2.8 2.9 2.9 2,1 
Farinha de trigo 1,2 0,8 9,1 2.1 2,3 
Outros 2,4 6,1 4,1 4,5 2,0 

FeUOes e outras leguminosas 5,0 9.4 4,6 5.9 5,5 
Raizes, tubérculos e derivados 19,3 10,1 2,6 2.2 1,9 

Batata 0,3 0,4 1,2 0,9 0,4 
Mandioca 0,6 0,3 0,7 0,3 0,4 
Outros 18.4 9,4 0,7 1,0 1,1 

Carnes 14.9 10,9 14,3 11,1 10,6 
Bovina 6,5 5,9 5,9 4,0 5,2 
Frango 2.9 2.2 2.8 2.6 2,3 
Surna 0,9 0,6 2,5 1,1 1,2 
Pei xes 3,1 0.7 0,2 0,3 0,2 
Embutidos 1,1 1,2 2,7 2.9 1,6 
Outras 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 

Leites e derivados 3,7 4,4 7,5 7,6 6,6 
Leites 3.1 3,4 5,5 5,2 5,3 
Queuos 0,3 0,6 1,3 1,6 0,8 
Outros 0,3 0,3 0,8 0,8 0,5 

Ovos 0,5 0,4 1,0 0,0 0,5 
Frutas e sucos naturais 1,2 1,2 1.9 1,9 1.2 

Bananas 0,7 0,5 0,7 0,7 0.5 
Laranjas 0. 1 0.1 0.3 0,2 0,2 
Outras 0,4 0,5 0.9 0,9 0,6 

Verduras e legumes 0,5 0.7 0,7 0,8 0,7 
Tomate 0,1 0.2 0.1 0.2 0.2 
Outros 0,4 0,5 0,6 0,6 0.5 

O leos e gorduras vegetais 10,9 10,4 12. 1 14.4 17,0 
Oleo de soja 9,3 8,1 9,3 12.0 15,4 
Margarina 1,4 2.0 1,8 1,8 1,4 
Outros 0.2 0,3 0.9 0,6 0,2 

Gordura animal 0,7 0,7 2,2 1,6 1,2 
Manteiga 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 
Toucinho 0,3 0.3 2,0 1,2 0.9 

Açúcar e refrigerantes 10,8 13,6 12.2 14,2 13,7 
Açúcar 9.9 12,7 10.4 12.3 12.3 
Refrigerantes 0,9 0,8 1,8 1,9 1.4 

Bebidas alcoOiicas 0,2 0,2 0,7 0,6 0,5 
Cerveja 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 
Aguardente 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Outras 0.0 0.0 0.2 0,1 0,1 

Oleaginosas 1.7 0,1 0.1 0,0 0.0 
Condimentos 0,3 0,3 0.9 0,8 0.5 
RefeiçOes prontas e misturas industrializadas 1,0 1,1 2.3 2,1 1,4 

Total 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 

Total de calorias (kcal/dia per capita) 1.884 1.761 1.984 1.787 1. 714 
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and Agriculture Organization (FAO) para a popula
ção brasileira. 15 

A importância na dieta de cereais e derivados foi se
melhante nas áreas urbanas e rurais do País, havendo 
maior participação de pão, biscoitos e macarrão no meio 
urbano e no meio rural, maior a participação de arroz e 
farinha de trigo. Maior participação na dieta de frutas, 
verduras e legumes, carnes e leite e derivados foi encon
trada no meio urbano, enquanto no meio rural foi maior 
a participação de feijões e outras leguminosas e de raí
zes e tubérculos. A participação na dieta de refeições 
prontas e misturas industrializadas foi três vezes maior 
no meio urbano do que no meio rural (Tabela I). 

Perfis diferenciados da disponibilidade domiciliar 
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de alimentos caracterizam as cinco grandes regiões 
do País (Tabela 2). Observa-se que a participação do 
arroz na disponibilidade alimentar da região Centro
Oeste e a participação da farinha de trigo na região 
Sul excedem em uma e meia a duas vezes e em quatro 
a dez vezes, respectivamente, a mesma participação 
observada nas demais regiões. Situações semelhan
tes são vistas com relação a feijões e biscoitos na 
região Nordeste, a farinha de mandioca nas regiões 
Norte e Nordeste, a carnes nas regiões Norte e Sul, a 
peixes na região Norte e carne suína na região Sul, a 
frutas e sucos naturais nas regiões Sul e Sudeste, a 
óleo de soja na região Centro-Oeste, a toucinho na 
região Sul, a refrigerantes, bebidas alcoólicas, condi
mentos e refeições prontas nas regiões Sul e Sudeste 
e a oleaginosas (castanha do Pará) na região Norte. 

Tabela 3 - Participaçao relativa {%) de alimentos e grupos de alimentos no total de calorias determinado pela aquisiçao 
alimentar domiciliar por faixas de renda mensal familiar per capita (em salarios-mlnimos). Brasil , 2002/2003. 

Grupos de alimentos 
Classes de renda mensal familiar per capita (em salarios-mlnimos) 

Mais de Mais de Mais de Mais de Ma is 
Até 1/4 1/4 a 1/5 1/5 a 1 1 a 2 2a5 de 5 

Cereais e derivados 38,1 37,9 38,1 37,2 35,1 31,5 
Arroz polido 23,7 20,8 20,0 18,1 15,1 11,5 
Pao francês 2,3 3,8 5,0 5,9 6,8 6,6 
Biscoitos 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,8 
Macarrao 2,2 2,5 2.7 2.7 2,8 3,3 
Farinha de trigo 1,4 2,6 2,9 3,3 3,3 1,8 
Outros 5,9 5,5 4,5 4,3 4,0 4,5 

FeUOes e outras leguminosas 9.7 7,9 7,6 6,1 5,5 4,5 
Ra izes, tubérculos e derivados 15,0 10,1 6,3 4,5 3,0 2,7 

Batata 0,2 0,5 0,6 0,8 0,9 1 '1 
Mandioca 0,6 0,4 0,4 0,3 0.4 0,3 
Outros 14,2 9,2 5,3 3,4 1,7 1,3 

Carnes 8,4 9,8 11 ,2 12,3 13.3 13,2 
Bovina 3,5 4,3 5,1 5,3 5,9 5,2 
Frango 1,6 2,1 2,5 2,7 2,8 2,8 
Sul na 0,7 1,0 1,1 1,4 1,4 1,2 
Peixes 1,4 1,0 0,6 0,5 0,4 0,6 
Embutidos 0,9 1,3 1,8 2,4 2,7 3,3 
Outras 0,3 0,2 O, 1 o. 1 0,1 0,1 

Leites e derivados 3,3 4,2 4,9 6,0 7,8 10,9 
Leites 3,1 3.7 4,2 4,5 5,3 6,1 
Queuos 0.1 0.3 0,4 1 ,O 1,6 3,3 
Outros 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,5 

Ovos 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 
Frutas e sucos naturais 0,6 0,8 1 ,O 1,4 2,2 3,4 

Bananas 0.4 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0 
Laranjas 0,1 0,1 0.1 0,2 0,3 0,4 
Outras 0.2 0,3 0,4 0,6 1,0 2.1 

Verduras e legumes 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1 '1 
Tomate o. 1 o. 1 0,2 0.2 0,2 0,3 
Outros 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 

Oleos e gorduras vegetais 9,6 12.0 12,3 13,4 13,7 13,6 
Oleo de soja 8.6 10.5 10,3 11,2 11 ,0 9,7 
Margarina 0,8 1,3 1,8 1.9 2,1 2.2 
Outros 0.2 0,2 0,3 0.3 0,6 1,7 

Gordura animal 1,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 
Manteiga 0.2 0,3 0,3 0,3 0,4 0.8 
Toucinho 0,9 1,0 1,2 1,0 0,9 0,7 

Açúcar e refrigerantes 12,5 13,7 14,5 14,2 13.0 10,9 
Açúcar 12,1 13,2 13,4 12,6 10,9 8,4 
Refrigerantes 0,4 0,6 1,0 1,5 2.1 2.5 

Bebidas alcoólicas 0,1 0,1 0.2 0,4 0,7 1,2 
Cerveja 0,0 0.0 O, 1 0,3 0,5 0,9 
Aguardente 0,0 0,1 0,1 O, 1 0,1 0,1 
Outras 0,0 0,0 0,0 o. 1 0.1 0,3 

Oleaginosas 0,4 0,4 0,2 O, 1 o. 1 O, 1 
Condimentos 0,1 0,2 0,4 0,6 1.0 1,2 
RefeiçOes prontas e misturas industrializadas 0,6 0.9 1 ,O 1.5 2.3 4,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total de calorias (kcal/dia per capital 1.486 1.651 1.724 1.877 1.929 2.075 
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Exemplos de disponibilidade bastante aquém da 
média nacional são vistos para leite e derivados e 
verduras e legumes nas regiões Norte e Nordeste e 
para ovos na região Sudeste. 

O efeito do rendimento familiar foi substancial so
bre a maioria dos alimentos e grupos de alimentos 
(Tabela 3). Grupos de alimentos cuja participação na 
dieta aumentou de forma uniforme com o nível de 
rendimentos familiares incluem carnes, leite e deri
vados, frutas, verduras e legumes, bebidas alcoóli
cas, condimentos e refeições prontas. Grupos de ali
mentos com tendência inversa incluem feijões e raí
zes e tubérculos. A participação de cereais e deriva
dos na dieta se mostrou relativamente constante até 
dois salários-mínimos per capita, declinando a partir 
de então. Padrões opostos de relação com os rendi
mentos são vistos para arroz, que apresenta tendên
cia de forte declínio com o aumento da renda, e pão e 
biscoitos, cujo consumo tende a aumentar com a ren
da. Padrões também distintos de relação com os ren
dimentos são observados no grupo açúcar e refrige
rantes. No caso do açúcar, há aumento ligeiro com os 
rendimentos até um salário-mínimo per capita e de
pois um forte declínio, de modo que o consumo de 
açúcar na classe de maiores rendimentos foi 50% in-
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ferior ao observado na classe de menores rendimen
tos. No caso dos refrigerantes, houve aumento inten
so e contínuo com os rendimentos, de modo que a 
participação de refrigerantes na dieta foi cinco vezes 
maior na classe de maiores rendimentos do que na 
classe de menores rendimentos. 

A participação relativa de macronutrientes na dis
ponibilidade alimentar domiciliar indica que 59,6% 
das calorias totais provêm de carboidratos, 12,8% de 
proteínas e 27,6% de lipídios. Isso evidencia ade
quação da dieta às recomendações nutricionais ( en
tre 55% e 75% para calorias de carboidratos, entre 
10% e 15% para calorias protéicas e entre 15% e 30% 
para calorias lipídicas). A proporção de mais de 50% 
de proteínas de origem animal (de maior valor bioló
gico) e o teor de ácidos graxos saturados inferior ao 
limite máximo recomendado de 10% das calorias to
tais são igualmente evidências de adequação nutri
cional da disponibilidade alimentar média nacional. 
A única evidência de desequilíbrio vem do excesso 
relativo da fração sacarose dos carboidratos: 13,7% 
das calorias totais contra o máximo de 10% fixado 
pelas recomendações nutricionais (Tabela 4). 

A participação relativa de macronutrientes na die-

Tabela 4 - Participaçao relativa (%) de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisiçao alimentar domiciliar 
por situaçao do domicilio, grandes regioes e classes de renda familiar per capita (em salarios-mrnimos) . Brasil, 2002/2003. 

Macronutrientes 

Carboidratos 
Açúcar (sacarose) 
Demais carboidratos 

Proternas 
Animais 
Vegetais 

Lipfdios 
Acidos graxos mono-insaturados 
Acidos graxos poli-insaturados 
Acidos graxos saturados 

Macronutrientes 

Carboidratos 
Açúcar (sacarose) 
Demais carboidratos 

Proternas 
Animais 
Vegetais 

Lipfdios 
Acidos graxos mono-insaturados 
Acidos graxos poli-rnsaturados 
Acidos graxos saturados 

Macronutrientes 

Carboidratos 
Açúcar (sacarose) 
Demais carboidratos 

Proternas 
Animais 
Vegetais 

Lipfdios 
Acidos graxos mono-insaturados 
Acidos graxos poli-fnsaturados 
Acidos graxos saturados 

Situaçao do domicilio 
Total Urbano Rural 

59,6 58,1 64,6 
13,7 13,7 13,7 
45,9 44,4 50,9 
12.8 12,9 12,4 
7,0 7,2 6,2 
5,9 5,8 6,3 

27 ,6 29,0 23,0 
7,3 7,6 6,0 
8,7 9,1 7,4 
8,6 8,9 7,7 

Norte Nordeste 
Grandes regioes 

Sul Sudeste Centro-Oeste 

62,0 64,8 55,1 57.7 57,8 
11.1 13,9 12,5 14,5 14,1 
50,9 50,9 42.6 43,2 43,7 
13,9 13,1 14,1 12,1 11,9 
9,1 6,6 8,3 6,4 6,5 
4,8 6,5 5,8 5,8 5.4 

24,1 22,1 30,9 30,2 30,4 
6,2 5,7 8,5 7,9 7,8 
7,4 6.9 8,5 9,8 11,4 
8,2 7,0 9,9 9,3 8,6 

Classes de renda mensal familiar per capita (em salarios-mrnimos) 
Ate 1/4 Mais de Mais de Mais de Mais de Mais 

69,2 
12,9 
56,3 
11,7 
5,2 
6,5 

19,1 
4,8 
6,7 
5,9 

1/4a1/5 1/5a1 1a2 2a5 de5 

64,6 62,2 
14,1 14,8 
50,5 47,3 
12,0 12,5 
5,9 6,5 
6,1 6,1 
23,5 25,3 
6,0 6.7 
8,2 8,3 
7,2 7,8 

59,2 
14,5 
44,6 
12,8 
7,0 
5,8 

28,1 
7,4 
9,1 
8,7 

55,8 
13,2 
42,6 
13,4 
7,8 
5,6 

30,8 
8,1 
9,4 
9,7 

52,2 
11.1 
41 '1 
13,9 
8,4 
5,4 

34,0 
8,9 
9,1 
11.2 
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ta indica semelhanças no que se refere ao teor de pro
teínas (12%-14% das calorias totais), mas diferenças 
substanciais com relação ao teor de carboidratos e de 
lipídios (Tabela 4). Isso foi observado segundo a si
tuação do domicílio, as grandes regiões e as classes 
de renda. Na mesma tabela, note-se que a participa
ção de lipídios na dieta se aproxima ou mesmo supe
ra 30% (limite superior das recomendações) no meio 
urbano e de modo geral, nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. O teor de gorduras saturadas está mui
to próximo do limite máximo de 10% nas regiões Sul 
e Sudeste (9,9% e 9,3% das calorias totais). Ainda, o 
teor de açúcar na dieta supera largamente o limite 
máximo de 10% em todo o País. 

Aumentos de rendimentos associaram-se a aumento 
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intenso no teor da dieta em gorduras e diminuição 
igualmente intensa no teor de carboidratos. No caso 
dos carboidratos, a contribuição mínima de 55% das 
calorias totais não se cumpre para a classe de rendi
mentos mensais superior a cinco salários-mínimos per 
capita, com o agravante de que cerca de um quinto 
dos carboidratos da dieta nesta classe de renda ( 11% 
em 52%) correspondem a açúcar. No caso das gordu
ras, o limite máximo de 30% das calorias totais é ultra
passado a partir da classe de rendimentos mensais de 
mais de dois salários-mínimos per capita. Gorduras 
saturadas tendem a aumentar ainda mais intensamente 
com a renda do que as demais gorduras. Sua contribui
ção máxima na dieta, de 10% das calorias totais, é 
virtualmente alcançada com os rendimentos mensais 
per capita entre dois e cinco salários-mínimos (9,7%) 

Tabela 5 · Evoluçao da participaçao relativa (%) de alimentos e grupos de alimentos no total de calorias determinado pela 
aquisiçao alimentar domiciliar nas élreas metropolitanas e munlcfpio de Goiania . Brasil , 1974/1975 · 2002/2003. 

Grupos de al imentos 1974/1975 
Ano do inquérito 

1987/1988 1995/1996 2002/2003 

Cereais e derivados 37 ,3 34 ,7 35,0 35,3 
Arroz polido 19,1 16,2 16,0 14,7 
Pao francês 10,0 8,0 8,3 8,8 
Biscoitos 1 ' 1 1,9 2,7 3,5 
Macarrao 3,3 2,5 2,7 3,3 
Farinha de tr igo 1 '1 2,2 1,8 1,6 
Outros 2,7 3,9 3,5 3,6 

FeUóes e outras leguminosas 8,1 5,9 5,7 5,7 
Ra rzes, tubérculos e derivados 4,9 4,1 3,6 3,3 

Batata 1,5 1,3 1 ,O 0,9 
Mandioca 0,2 0,2 0 ,2 0,2 
Outros 3,2 2, 7 2,4 2,3 

Carnes 9,0 10.5 13.0 13,1 
Bovina 4,4 4,9 5,9 5,4 
Frango 1,6 2,5 3,4 3,2 
Sul na 1,0 0,9 0 ,7 0,9 
Pei xes 0 ,8 0,6 0 ,5 0 ,5 
Embutidos 1 ' 1 1,5 2,5 3,0 
Outras O, 1 0,0 0,0 O, 1 

Leites e derivados 5,9 8,0 8,2 8,1 
Leites 4,9 6,3 6,3 5,2 
Queuos 0,9 1 '1 1,4 2,0 
Outros 0,2 0,6 0,5 1,0 

Ovos 1,2 1,3 0 ,9 0 ,2 
Frutas e sucos naturais 2,2 2.7 2,6 2,4 

Bananas 0,8 0,9 0,7 0,9 
Laranjas 0,6 0,7 0,6 0,3 
Outras 0 ,7 1,0 1,2 1,2 

Verduras e legumes 1 ' 1 1,2 1 ,O 0,9 
Tomate 0.2 0,2 0,2 0 ,2 
Outros 0,9 1 ,O 0,8 0,7 

Oleos e gorduras vegetais 11 ,6 14,6 12,6 13,5 
Oleo de soja 8,9 11.4 10,2 10,1 
Margarina 2,0 2,5 1,8 2,6 
Outros 0,7 0,6 0 ,6 0,8 

Gordura animal 3,0 1,0 0 ,8 1 '1 
Manteiga 0,9 0,5 0,5 0,6 
Toucinho 2,1 0,5 0,3 0 ,5 

Açúcar e refrigerantes 13.8 13,4 13,9 12,4 
Açúcar 13,4 12,6 12,5 10,3 
Refrigerantes 0,4 0,9 1,4 2,1 

Bebidas alcoólicas 0,3 0,5 0,6 0,6 
Cerveja 0,2 0,3 0,5 0,5 
Aguardente O, 1 O, 1 0 ,1 0,1 
Outras 0,0 O, 1 O, 1 O, 1 

Oleaginosas O, 1 0,2 O, 1 0,2 
Condimentos 0,3 0,6 0,6 0 ,9 
Refeiçóes prontas e misturas industrializadas 1,3 1,6 1,5 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total de calorias (kcal/dia per capital 1.700 1.895 1.695 1.502 
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Tabela 6 · Evoluçao da participaçao relativa (%) de macronutrientes no total de calorias determinado pela aquisiçao 
alimentar domiciliar nas élreas metropolitanas e municfpio de Goiania. Brasil, 1974/1975 · 2002/2003. 

Macronutrientes 

Carboidratos 
Açúcar (sacarose) 
Demais carboidratos 

Proternas 
Animais 
Vegetais 

Lipfdios 
Ácidos graxos mono-insaturados 
Ácidos graxos poli-fnsaturados 
Ácidos graxos saturados 

1974/1975 

61 ,7 
14,0 
47,6 
12,6 
6,0 
6,6 
25 ,8 
7,4 
7,7 
7,5 

e claramente ultrapassada para famílias com rendimen
tos de mais de cinco salários-mínimos per capita 
(11,2% das calorias totais). O limite máximo de 10% 
para a proporção de calorias provenientes de açúcar é 
ultrapassado em todas as classes de rendimento. A situa
ção mais crítica corresponde às classes intermediárias 
de rendimentos, onde a participação do açúcar alcan
ça quase 15% (Tabela 4). 

Variações importantes em indicadores da disponi
bilidade domiciliar de alimentos foram observadas 
nas áreas metropolitanas do País no período 1974-
2003, seja com relação à participação relativa de ali
mentos e grupos de alimentos, ou aos macronutrien
tes na dieta. A participação na dieta aumentou para 
carnes em geral (aumento de quase 50%), carne bovi
na (+22%), carne de frango (+100%), embutidos 
(+300%), leite e derivados (+36%), óleos e gorduras 
vegetais ( + 16% ), biscoitos ( +400%) e refeições pron
tas (+80%). Alimentos e grupos de alimentos que 
mostraram tendência inversa incluem arroz (redução 
de 23%), feijões e outras leguminosas ( -30%), raízes 
e tubérculos ( -30%), peixes (-50%), ovos ( -84%) e 
gordura animal ( -65%). Açúcar e refrigerantes mos
traram tendências opostas no período, com redução 
do primeiro (23%) e aumento do segundo (400%). A 
participação de frutas e verduras e legumes na dieta 
permaneceu relativamente constante durante todo o 
período (entre 3% e 4%) e bastante aquém, portanto, 
da recomendação de 6 a 7% das calorias totais para a 
ingestão deste grupo de alimentos (Tabela 5). 

A evolução da composição da dieta em macronu
trientes evidenciou aumento do teor em gorduras e 
diminuição do teor em carboidratos. No caso dos car
boidratos, chega-se muito próximo, no último inqué
rito, da contribuição mínima de 55% das calorias to
tais, com o agravante de que cerca de um quinto dos 
carboidratos da dieta (12% em 56%) correspondem a 
açúcar. No caso das gorduras, no último inquérito, o 
limite máximo de 30% das calorias totais é ultrapas
sado. Gorduras saturadas tendem a aumentar intensa 
e continuamente entre os inquéritos, sendo que seu 
limite máximo na dieta (10% das calorias totais) é 

Brasil metropolitano 
1987/1988 1995/1996 

58 ,0 
13,7 
44,3 
12,8 
7,1 
5.8 

29,2 
7,9 
9,5 
8,5 

57 ,7 
14,2 
43,6 
13.8 
8,1 
5,7 

28,5 
7,7 
8,5 
8,8 

2002/2003 

55,9 
12,6 
43,3 
13,6 
7,8 
5,8 

30,5 
8,1 
8,9 
9,6 

virtualmente alcançado no último inquérito (9,6%). 
O limite máximo de I 0% para a proporção de calo
rias provenientes de açúcar é ultrapassado em todos 
os inquéritos ainda que tenha havido algum declínio 
entre os dois últimos. Embora o teor de proteínas na 
dieta mostre tendência de aumento, a proporção de 
calorias protéicas se mostrou adequada nos quatro 
inquéritos (Tabela 6) . 

DISCUSSAO 

Devido à excepcional abrangência territorial da POF 
realizada em 2002-2003, foi possível descrever, pela 
primeira vez no Brasil, a situação recente e a distri
buição regional e socioeconômica de importantes 
indicadores do padrão alimentar da população. 

Características positivas do padrão alimentar, encon
tradas em todas as regiões e em todas as classes de 
rendimento, foram a adequação do teor protéico das 
dietas e o elevado aporte relativo de proteínas de alto 
valor biológico (proteínas de origem animal). Carac
terísticas negativas, também amplamente dissemina
das no País, foram o excesso de açúcar e a presença 
insuficiente de frutas e hortaliças na dieta. Nas regiões 
economicamente mais desenvolvidas (Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste) e, de modo geral, no meio urbano e en
tre famílias com maior rendimento, além do consumo 
excessivo de açúcar, houve também consumo excessi
vo de gorduras em geral e de gorduras saturadas. 

A evolução dos padrões de consumo alimentar nas 
últimas três décadas, passível de estudo apenas nas 
áreas metropolitanas do Brasil, evidenciou declínio 
no consumo de alimentos básicos e tradicionais da 
dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão. Houve 
aumentos de até 400% no consumo de produtos in
dustrializados, como biscoitos e refrigerantes, persis
tência do consumo excessivo de açúcar e insuficien
te de frutas e hortaliças e aumento sistemático no teor 
da dieta em gorduras em geral e em gorduras satura
das. Tomados em conjunto, os resultados encontra
dos apontam para tendências desfavoráveis do pa
drão alimentar, sobretudo do ponto de vista da obesi-
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dade, diabetes, doenças cardiovasculares, certos ti
pos de câncer e outras enfermidades crônicas asso
ciadas a dietas com alta densidade energética, escas
sez de fibras e micronutrientes e excesso de gorduras 
em geral e de gorduras saturadas. 23 Estudos anterio
res sobre disponibilidade domiciliar de alimentos nas 
áreas metropolitanas indicam que parte dessas ten
dências têm inicio entre as décadas de 60 e 70 e se 
intensificam nas décadas de 80 e 90. 10•11 

Na análise de dados de aquisição de alimentos para 
consumo domiciliar é necessário considerar inicial
mente que esses dados são altamente dependentes do 
consumo que é feito fora do domicílio. 22 No municí
pio do Rio de Janeiro, em 1996, aproximadamente 
50% das refeições de homens adultos, referentes ao 
almoço e lanche da tarde, eram realizadas fora do 
domicílio e sem utilizar alimentos provenientes do 
domicílio. 18 Embora a POF 2002-2003 tenha investi
gado pela primeira vez, a despesa associada a cada 
item da alimentação fora de casa e o tipo de estabele
cimento onde as refeições foram realizadas, não fo
ram especificados suficientemente o tipo e a quanti
dade dos alimentos adquiridos. Essa é, sem dúvida, 
uma limitação importante das estimativas do presen
te estudo. Outra limitação, inerente a todas as pesqui
sas de orçamento familiar, é a não consideração da 
fração dos alimentos adquiridos que não é consumi
da pelos moradores do domicílio. 

Deve-se, ainda, destacar que o curto período de 
referência (uma semana) para a coleta de dados so
bre a aquisição de alimentos pelas famílias determi
na que estimativas da POF devam ser calculadas a 
partir de agregados de famílias e não de famílias 
individuais. Adicionalmente, a variação nos reque
rimentos energéticos dos vários estratos da popula
ção não foi considerada, o que não permite deduzir, 
por exemplo, que a probabilidade de déficits 
calóricos no País seja maior no meio urbano do que 
no meio rural. Nesse caso, o mais provável, de fato, 
é que a menor disponibilidade de calorias no meio 
urbano reflita maior freqüência de consumo alimen
tar fora do domicílio e, possivelmente, também, ne
cessidades energéticas menores do que no meio ru
ral. Entretanto, dados sobre aquisição de alimentos 
podem fornecer informações úteis sobre o padrão 
alimentar das famílias, sobretudo quando os indica
dores utilizados focalizem, como no presente estu
do, a participação relativa dos diferentes alimentos 
e grupos de alimentos e não as quantidades absolu
tas dos mesmos. Note-se, ainda, que as pesquisas de 
orçamento familiar refletem o início da cadeia de 
consumo, permitindo estabelecer políticas públicas 
que podem modificar a oferta de alimentos e os pa
drões de compra da população. 
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Mesmo com limitações, as aquisições familiares 
guardam relação com o padrão de consumo indivi
dual, como apresentado em estudo que modelou com 
correção para idade, sexo e alterações decorrentes do 
processamento e perdas, dados de orçamento famili
ar de consumo alimentar europeu em relação a dados 
provenientes de consumo individual. 13 Nesse estudo, 
as correlações entre aquisição e consumo efetivo do 
alimento foram maiores do que 0,80 para carnes, leite 
e derivados, hortaliças e frutas. Em outro estudo, a 
comparação entre aquisição e consumo efetivo de 
alimentos mostrou razoável concordância para todos 
grupos de alimentos, exceto produtos de confeitaria 
e bebidas alcoólicas.' 

Quanto à evolução temporal dos indicadores ava
liados, os dados da pesquisa devem ser tomados como 
estimativa conservadora das mudanças que ocorre
ram no padrão da dieta brasileira nas últimas três dé
cadas. Uma vez que apenas as populações vivendo 
em áreas metropolitanas foram consideradas, não fo
ram captadas todas as mudanças decorrentes da in
tensa urbanização do País observada no período. De 
qualquer modo, tendências muito claras e preocu
pantes foram detectadas com relação a alguns ali
mentos, destacando-se o aumento de 400% observa
do com relação a refrigerantes e biscoitos. O aumento 
notável no consumo de refrigerantes preocupa, pois 
há evidências de que o consumo desses produtos es
teja associado ao maior consumo de calorias e ao 
ganho excessivo de peso em adolescentes.'-9 Há evi
dências, ainda, de que as calorias presentes em ali
mentos líquidos são menos reconhecidas pelo orga
nismo do que as presentes em alimentos sólidos. 21 Os 
biscoitos por sua vez são urna das principais fontes 
de ácidos graxos trans da dieta, ao lado de margari
nas e produtos fritos, principalmente aqueles comer
cializados em cadeias de fast-food. Ácidos graxos 
trans assumem configuração parecida com a dos áci
dos graxos saturados e são considerados um dos prin
cipais fatores da dieta com importante efeito 
hipercolesterolêmico, elevando a lipoproteína de 
baixa densidade e reduzindo a lipoproteína de alta 
densidade. Portanto, seu consumo deve ficar abaixo 
de I% do consumo calórico totalY 

Finalmente, destaca-se que as tendências de evolu
ção do padrão alimentar da população brasileira re
veladas pelo presente estudo são consistentes com a 
participação crescente de doenças crônicas não trans
missíveis no perfil de morbi-mortalidade da popula
ção brasileira e, particularmente, com o aumento da 
prevalência do excesso de peso e da obesidade no 
País, evidenciado desde os anos 80, 12

•
17 e mais urna 

vez confirmado a partir dos dados antropométricos 
colhidos pela POF 2002-2003.6 
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Aquisição de açúcar e valor calórico total da 

disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil. 

Resumo 

Objetivo: Estudar a influência que a aquisição de calorias 

provenientes de açúcar (açúcar de mesa ou açúcar presente em 

alimentos processados) exerce sobre o total de calorias adquiridas 

pelas famílias brasileiras. Metodologia: Utilizaram-se dados sobre 

aquisição de alimentos coletados pela da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares - POF, realizada entre junho de 2002 e julho de 2003, 

pelo IBGE, em uma amostra probabilística de 48.470 domicílios do 

país. As unidades de observação para este estudo correspondem a 

cada um dos 443 estratos de domicílios da amostra da POF, 

formados por conjuntos de domicílios pertencentes a setores 

censitários semelhantes quanto à localização geográfica e nível de 

escolaridade dos chefes de família. As quantidades de açúcar e de 

alimentos em geral que cada estrato adquiriu ao longo de 12 

meses foram transformadas em calorias utilizando tabelas de 

composição de alimentos. Modelos de regressão linear múltiplos 

foram utilizados para estudar a associação entre calorias adquiridas 

de açúcar e valor calórico total da aquisição de alimentos (VCT), 

com o controle de variáveis sócio-demográficas. Resultados: 
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Evidenciou-se associação positiva e significante entre aquisição de 

calorias provenientes de açúcar e VCT da aquisição domiciliar de 

alimentos. Para cada caloria adquirida de açúcar refinado haveria 

um acréscimo no total calórico de 3,23 calorias. Verificou-se, ainda, 

que, na condição de ausência de gasto com alimentação fora de 

casa, a aquisição de açúcar levaria a aquisição total de calorias a 

valores muito superiores aos recomendados para o consumo da 

população brasileira. Conclusões: Os resultados deste estudo 

corroboram as orientações da Organização Mundial de Saúde e do 

Ministério da Saúde que recomendam a redução no consumo de 

açúcar. 
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Introdução 

As mudanças no estilo de vida decorrentes da 

industrialização, urbanização e globalização vêm se acelerando em 

todo mundo, repercutindo também na composição das dietas. Isso 

tem acarretado um impacto significante no estado de saúde e 

nutrição da população, particularmente nos países em 

desenvolvimento ou em transição nutricional (WHO/FAO 2003). As 

principais mudanças na composição das dietas têm sido o aumento 

do consumo de gorduras e açúcares e a diminuição na quantidade 

de carboidratos complexos. A contribuição calórica dos carboidratos 

na dieta mundial varia de 40 a 80°/o e tende a estar inversamente 

correlacionada ao nível de desenvolvimento dos países. Os 

açúcares contribuem com 9 a 27°/o das calorias totais da dieta, 

apresentando relação inversa com o total de carboidratos 

(FAO/WHO 1998). Nos EUA, os açúcares adicionados aos alimentos 

e preparações contribuem com 15,8°/o do total calórico da dieta, 

sendo os refrigerantes responsáveis por um terço do consumo total 

de açúcares de adição. Neste país, a média de consumo de 

açúcares de adição varia de 10 a 30 colheres de sopa por dia, o 

que corresponde de 40 a 120 g/ dia por adulto (lOM 2002). 
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Recente estudo de revisão sobre a disponibilidade de 

alimentos no mundo verificou um aumento de 75 kcal diárias per 

capita provenientes do consumo de açúcar (um aumento de 32°/o) 

no período entre 1962 e 2000. A urbanização e o aumento da 

renda nos países teriam sido responsáveis por 82°/o do aumento no 

consumo de açúcar, sendo o restante atribuído a fatores 

relacionados à mudança de comportamento do consumidor e/ou da 

indústria de alimentos (POPKIN and NIELSEN 2003). 

Nos Estados Unidos, o consumo de açúcar per capita entre 

indivíduos com mais de dois anos de idade cresceu em 83 kcal/dia 

no período de 1977 a 2000, o que elevou em 22°/o a participação 

do açúcar no valor calórico total da dieta (de 13°/o para 15,8°/o). No 

aumento de 83 kcal, 54 kcal corresponderam ao consumo de 

refrigerante e 13 kcal ao de sucos de frutas adoçados. 

Especificamente entre adolescentes, observou-se um aumento do 

consumo de refrigerantes em detrimento do consumo de leite 

(POPKIN and NIELSEN 2003). 

Na América Latina, estudo mostra tendência de aumento da 

disponibilidade de açúcar, além de um declínio do consumo de 

cereais, frutas e hortaliças (BERMUDEZ and TUCKER 2003). 
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No Brasil, a evolução do padrão alimentar das famílias 

residentes em áreas metropolitanas, estabelecida a partir de 

Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) realizadas entre 1987 e 

1996, indica ligeiro aumento de uma alta participação de açúcar na 

dieta (de 13,5°/o para 13,9°/o das calorias totais disponíveis para 

consumo) (MONTEIRO et ai 2000). 

Em 2002-2003 a realização de uma POF de abrangência 

nacional permitiu descrição do padrão de consumo familiar de 

todas as regiões do país e uma atualização da evolução do padrão 

alimentar nas áreas metropolitanas, para as quais se dispunha de 

dados para períodos anteriores. Os resultados evidenciaram uma 

participação excessiva de açúcar na dieta (mais do que 10°/o do 

total de calorias disponíveis para o consumo) em todas as regiões 

do país e em todas as classes de renda. Com relação à tendência 

de evolução dos padrões de consumo alimentar nas áreas 

metropolitanas brasileiras, evidenciou-se persistência de um teor 

excessivo de açúcar nas dietas, com redução da fração 

correspondente ao açúcar de mesa e aumento da fração 

correspondente ao açúcar dos alimentos processados, em 

particular do açúcar em refrigerantes (LEVY-COSTA et ai 2005). 

32 



Os possíveis efeitos prejudiciais à saúde decorrentes do 

consumo de açúcar na dieta, especialmente quando consumido em 

grande quantidade, vêm sendo discutido mundialmente (WHO/FAO 

2003, FAO/WHO 1998 e lOM 2002). 

O consumo do açúcar, além de fornecer energia, promove 

uma sensação de prazer devido às suas propriedades 

organolépticas (ANDERSON 1995). Fisiologicamente, após a sua 

ingestão, ocorre uma rápida elevação na concentração da glicose 

sanguínea. O organismo responde a esse aumento com a liberação 

de insulina em quantidades elevadas, acarretando a redução da 

concentração de glicose a valores inferiores ao normal. Tal 

mecanismo provoca sensação de fome e pode induzir ao consumo 

excessivo de calorias (ANDERSON and WOODEND 2003). O efeito 

do açúcar no consumo calórico total pode, portanto, dever-se aos 

dois fatores, hedônico e fisiológico (ANDERSON 1995). 

Estudos experimentais em seres humanos indicam que o 

consumo energético aumenta com a densidade energética da dieta 

e que o açúcar e as gorduras contribuem para o aumento dessa 

densidade (STUBBS et ai 2000, ROLLS and BELL 2000). Outros 

estudos sugerem que o consumo de bebidas açucaradas eleva o 

valor calórico total da dieta limitando o mecanismo de controle do 
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apetite e provocando uma redução do efeito compensatório do 

consumo alimentar (DIMEGLIO and MATTES 2000, LUDWIG 2002, 

VAN WYMELBEKE 2004). 

O efeito do consumo excessivo de açúcar sobre a qualidade 

da dieta, tanto no que diz respeito à diluição de micronutrientes 

quanto à diminuição da ingestão de alimentos saudáveis, tem sido 

evidenciado em diversos estudos (POPKIN and NIELSEN 2003, 

KRANZ et ai 2005, RAJESHWARI et ai 2005). A associação entre o 

consumo excessivo de refrigerantes e maior consumo de calorias 

também foi evidenciada em vários estudos (DREWNOWSKI and 

BELLISLE 2007, EBBELING et ai 2006). No presente estudo, 

pretende-se estudar a influência que a aquisição de calorias 

provenientes do açúcar de mesa ou do açúcar presente em 

alimentos processados exerce sobre o total de calorias adquiridas 

pelas famílias brasileiras, utilizando para isso os dados da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares do IBGE de 2002-2003. 
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Métodos 

Todos os dados utilizados neste estudo são originários da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística no período de junho de 2002 a 

julho de 2003 (POF 2002-2003). 

Amostragem 

O desenho da amostra da POF 2002-2003 foi estruturado de 

modo a representar o conjunto dos domicílios brasileiros, bem 

como as cinco grandes regiões do país conforme situação urbana 

ou rural, os 26 estados brasileiros, as nove regiões metropolitanas 

e as capitais dos 26 estados no que se refere à situação urbana. 

Trata-se de uma amostra estratificada, sorteada em dois estágios. 

Os estratos, em número de 443, foram formados agrupando-se os 

setores censitários do país com base em critérios geográficos 

(estado, região e situação urbana ou rural do setor) e 

socioeconômicos (média de escolaridade do chefe do domicílio no 

setor, segundo o Censo Demográfico de 2000). O sorteio de 

setores censitários (unidade primária de amostragem) dentro de 

cada estrato foi feito por amostragem sistemática com 

probabilidade proporcional ao número de domicílios no setor. O 
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sorteio de domicílios (unidade secundária de amostragem) dentro 

de cada setor foi feito por amostragem aleatória simples, sem 

reposição. Para que a coleta de dados fosse uniforme nos quatro 

trimestres do ano, as entrevistas realizadas dentro de cada um dos 

443 estratos foram distribuídas para estudo ao longo dos doze 

meses de duração da pesquisa. No período, foram entrevistados 

48.470 domicílios distribuídos em 3.984 setores. 

O período de referência utilizado pela POF 2002-2003 para a 

coleta de informações sobre aquisição de alimentos em cada 

domicílio é de apenas sete dias, o que não permite uma 

caracterização adequada do padrão de aquisição de alimentos no 

domicílio. Por esta razão, na presente investigação, optou-se por 

adotar como unidade de estudo, não o domicílio individual 

estudado pela pesquisa, mas o conjunto de domicílios existentes 

em cada um dos 443 estratos da amostra. O número médio de 

domicílios estudado dentro de cada um dos 443 estratos da POF 

2002-2003 foi de 109,6, variando de 9 a 804 domicílios. O fator 

amostrai de ponderação de cada estrato resultou da somatória dos 

fatores amostrais de ponderação dos domicílios pertencentes a 

cada estrato. 
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Coleta de dados 

As informações referentes aos alimentos adquiridos em cada 

domicílio foram obtidas utilizando a caderneta de despesa coletiva 

da pesquisa. Nesta caderneta foram registradas todas as aquisições 

de alimentos feitas durante um período de sete dias consecutivos 

incluindo quantidade, unidade de medida com seu equivalente em 

peso ou volume, valor da despesa, local de compra e a forma de 

obtenção do alimento. Em cerca de 75°/o dos domicílios, os dados 

sobre aquisição de alimentos foram registrados em meio eletrônico, 

no próprio momento da coleta de dados, com a utilização de 

computadores portáteis, o que possibilitou a verificação da 

consistência das informações e a correção de erros ainda no 

domicílio. 

Construção de variáveis 

As variáveis centrais deste estudo são o total de calorias 

adquiridas pelos domicílios que constituem cada estrato da 

pesquisa e o total de calorias provenientes de açúcar. Neste último 

caso, foram considerados tanto o açúcar de mesa quanto os 

açúcares adicionados pela indústria aos alimentos processados. 

Rapadura, melado, mel e outros adoçantes calóricos, embora 
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representem proporção diminuta do total de calorias adquiridas 

pelas famílias brasileiras, foram igualmente consideradas no 

cômputo do total de calorias provenientes de açúcar. Os açúcares 

intrínsecos, presentes naturalmente nos alimentos, como a frutose 

nas frutas e a lactose nos leites, foram considerados como parte do 

restante da alimentação, que não inclui o açúcar. Os 

procedimentos empregados para se obter essas variáveis foram os 

seguintes: 1) soma das quantidades adquiridas de um mesmo 

alimento (em gramas) ao longo dos sete dias de coleta; 2) 

aplicação para cada alimento de fator de correção que leva em 

conta apenas a parte comestível do alimento (IBGE 1996); 3) 

conversão da quantidade adquirida de cada alimento em calorias 

totais e calorias provenientes de açúcar, empregando-se para tanto 

a tabela TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) 

(NEPA 2004) ou a tabela oficial de composição nutricional 

americana, versão 15 (USDA 2004), quando o alimento não estava 

disponível na primeira tabela. No caso específico da conversão para 

as calorias provenientes de açúcar, o cálculo envolveu duas etapas: 

a conversão de quantidades (em gramas) para calorias 

provenientes de carboidratos (usando, sempre que possível a 

tabela TACO) e a conversão das calorias provenientes de 

carboidratos para calorias provenientes de açúcar (usando a tabela 

americana, uma vez que a tabela brasileira não detalha os tipos de 
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carboidratos); 4) somatória das calorias totais e das calorias de 

açúcar adquiridas pelos domicílios de um mesmo estrato e divisão 

pela somatória do número de indivíduos no estrato (fatores 

amostrais de ponderação de cada domicílio foram utilizados nesta 

etapa). 

Atributos sócio-demográficos dos estratos foram utilizados 

para caracterizar as unidades de estudo e para controlar possíveis 

efeitos de confusão sobre a associação entre calorias adquiridas de 

açúcar e valor calórico total de aquisição domiciliar de alimentos. 

Tais variáveis incluíram: a macro região onde se situava o estrato 

(Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste) e sua inserção em 

área urbana ou rural, além dos valores médios no estrato da renda 

domiciliar per capita, da proporção do gasto total com alimentos 

realizado fora do domicílio, e do percentual de menores de 20 

anos, de maiores de 64 anos e de mulheres. Para se chegar aos 

valores médios no estrato, foram empregados os fatores amostrais 

de ponderação de cada domicílio pertencente ao estrato. 

Análise dos dados 

A associação bruta entre aquisição de calorias de açúcar e 

valor calórico total (VCT) da aquisição domiciliar de alimentos foi 
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descrita calculando-se a média do VCT em agrupamentos dos 

estratos de domicílios definidos a partir da distribuição em quartis 

da aquisição de calorias provenientes do açúcar. 

A associação entre aquisição de calorias de açúcar e valor 

calórico total, ajustada para variáveis de confusão, foi estudada por 

meio de modelo de regressão linear múltiplo tendo o VCT da 

aquisição domiciliar de alimentos como variável dependente. Foram 

introduzidos nos modelos, além das calorias adquiridas de açúcar 

(variável explanatória), todas as variáveis que apresentaram valor 

p inferior a 0,20 em modelos de regressão linear bivariados para a 

associação com o VCT ou com o total de calorias de açúcar 

(potenciais variáveis de confusão). Utilizou-se a técnica de 

modelagem "backward", retirando-se do "modelo saturado", uma a 

uma, as potenciais variáveis de confusão, iniciando-se pela variável 

com o maior valor p. As variáveis que alteraram em pelo menos 

5°/o a magnitude do coeficiente de regressão das calorias do açúcar 

sobre o VCT permaneceram no modelo final. Adicionalmente, 

avaliou-se o possível efeito de interações sobre o VCT da aquisição 

domiciliar de alimentos, mantendo-se no modelo final todas as 

interações significativas (p valor <0,05). Para permitir uma 

apreciação visual do efeito das interações sobre o VCT da aquisição 
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domiciliar de alimentos foram construídos gráficos correspondentes 

a vários cenários quanto às variáveis presentes nas interações. 

A adequação dos modelos finais de regressão foi realizada 

empregando-se análise de resíduos. Em todas as análises deste 

estudo, foram utilizados fatores amostrais de ponderação que 

permitem a extrapolação dos resultados para a população 

brasileira. Todas as análises foram feitas com o emprego do 

aplicativo estatístico Stata/SE versão 8.0 (STATA 2003). 
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Resultados 

A Tabela 1 mostra que a média de calorias adquirida por cada 

estrato aumenta de modo uniforme e significativo com o aumento 

da quantidade adquirida de calorias de açúcar, indicando uma 

diferença de mais de 800kcaljper capita/dia entre o primeiro e o 

quarto quartil da aquisição de calorias de açúcar. Nota-se que o 

aumento no total de calorias adquiridas é superior ao que seria 

esperado com base apenas no aumento na aquisição de açúcar. 

Tabela 1 - Valor calórico total (VCT) da aquisição domiciliar 
de alimentos segundo a aquisição de calorias de 
açúcar em domicílios brasileiros (2002-2003). 

Quartls da aquisição de açúcar 
(kcal/per cap/ta/dia) 

10 (9,2- 231,3) 

20 (231,3- 290,7) 

30 (292,0 - 334,8) 

40 (334,8 - 768,2) 

Total (9,2 - 768,2) 

ep erro padrão 
*p para tendência linear 

VCT (kcal/per capital dia) 

Média ep p 

0,000* 

1416,3 38,5 

1689,4 29,5 

1862,8 38,0 

2261,1 92,6 

1805,2 33,6 

A Tabela 2 descreve a relação que variáveis sócio-

demográficas mantêm com a aquisição total de calorias e, também, 

com as calorias provenientes especificamente do açúcar. 

Associações significantes com o total de calorias adquiridas são 

observadas no caso da situação urbana ou rural do estrato (maior 
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aquisição para situação rural), renda domiciliar (menor aquisição 

para os dois quartis superiores de renda), percentual do gasto com 

alimentos fora de casa (aquisição decrescente com o gasto), 

proporção de idosos nos domicílios (aquisição crescente com a 

proporção de maiores de 64 anos) e proporção de mulheres nos 

domicílios (aquisição decrescente com a maior proporção do sexo 

feminino) . Conforme já mencionado, essas variáveis foram 

introduzidas, em bloco, em um modelo de regressão múltipla das 

calorias adquiridas de açúcar sobre a aquisição total de calorias. 
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Tabela 2 - Médias do valor calórico total da aqu1s1çao de 
alimentos {VCT} e das calorias provenientes de 
açúcar segundo variáveis sócio-demográficas 
em domicílios brasileiros {2002-2003}. 

VCT Calorias de Açúcar 
(kcal / per (kcal/per 

Va riáveis capital dia) p capital dia) p 

Região 0,486 0,003 

Norte 1882,8 226,4 

Nordeste 1757,3 276,2 

Sudeste 1775,6 308,3 

Sul 1973,6 306,3 

Centro-Oeste 1714,9 273,1 

Área 0,000 0,000 

Urbana 1702,6 278,4 

Rural 2375,5 368,0 

Renda domiciliar per capita 0,014* 0,306* 

1 o quartil 1803,3 278,5 

2° quartil 1979,3 327,7 

3° quartil 1732,5 286,5 

4° quartil 1705,5 275,3 

% de gasto com alimentação fora do 0,000* 0, 000* domicíl io 

1 o quartil 2117,2 321,5 

2° quartil 1801,5 302,7 

3° quartil 1702,3 291,3 

4° quartil 1598,5 252,6 
0/o de Menores de 20 anos 0,486* 0,066* 

1° quartil 1865,9 298,8 

2° quartil 1783,5 303,5 

3° quartil 1763,2 299,8 

4° quartil 1807,8 265,8 

% de Maiores de 64 anos 0,000* 0,000* 

1 o quartil 1574,9 235,1 

2° quartil 1792,4 293,8 

3° quartil 1913,8 326,8 

4° quartil 1942,8 313,1 

% de Mulheres 0,000* 0 ,006* 

1 o quartil 2061,1 320 ,8 

2° quartil 1741,7 284,2 

3° quartil 1750,4 300,5 

4° quartil 1662,9 262,6 

Total 1805,2 292,0 

* p para t endência linea r 
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Tabela 3 - Resultados do modelo final de regressão linear 
múltipla {sem interações) relativo à associação 
entre calorias adquiridas de açúcar e o valor 
calórico total da aquisição domiciliar de 
alimentos {kcal/per capita) em domicílios 
brasileiros {2002-2003). 

Variáveis no Modelo 

Calorias adquiridas de açúcar (kcaljper capita) 
Renda domiciliar (log de R$/ per capita) 
% do gasto em alimentação fora do domicílio 
Área O=urbano !=rural 

Coeficiente Intervalo de 
de re ressão confian a de 95°/o R2 

3,229 
157,507 
-12,785 
384 589 

2,645 
87,784 
-19,128 
251 951 

3,814 
227,229 
-6,442 

517 226 

0,713 

A Tabela 3 apresenta resultados do modelo final de regressão 

múltipla das calorias de açúcar sobre o total de calorias, incluindo 

as variáveis de controle cuja retirada modificou em mais de 5°/o o 

coeficiente de regressão associado às calorias de açúcar. Nota-se, 

inicialmente, que este modelo final, que inclui, além das calorias de 

açúcar, a renda domiciliar per capita, o percentual do gasto com 

alimentação fora de casa e a situação urbana ou rural dos 

domicílios, "explica" mais de dois terços da variabilidade do VCT da 

aquisição domiciliar de alimentos (r2 = 0,713). Na construção do 

modelo, foram testadas diversas transformações para a variável 

renda domiciliar, sendo o melhor ajuste obtido por meio da 

transformação logarítmica . 

Nota-se, ainda, que o coeficiente de regressão para as 

calorias de açúcar (3,229; IC95
% 2,645 - 3,814) implica que cada 

caloria adicional de açúcar determina um aumento de mais de três 
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calorias no total calórico adquirido pelos domicílios. Ou seja, a 

aquisição de uma caloria adicional de açúcar leva à aquisição "a 

mais" de 2,229 calorias provenientes de outros macronutrientes 

que não o açúcar (gorduras, proteínas ou outros carboidratos). 

Coeficiente de regressão para as calorias de açúcar de valor igual a 

2,229 foi encontrado para modelo de regressão idêntico ao 

apresentado na Tabela 3, tendo como variável dependente o VCT 

subtraído das calorias de açúcar (dados não mostrados). 

Análises adicionais, feitas a partir do modelo final de 

regressão múltipla sobre a aquisição total de calorias, revelaram 

efeitos significativos de interações, duas a duas, entre calorias de 

açúcar, renda domiciliar e percentual de gasto com alimentação 

fora do domicílio. A tabela 4 apresenta resultados do modelo final 

de regressão que contempla o efeito dessas interações sobre a 

aquisição total de calorias (r2=0, 754 ). 
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Tabela 4 - Resultados do modelo final de regressão linear 
múltipla (com interação) relativo à associação 
entre calorias adquiridas de açúcar e o valor 
calórico total de aquisição domiciliar de 
alimentos (kcal/per capita) em domicílios 
brasileiros (2002-2003). 

Variáveis no modelo 

Calorias adquiridas de açúcar (kcal/per capita/ dia) 
Renda domiciliar (log de R$/ per capita) 
Área (O=urbano 1=rural) 
% de gasto em alimentação fora do domicílio 
Calorias de Açúcar * Renda domiciliar 
Calorias de Açúcar * % de gasto em alimentação fora 
do domicílio 
Renda domiciliar * % de gasto em alimentação fora 
do domicílio 

Coeficiente 
de re ressão 

-4,509 
-501,487 
273,240 
-22,587 
1,775 
-0,142 

7,079 

-7,982 
-771,166 
149,443 
-50,357 

1,162 
-0,191 

3,497 

-1,037 
-285,790 
397,037 

5,183 
2,389 
-0,092 

10,661 

0,754 

Os sinais, respectivamente, positivo e negativo dos termos 

de interação entre calorias de açúcar e renda e calorias de açúcar e 

percentual do gasto em alimentação fora de casa indicam que o 

efeito positivo da aquisição de açúcar sobre a aquisição total de 

calorias cresce com o aumento da renda e diminui com o aumento 

do gasto fora de casa. O sinal negativo do termo isolado "calorias 

de açúcar" no modelo com interação indica que a quantidade total 

de calorias adquirida pelas famílias diminui com o aumento de 

calorias provenientes do açúcar na condição de ausência 

simultânea de renda e de gastos com alimentação fora de casa. Em 

todas as outras condições, para se conhecer o efeito do açúcar 

sobre as calorias totais, é necessário se levar em conta o nível de 

renda familiar e o percentual do gasto com alimentação fora de 

casa. Para facilitar a visualização desse efeito, apresentam-se três 

47 



gráficos que consideram diferentes "cenários" para a renda 

domiciliar e para o percentual do gasto com alimento fora de casa. 

Nesses gráficos, permite-se observar a variação da quantidade de 

calorias adquiridas de açúcar entre um mínimo correspondente ao 

percentil 10 da distribuição da aquisição de açúcar na amostra total 

da POF 2002-2003 e um valor máximo correspondente ao percentil 

90. A renda é fixada em cada um dos três gráficos em valores 

equivalentes à média da renda observada, respectivamente, no 

quintil inferior da renda, no quintil intermediário e no quintil 

superior. Em cada um dos três gráficos, apresenta-se a relação 

entre calorias de açúcar e calorias totais sem fixar o valor do 

percentual do gasto com alimentação fora de casa e, também, na 

condição de percentual zero desse gasto. 

Nota-se que nos três cenários estabelecidos para a renda 

domiciliar, aumentos na aquisição de açúcar determinam aumentos 

nas calorias totais da aquisição domiciliar de alimentos, sendo 

sempre maiores os aumentos no cenário de percentual zero de 

gastos com alimentação fora de casa. São particularmente 

relevantes as predições para as calorias totais quando é zero o 

percentual de gasto com alimentação fora de casa, pois, nesta 

condição, a aquisição domiciliar de alimentos tenderia a se 

aproximar do consumo real de calorias dos indivíduos. Na condição 
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de gasto zero com alimentação fora de casa, uma aquisição 

relativamente elevada de açúcar (413,6 kcal/per capita/dia ou 

percentil 90 da distribuição da aquisição de açúcar na amostra da 

POF) levaria a aquisição total de alimentos para 2770 kcal/per 

capita/dia em domicílios com baixa renda (quintil inferior de 

distribuição de renda), 2980 kcaljper capita/dia em domicílios com 

renda intermediária (quintil intermediário da distribuição de renda) 

e 3240 kcal/per capita/dia em domicílios com alta renda (quintil 

superior da distribuição de renda). 

Modelos independentes para domicílios urbanos e rurais 

foram testados, mas não são apresentados em face de que 

evidenciaram resultados semelhantes dos dados para o total dos 

domicílios (dados não mostrados). 
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Figura 1 - Estimativas de modelo de regressão linear múltiplo {com 
interação) para a relação entre aquisição de calorias de 
açúcar e valor calórico total {VCT) da aquisição domiciliar de 
alimentos no primeiro quintil, quintil intermediário e quinto 
quintil da distribuição da renda domiciliar per capita 
conforme dois cenários para o percentual do gasto em 
alimentação fora de casa. Brasil, 2002/2003. 
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Nota 
Cenário 1: Pred ição feita com a renda domiciliar per capita fixada no valor equivalente à média de 
renda observada no primeiro quintil, quintil intermediário e quinto quintil da distribuição de renda 
domiciliar per capita com as demais variáveis explanatórias do modelo, exceto calorias do açúcar, 
fixada na média observada na amostra de estratos da POF. 
Cenário 2 : Predição conforme 1 mais a fixação em zero do percentual de gasto em alimentação fora 
de casa . 
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Discussão 

Com base em pesquisa nacional de orçamentos familiares 

representativa do conjunto dos domicílios brasileiros, o presente 

estudo evidenciou associação positiva e significativa entre 

aquisição de calorias provenientes de açúcar e o valor calórico total 

da aquisição domiciliar de alimentos. Verificou-se, também, que na 

condição de ausência de despesas com alimentação fora de casa, 

e, portanto, em um cenário em que a aquisição domiciliar de 

alimentos tenderia a se aproximar do consumo real dos indivíduos, 

a aquisição de açúcar levaria a aquisição total de calorias a valores 

claramente excessivos diante da ingestão de 2000 kcal/dia 

recomendadas para a população brasileira (MS 2006). 

As principais limitações deste estudo decorrem das limitações 

das pesquisas de orçamentos familiares para descrever o consumo 

alimentar das famílias, ou seja, a não consideração dos alimentos 

consumidos fora de casa e a proporção de alimentos adquiridos 

mas não consumidos. A essas duas limitações, junta-se, no caso da 

POF 2002-2003, o curto período (uma semana) de referência para 

a avaliação das aquisições de alimentos. 
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No presente estudo, procurou-se controlar o possível efeito 

do consumo fora de casa sobre a relação entre calorias adquiridas 

de açúcar e aquisição total de alimentos utilizando-se nos modelos 

de regressão múltipla o percentual do gasto com alimentação fora 

do domicílio. Na presença do controle da renda, parece razoável 

admitir-se que esse percentual, seja uma "proxy" para o consumo 

calórico fora do domicílio. 

Com relação aos alimentos adquiridos, mas não consumidos, 

é razoável supor, inicialmente, que isso ocorra com magnitude 

relevante apenas nos estratos de mais alta renda. Ainda assim, 

para que a relação indicada pelo presente estudo entre consumo de 

açúcar e consumo total de calorias fosse afetada pelo eventual 

"desperdício" de alimentos seria preciso que a proporção não 

consumida de açúcar fosse diferente da proporção não consumida 

dos demais alimentos. 

Para resolver o problema do curto período de avaliação de 

cada domicilio na POF, optou-se por eleger como unidades de 

estudo grupos de domicílios homogêneos quanto a atributos sócio

econômicos e geográficos, garantindo-se, ademais, a 

caracterização da aquisição de alimentos em cada unidade de 

estudo ao longo dos quatro trimestres do ano. 
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Fala a favor da relativa acurácia da POF na aferição da 

participação do açúcar na dieta dos brasileiros a proporção de 

16,2°/o das calorias totais, próxima dos 18,3°/o e 18,6°/o estimados 

pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação) a partir das folhas de balanço de alimentos do país 

nos anos de 2002 e 2003, respectivamente (MONTEIRO et ai 

2006). 

Apesar das limitações características das pesquisas de 

orçamentos familiares, estudos que comparam seus resultados com 

os obtidos em inquéritos individuais de consumo concluem que 

existe uma considerável concordância entre os métodos (NASKA et 

ai 2001, BECKER 2001). Por exemplo, em estudo realizado em 

quatro países europeus, encontrou-se coeficiente de correlação de 

O, 74 entre consumo de açúcar mensurado por pesquisa de 

orçamentos familiares e por inquérito individual de consumo 

(NASKA et ai 2001). Há mesmo autores que defendem que, no 

caso de alimentos utilizados como ingredientes de preparações, 

como o açúcar, as pesquisas de orçamentos familiares podem 

refletir melhor o consumo real dos indivíduos, do que os inquéritos 

individuais de consumo. Isso ocorreria em face da dificuldade dos 

indivíduos em relatar a quantidade consumida de um alimento que 

é ingerido como parte de uma preparação (BECKER 2001). 
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Dois pontos fortes do presente estudo são a 

representatividade nacional da amostra de domicílios estudada e o 

controle estatístico de diversos atributos sócio-demográficos que 

poderiam atuar como fator de confusão para a associação entre 

calorias de açúcar e valor calórico total da aquisição domiciliar de 

alimentos. Ainda assim, com relação a este último aspecto, como 

em qualquer estudo observacional, não se pode descartar a 

possibilidade de existência de fatores de confusão não 

considerados em nossa análise. 

Estudo populacional realizado nos Estados Unidos analisou o 

efeito do consumo de açúcar refinado no valor calórico total da 

dieta de crianças com idade entre 2 e 5 anos. As análises foram 

estratificadas por faixa etária, 2 a 3 anos e 4 a 5 anos, e as 

crianças classificadas em 5 grupos de acordo com o percentual de 

participação do açúcar em suas dietas. O estudo evidenciou 

aumento significativo do total calórico da dieta das crianças mais 

jovens (mas não nos mais velhos) com o aumento do percentual de 

participação do açúcar na dieta (KRANZ et ai 2005). Outro estudo 

americano investigou o efeito da participação do consumo total de 

açúcares na dieta (nesse caso somando açúcar refinado e açúcares 

intrínsecos) sobre o valor calórico total da dieta de crianças com 10 
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anos de idade, não encontrando associações significativas (FARRIS 

1998). 

Cabe mencionar que o estudo da associação entre 

participação de açúcar (ou qualquer outro alimento) na dieta e 

valor calórico total da dieta, como ocorreu nos dois estudos 

americanos referidos acima, tem sido questionado, uma vez que o 

total de calorias aparece nos dois lados da equação da associação: 

como denominador da variável explanatória e como variável 

desfecho (FORSHEE and STOREY 2004). 

Estudo prospectivo com duração de 12 meses realizado nos 

Estados Unidos identificou associação significativa entre consumo 

de refrigerante e ganho de peso entre adolescentes com idade 

entre nove e 14 anos. Os autores deste estudo consideraram que o 

provável mecanismo da associação estaria no aumento do valor 

calórico total da dieta determinado pelo consumo de refrigerantes, 

uma vez que o efeito do consumo desses produtos sobre o excesso 

de peso foi intensamente atenuado com o controle do valor calórico 

total da dieta (BERKEY 2004). 

A associação positiva entre consumo de refrigerante e ganho 

de peso ou obesidade e, mesmo, síndrome metabólica 
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principalmente entre crianças e adolescentes, tem sido evidenciada 

por estudos realizados nos Estados Unidos e Canadá (LUDWING et 

ai 2001, DUBOIS et ai 2007, EBBELING et ai 2006, DHINGRA et ai 

2007). 

Estudos brasileiros que avaliem diretamente o efeito do 

consumo de açúcar sobre o valor calórico total da dieta ou mesmo 

sobre o excesso de peso ou a obesidade são necessários para 

confirmar os resultados relatados no presente estudo a partir de 

aquisições domiciliares de alimentos. Entretanto, 

independentemente da necessidade de mais estudos, os resultados 

aqui encontrados corroboram as propostas internacionais (WHO 

2003) e nacionais (MS 2006) que recomendam a redução 

populacional no consumo de açúcar refinado. 
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4. ARTIGO 3 

Efeito da aquisição de açúcar sobre 

o perfil em macronutrientes da 

disponibilidade domiciliar de 

alimentos (Brasil 2002-2003). 
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Efeito da aquisição de açúcar sobre o perfil em 

macronutrientes da disponibilidade domiciliar de 

alimentos (Brasil 2002-2003) 

Resumo 

Objetivo: Estudar a influência que a aquisição de calorias 

provenientes de açúcar (açúcar de mesa ou açúcar presente em 

alimentos processados) exerce sobre a participação calórica dos 

demais macronutrientes na disponibilidade domiciliar de alimentos. 

Metodologia: Utilizaram-se dados sobre aquisição de alimentos 

coletados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, realizada 

entre junho de 2002 e julho de 2003 pelo IBGE em uma amostra 

probabilística de 48.470 domicílios do país. As unidades de 

observação para este estudo correspondem a cada um dos 443 

estratos amostrais da POF formados por conjuntos de domicílios 

pertencentes a setores censitários semelhantes quanto à 

localização geográfica e nível de escolaridade dos chefes de família. 

As quantidades dos alimentos que cada estrato de domicílios 

adquiriu ao longo de 12 meses foram transformadas em calorias 

utilizando tabelas de composição de alimentos. A influência das 

calorias provenientes de açúcar sobre a participação calórica de 

cada um dos demais macronutrientes na disponibilidade domiciliar 

de alimentos foi estudada por meio de modelos de regressão linear 

múltipla com ajuste para o valor calórico total da aquisição de 
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alimentos, excetuadas as calorias provenientes do açúcar, e para 

variáveis sócio-demográficas. Resultados: Evidenciou-se que 

calorias adquiridas de açúcar aumentam significativamente a 

participação de gorduras na disponibilidade domiciliar de alimentos 

e diminuem, também significativamente, a participação de 

proteínas. Calorias de açúcar procedentes de alimentos 

processados aumentam significativamente a participação de 

gorduras e de ácidos graxos saturados e diminuem, também 

significativamente, a participação de outros carboidratos que não o 

açúcar. Conclusões: Os resultados encontrados neste estudo 

trazem novas evidências sobre o papel prejudicial do açúcar a 

saúde humana que corroboram orientações brasileiras e 

internacionais que recomendam a redução no consumo deste 

alimento e estipulam limites máximos para sua participação na 

dieta. 
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Introdução 

Dados de inquéritos nacionais, de base populacional, 

realizados no Brasil entre 1975 e 2003 evidenciam declínio 

continuo da prevalência de déficits ponderais e avanço alarmante 

da prevalência de excesso de peso e obesidade, em todas as 

regiões do País e em todas as classes de renda (IBGE 2004, IBGE 

2006, MONTEIRO et ai 2007). 

Para estudiosos do fenômeno da transição nutricional nos 

países em desenvolvimento, a trajetória dos indicadores 

nutricionais descritos no Brasil se deve a mudanças na composição 

das dietas e no estilo de vida dos indivíduos decorrentes de 

mudanças no ambiente relacionadas à industrialização, urbanização 

e integração daqueles países à economia global (POPKIN 2002). 

A evolução da disponibilidade de alimentos na América Latina 

indica tendência de aumento na participação de gorduras na dieta, 

principalmente gordura de origem animal, e aumento da já elevada 

participação de calorias de açúcar na dieta. Entre 1970/72 e 

1995/96 a participação do açúcar na disponibilidade de alimentos 

dos países latinoamericanos aumentou de 15,8°/o para 16,9°/o 

(BERMUDEZ and TUCKER 2003). No Brasil a evolução da 
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disponibilidade nacional de alimentos entre 1961/63 e 1999/2001 

aponta grande aumento na participação de gorduras (de 15, 7°/o 

para 26,3°/o das calorias totais) e aumento na já elevada 

participação de açúcar (de 18,0 para 18,8 das calorias totais) 

(MONTEIRO et ai 2007 FAO 2004). 

O acúmulo de evidências que indicam que determinadas 

características da dieta aumentam substancialmente o risco de 

doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer, obesidade, 

dislipidemias e diabetes, entre outras, fez com que a OMS 

estabelecesse limite máximo de consumo para a ingestão de 

gorduras (30°/o do valor calórico total), ácidos graxos saturados 

(10°/o do consumo calórico total), colesterol (300 mg dia) e açúcar 

(10°/o do valor calórico total) e limites mínimos para o consumo de 

frutas e hortaliças ( 400g por dia) e carboidratos complexos (entre 

55 e 75°/o do valor calórico total) (WHO/FAO 2003). 

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada no 

período 2002-2003 (POF 2002-2003) em amostra probabilística 

representativa do conjunto dos domicílios brasileiros evidenciaram 

que o limite máximo de 10°/o das calorias totais provenientes de 

açúcar recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS 
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era ultrapassado em todas as regiões do país (LEVY-COSTA et ai 

2005). 

Embora a recomendação da OMS em limitar o consumo de 

açúcar não seja seguida por todos os países - nos EUA e Canadá, 

por exemplo, o limite superior para a participação do açúcar nas 

calorias totais é de 25°/o (lOM 2002) - ela encontra suporte em 

vários estudos que associam o consumo de açúcar a efeitos 

desfavoráveis para a saúde. Dentre esses efeitos destacam-se 

aumento na ocorrência de cárie dental (WHO/FAO 2003), ganho 

excessivo de peso (LUDWIG et ai 2001, DUBOIS et ai 2007) e 

aumento na incidência de doenças cardiovasculares (FRIED and 

RAO 2003) e diabetes (KELLEY 2003). 

Há também evidências de que o consumo de açúcar 

influencia negativamente características gerais da dieta, 

contribuindo para o consumo excessivo de calorias (KRANZ et ai 

2005, POPKIN and NIELSEN 2003, MANN 2004), diminuindo a 

participação de outros macronutrientes (FARRIS 1998, KRANZ et ai 

2005) e diluindo a concentração de micronutrientes (POPKIN and 

NIELSEN 2003, KRANZ et ai 2005, UTE et ai 2002). 
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Em estudo anterior, a partir de dados sobre aquisição 

domiciliar de alimentos coletados pela POF 2002-2003, 

evidenciamos que calorias adquiridas de açúcar levaram a 

aumentos substanciais no total de calorias adquiridas pelas famílias 

brasileiras (LEVY and MONTEIRO 2007 (20 artigo desta tese)) No 

presente estudo examinaremos, a partir da mesma base de dados, 

a influência que a aquisição de calorias provenientes de açúcar 

(açúcar de mesa ou açúcar presente em alimentos processados) 

exerce sobre a participação calórica de cada um dos demais 

macronutrientes na disponibilidade domiciliar de alimentos. 
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Métodos 

Todos os dados utilizados neste estudo provêm da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística no período de junho de 2002 a julho de 

2003 (POF 2002-2003). 

Amostragem 

O desenho da amostra da POF 2002-2003 foi estruturado de 

modo a representar o conjunto dos domicílios brasileiros, bem 

como as cinco grandes regiões do país conforme situação urbana 

ou rural, os 26 estados brasileiros, as nove regiões metropolitanas 

e as capitais dos 26 estados no que se refere à situação urbana. 

Trata-se de uma amostra estratificada, sorteada em dois estágios. 

Os estratos, em número de 443, foram formados, agrupando-se os 

setores censitários do país com base em critérios geográficos 

(estado, região e situação urbana ou rural do setor) e 

socioeconômicos (média de escolaridade do chefe do domicílio no 

setor, segundo o Censo Demográfico de 2000). O sorteio de 

setores censitários (unidade primária de amostragem) dentro de 

cada estrato foi feito por amostragem sistemática com 

probabilidade proporcional ao número de domicílios no setor. O 
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sorteio de domicílios (unidade secundária de amostragem) dentro 

de cada setor foi feito por amostragem aleatória simples, sem 

reposição. Os domicílios sorteados dentro de cada um dos 443 

estratos foram distribuídos ao longo dos doze meses de duração da 

pesquisa, para que a coleta de dados fosse uniforme nos quatro 

trimestres do ano. Foram entrevistados 48.470 domicílios em 

3.984 setores. 

O período de referência utilizado pela POF 2002-2003 para a 

coleta de informações sobre aquisição de alimentos em cada 

domicílio é de apenas sete dias, o que não permite uma 

caracterização adequada do padrão de aquisição de alimentos de 

cada domicílio estudado. Por esta razão, na presente investigação, 

optou-se por adotar como unidade de estudo, não o domicílio 

individual estudado pela POF 2002-2003, mas o conjunto de 

domicílios existentes em cada um dos 443 estratos da amostra. O 

número médio de domicílios estudado dentro de cada um dos 443 

estratos da POF 2002-2003 foi de 109,6, variando de 9 a 804 

domicílios. O fator amostrai de ponderação de cada estrato 

resultou da somatória dos fatores amostrais de ponderação dos 

domicílios pertencentes a cada estrato. 
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Coleta de dados 

As informações referentes aos alimentos adquiridos em cada 

domicílio foram obtidas utilizando a caderneta de despesa coletiva 

da pesquisa. Nesta caderneta são registradas todas as aquisições 

de alimentos feitas durante um período de sete dias consecutivos 

incluindo quantidade, unidade de medida com seu equivalente em 

peso ou volume, valor da despesa, local de compra e a forma de 

obtenção do alimento. Em cerca de 75°/o dos domicílios, os dados 

sobre aquisição de alimentos foram registrados em meio eletrônico, 

no próprio momento da coleta de dados, com a utilização de 

computadores portáteis o que possibilitou a verificação da 

consistência das informações e a correção de erros ainda no 

domicílio. 

Construção de variáveis 

As variáveis centrais desde estudo são representadas pelas 

quantidades de açúcar, de outros carboidratos que não o açúcar, 

de proteínas e de gorduras presentes nas aquisições de alimentos 

feitas pelos domicílios que constituem cada estrato da amostra da 

POF 2002-2003. Tanto no caso do açúcar quanto no caso dos 

demais macronutrientes, as quantidades adquiridas pelo estrato 
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são expressas em kcal/per capita/dia. No caso das calorias 

provenientes de açúcar foram consideradas tanto o açúcar de mesa 

quanto os açúcares adicionados pela indústria aos alimentos 

processados. Rapadura, melado, mel e outros adoçantes calóricos, 

embora representem proporção diminuta do total de calorias 

adquiridas pelas famílias brasileiras, foram igualmente 

consideradas no cômputo do total de calorias provenientes de 

açúcar. Os açúcares intrínsecos, presentes naturalmente nos 

alimentos, como a frutose nas frutas e a lactose nos leites, foram 

considerados neste estudo como parte do restante dos carboidratos 

da alimentação. No caso das calorias provenientes de gorduras 

foram consideradas separadamente as calorias provenientes de 

ácidos graxos saturados. 

Os procedimentos empregados para se chegar à aquisição 

diária per capita de cada macronutriente (expressa em kcal) em 

cada estrato de domicílios foram os seguintes: 1) soma das 

quantidades adquiridas de um mesmo alimento (em gramas) ao 

longo dos sete dias de coleta; 2) aplicação para cada alimento de 

fator de correção que leva em conta apenas as partes comestíveis 

dos alimentos (IBGE 1996); 3) conversão da quantidade adquirida 

de cada alimento em calorias de açúcar refinado e calorias dos 

demais macronutrientes de interesse, empregando-se para tanto a 
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tabela TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) (NEPA 

2004) ou a tabela oficial de composição nutricional americana 

(USDA 2004), versão 15, quando o alimento não estava disponível 

na primeira tabela. 4) soma das calorias provenientes de cada 

macronutriente de interesse adquiridas pelos domicílios de um 

mesmo estrato e divisão do resultado pela soma do número de 

indivíduos no estrato (os fatores amostrais de ponderação de cada 

domicílio foram utilizados nesta etapa). 

Atributos sócio-demográficos dos estratos de domicílios 

(unidades de estudo) foram utilizados para controlar possíveis 

variáveis de confusão para a associação entre calorias adquiridas 

de açúcar e calorias dos demais macronutrientes. Tais variáveis 

incluíram a macro região onde se situava o estrato de domicílios 

(Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste) e sua inserção em 

área urbana ou rural, além dos valores médios no estrato da renda 

domiciliar per capita e do percentual de menores de 20 anos, de 

maiores de 64 anos e de mulheres. Para se chegar aos valores 

médios dessas variáveis no estrato, foram empregados os fatores 

amostrais de ponderação dos domicílios pertencentes a cada 

estrato. 
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Análise dos dados 

O efeito da aquisição de açúcar sobre o perfil de 

macronutrientes na disponibilidade domiciliar de alimentos foi 

estudado a partir de modelos de regressão linear múltiplos 

específicos para cada macronutriente de interesse. A variável 

dependente desses modelos foi o total de calorias correspondente 

ao macronutriente e as variáveis explanatórias foram o total de 

calorias correspondente ao açúcar e o valor calórico total da 

aquisição de alimentos excetuadas as calorias do açúcar. Com a 

inclusão desta última variável nos modelos, o coeficiente de 

regressão do açúcar indica a influência que a quantidade adquirida 

de açúcar exerce sobre a quantidade adquirida do macronutriente 

independente de variações no valor calórico total de aquisição de 

alimentos (excetuadas as calorias do açúcar). Ou seja, nesta 

situação, o coeficiente de regressão do açúcar indica a participação 

relativa do macronutriente no valor calórico total da aquisição de 

alimentos excetuado o açúcar. Ademais, visando ao controle de 

potenciais variáveis de confusão para a relação entre aquisição de 

açúcar e a participação relativa de cada macronutriente na 

disponibilidade domiciliar de alimentos, adicionaram-se aos 

modelos de regressão múltipla as variáveis de caracterização sócio

demográfica das unidades de estudo (estratos de domicílios) que 
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apresentaram valor p inferior a 0,20 na associação bivariada com o 

macronutriente de interesse ou com o total de calorias do açúcar. A 

seguir, utilizando-se o procedimento "backward", foram retiradas 

dos modelos, uma a uma, as potenciais variáveis de confusão, 

iniciando pela variável com o maior valor p e mantendo-se no 

modelo final todas as variáveis cuja retirada tivesse alterado em 

mais de 10°/o a magnitude do coeficiente de regressão do açúcar. 

Procedimentos análogos de modelagem foram empregados 

para se estudar a influência específica do açúcar de mesa (somado 

a outros adoçantes calóricos empregados pelas famílias, como mel, 

melado e rapadura) e dos açúcares adicionados pela indústria a 

alimentos processados. 

A adequação dos modelos finais de regressão foi realizada 

empregando-se análise de resíduos. Em todas as análises deste 

estudo, foram utilizados fatores amostrais de ponderação que 

permitem a extrapolação dos resultados para a população 

brasileira. Todas as análises foram feitas com o emprego do 

aplicativo estatístico Stata/SE versão 8.0 (STATA 2003). 
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Resultados 

A Tabela 1 mostra que a aquisição domiciliar de calorias 

provenientes de todos os macronutrientes aumenta de modo 

uniforme e significativo com o aumento das calorias provenientes 

de açúcar. 

Tabela 1 - Valores médios para calorias provenientes de 
diferentes macronutrientes segundo quartis 
das calorias provenientes de açúcar na 
aquisição domiciliar de alimentos. Brasil, 
2002/2003. 

30 (292,0 - 334,8) 

40 (334,8 - 768,2) 

219,0 

249,9 

*p<O,OOO para tendência linear 

806,1 

992,1 

546,4 

635,2 

152,9 

172,6 

A Tabela 2 apresenta resultados dos modelos de regressão 

relativos à associação entre aquisição domiciliar de açúcar e 

aquisição de outros macronutrientes. Os coeficientes de regressão 

brutos confirmam e quantificam as associações positivas entre 

açúcar e cada um dos demais macronutrientes evidenciadas na 

tabela anterior. Os coeficientes ajustados para o valor calórico total 

de aquisição de alimentos (excetuadas as calorias do açúcar) 

indicam, por sua vez, que calorias de açúcar estão associadas a 

variações significativas na participação dos demais macronutrientes 
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na disponibilidade domiciliar de alimentos. Calorias de açúcar 

determinam aumento na participação de gorduras e diminuição na 

participação de proteínas e de outros carboidratos que não açúcar. 

Tabela 2 

Gorduras 
Ácidos graxos saturados 
Carboidratos exceto açúcar 
Proteínas 

Coeficientes de regressão das calorias 
provenientes de açúcar sobre as calorias 
provenientes de outros macronutrientes na 
aquisição domiciliar de alimentos. Brasil 
2002-2003. 

IC95.,.dos coeficientes 
a ustados 

0,208 0,577 
-0 ,030 0,106 
-0,442 -0,006 
-0 122 -0 011 

* Ajustados para o total de calorias adquiridas excetuadas as do açúcar. 

A Tabela 3 apresenta resultados de modelos de regressão 

múltipla relativos às associações entre calorias provenientes do 

açúcar e de suas frações (açúcar de mesa e açúcar presente em 

alimentos processados) e calorias provenientes de outros 

macronutrientes. Esses modelos são ajustados para o valor calórico 

total da aquisição de alimentos excetuadas as calorias de açúcar 

(ou de cada fração de açúcar) e, adicionalmente, para as variáveis 

sócio-demográficas que se mostraram variáveis de confusão para a 

associação entre calorias de açúcar (ou de suas frações) e calorias 

de cada macronutriente. 
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Com o ajuste adicional para variáveis sócio-demográficas, os 

coeficientes de regressão indicam que calorias provenientes de 

açúcar determinam aumento significativo na participação relativa 

de gorduras e diminuição, também significativa na participação de 

proteínas. 

Os resultados dos modelos de regressão relativos à influência 

das frações do açúcar sobre a participação relativa na 

disponibilidade domiciliar de alimentos dos demais macronutrientes 

indicam efeitos significativos apenas no caso do açúcar presente 

em alimentos processados. Calorias de açúcar presentes em 

alimentos processados determinam aumento significativo na 

participação de gorduras totais e de ácidos graxos saturados e 

diminuição, também significativa, na participação de carboidratos 

que não o açúcar. Calorias de açúcar de mesa determinam 

aumento na participação de gorduras totais que fica no limite da 

significância estatística (p=0,058). 
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Tabela 3 - Coeficientes de regressão ajustados das calorias 
provenientes de açúcar e suas frações sobre as 
calorias provenientes de outros macronutrientes 
na aquisição domiciliar de alimentos. Brasil 
2002-2003. 

Fração açúcar 

Açúcar 
Fração açúcar de presente em 

Variável mesa alimentos 
dependente do processados 

modelo er ca ita er ca ita kcal er ca ita dia 

Gorduras totais 0,313a 0,177a 1,5689 

(0,158- 0,469) (-0,006- 0,361) (1,241- 1,895) 
Ácidos graxos 0,022b - 0,019b 0,436h 

saturados (-0,032- 0,075) (-0,074- 0,036) (0,303- 0,570) 
Carboidratos exceto -0,155c 0,044e -0,813e 

açúcar (-0,319- 0,010) (-0,165- 0,254) (-1,315- -0,310) 

Proteínas 
-0,067d - 0,054f 0,125e 

-o 122- -o 011 -0 114 - o 006 -o 083 -o 334 
Intervalo de confiança de 95% entre parentes 
Todos os coeficientes estão ajustados para o total de calorias adquiridas excetuadas as do açúcar 
a Ajuste adicional para região e renda 
b Ajuste adicional para região, renda e percentual de menores de 20 anos 
c Ajuste adicional para renda e percentual de menores de 20 anos 
d Ajuste adicional para região e percentual de menores de 20 anos 
e Ajuste adicional para área, região, renda e percentual de menores de 20 anos 
r Ajuste adicional para área, região e percentual de menores de 20 anos 
9 Ajuste adicional para o percentual de menores de 20 anos 
h Ajuste adicional para renda 
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Discussão 

Em estudo anterior, com base em dados coletados por 

inquérito probabilístico sobre aquisição de alimentos realizado em 

2002-2003 em amostra representativa do conjunto dos domicílios 

brasileiros, evidenciou-se associação positiva e significativa entre 

calorias adquiridas de açúcar e o valor calórico total da aquisição 

domiciliar de alimentos. No presente estudo, realizado com base no 

mesmo inquérito, evidenciou-se que aumentos nas calorias 

adquiridas de açúcar determinam que a disponibilidade domiciliar 

de alimentos tenha maior participação de gorduras e menor 

participação de proteínas. Com relação especificamente a 

aumentos nas calorias da fração de açúcar proveniente de 

alimentos processados, evidenciou-se maior participação de 

gorduras e de ácidos graxos saturados e menor participação de 

carboidratos que não o açúcar. 

Duas limitações principais devem ser consideradas quando se 

utilizam dados sobre aquisição domiciliar de alimentos para se 

avaliar o padrão alimentar das famílias: a não consideração dos 

alimentos consumidos fora de casa e a proporção de alimentos 

adquiridos e não consumidos. No caso da POF 2002-2003, utilizada 

no presente estudo, soma-se às duas limitações anteriores o curto 
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período (uma semana) de registro das aquisições de alimentos em 

cada domicílio. 

A primeira limitação - não consideração dos alimentos 

consumidos fora de casa - deve ter impacto limitado sobre os 

resultados do presente estudo, uma vez que ele trata de relações 

entre alimentos adquiridos para consumo no domicílio. De qualquer 

forma, análises realizadas, separadamente, para os estratos de 

domicílios com percentual médio de gasto com alimentação fora do 

domicílio inferior a 10°/o (onde se assume que seja menos 

importante o consumo de alimentos fora do domicílio) revelam 

resultados semelhantes aos obtidos para a amostra total de 

estratos (resultados não mostrados). 

Com relação aos alimentos adquiridos e não consumidos, é 

razoável supor, inicialmente, que isso ocorra com magnitude 

relevante apenas nos estratos de mais alta renda. Ainda assim, 

para que a relação indicada pelo presente estudo entre consumo de 

açúcar e consumo de outros macronutrientes fosse afetada pelo 

eventual "desperdício" de alimentos seria preciso que a proporção 

não consumida de açúcar fosse diferente da proporção não 

consumida dos demais alimentos. 
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Para fazer face ao problema do curto período de registro das 

aquisições de alimentos de cada domicílio na POF, optou-se por 

eleger como unidade de estudo grupos de domicílios homogêneos 

quanto ao nível sócio-econômico e localização geográfica, 

garantindo-se com isso, ademais, a caracterização da aquisição de 

alimentos em cada unidade de estudo ao longo dos quatro 

trimestres do ano. 

Apesar das limitações características das POF, dados sobre 

aquisições de alimentos fornecem informações com considerável 

concordância quando comparadas com resultados obtidos por meio 

de inquéritos individuais de consumo, sobretudo quando os 

indicadores utilizados focalizam medidas relativas e não absolutas 

(NASKA et ai 2001, BECKER 2001). 

Dois pontos fortes do presente estudo são a 

representatividade nacional da amostra de domicílios estudada e o 

controle estatístico de diversos atributos sócio-demográficos que 

poderiam atuar como fator de confusão para a associação entre 

calorias de açúcar e perfil de macronutrientes da aquisição 

domiciliar de alimentos. Ainda assim, com relação a este último 

aspecto, como em qualquer estudo observacional, não se pode 
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descartar a possibilidade de existência de fatores de confusão não 

considerados em nossa análise. 

São escassos os estudos publicados sobre a influência do 

açúcar na composição da dieta em macronutrientes. Dois estudos 

realizados com crianças americanas encontraram associação 

inversa entre consumo de açúcar e consumo de proteínas, de 

gorduras totais e de ácidos graxos saturados. Com relação à 

associação entre açúcar e carboidratos totais (inclusive o açúcar), 

os resultados encontrados nos dois estudos divergem entre si, 

tendo sido observada associação direta em um deles e inversa no 

outro (FARRIS 1998, KRANZ et ai 2005). Em nenhum dos dois 

estudos, houve controle de variáveis sócio-demográficas. Além 

disso, os dois estudos estudam a associação entre açúcar e demais 

macronutrientes analisando a participação relativa dos mesmos no 

valor calórico total da dieta, procedimento que fere o princípio de 

independência entre as variáveis estudadas (FORSHEE and STOREY 

2004). 

Um terceiro estudo realizado com crianças e adolescentes na 

Alemanha identificou associação inversa entre consumo de açúcar 

e um escore de alimentação saudável, composto, entre outras 

variáveis, pelo percentual de participação de gorduras e de ácidos 
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graxos saturados. A partir dos resultados deste estudo os autores 

sugerem como recomendação para a população de crianças e 

adolescentes alemãs limites entre 6°/o e 12°/o para a participação 

do açúcar no valor calórico total da dieta (UTE et ai 2003). 

A relação empírica encontrada neste estudo entre açúcar 

proveniente de alimentos processados e participação de gorduras 

totais e ácidos graxos saturados na disponibilidade domiciliar de 

alimentos poderia se dever a dois mecanismos. O primeiro 

mecanismo seria a presença simultânea (em grande proporção) de 

açúcar e gorduras nos alimentos processados. Este parece ser o 

caso de sorvetes, chocolates e biscoitos doces, produtos que 

representam 31,7°/o do total das calorias de açúcar nos alimentos 

processados adquiridos pelas famílias brasileiras. Em sorvetes e 

chocolates há entre 35°/o e 39°/o de calorias de açúcar e entre 48°/o 

e 51 °/o de calorias de gorduras (sendo cerca de 60°/o provenientes 

de ácidos graxos saturados). Em biscoitos doces há cerca de 35°/o 

de calorias de açúcar e 25°/o de calorias de gorduras. 

O segundo mecanismo para a associação entre açúcar 

proveniente de alimentos processados e participação de gorduras 

na disponibilidade domiciliar de alimentos envolveria eventuais 

associações entre aquisição de alimentos processados ricos em 
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açúcar e aquisição de alimentos ricos em gorduras. A correlação 

positiva entre aquisição de refrigerantes, ( 42, 9°/o do total das 

calorias de açúcar nos alimentos processados adquiridos pelas 

famílias brasileiras), e a aquisição de doces, biscoitos e óleos e 

gorduras exemplifica bem este segundo mecanismo (coeficientes 

de correlação parcial, com ajuste para calorias totais, de O, 70 para 

doces, 0,28 para biscoitos e 0,24 para óleos e gorduras; todos com 

p<O,OOl) (dados não mostrados). 

Independentemente dos mecanismos pelos quais a aquisição 

de açúcar (em geral e açúcar proveniente de alimentos 

processados) influencia o perfil de macronutriente da 

disponibilidade domiciliar de alimentos das famílias brasileiras, os 

resultados mostrados neste estudo trazem novas evidências sobre 

o papel prejudicial do açúcar para a saúde humana. Essas 

evidências corroboram orientações brasileiras (MS 2006) e 

internacionais (WHO/FAO 2003) que recomendam a redução no 

consumo de açúcar e estipulam limites máximos para sua 

participação na dieta. 
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S. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil tem realizado POFs com alguma regularidade e por 

meio delas têm sido possível avaliar tendências seculares de 

disponibilidade domiciliar de alimentos nas áreas metropolitanas do 

País (MONDINI and MONTEIRO 1994, MONTEIRO et ai 2000). 

Embora não permitam a avaliação direta do consumo alimentar das 

famílias, mas tão somente a disponibilidade de alimentos para 

consumo no domicilio, as POFs constituem fonte valiosa para 

obtenção de informação acerca do padrão de alimentação de uma 

população. 

Com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada 

pelo IBGE em 2002-2003 em amostra probabilística representativa 

de todas as regiões do país, o primeiro artigo desta tese descreve o 

padrão de compra de alimento da população brasileira. Destacam

se como características positivas, encontradas em todas as regiões 

e todas as classes de renda a adequação do teor protéico e o 

elevado aporte de proteínas de origem animal. Notam-se como 

características negativas a disponibilidade insuficiente de frutas e 

hortaliças e o excesso de açúcar refinado, ambos também 

disseminados no País. Nas regiões economicamente mais 

desenvolvidas e nos estratos de maior renda evidenciou-se 
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participação excessiva de gorduras totais e de gorduras saturadas. 

A evolução do padrão de aquisição de alimentos entre 1975 e 2003 

nas áreas metropolitanas indica declínio do consumo de alimentos 

básicos, aumento do consumo de alimentos processados, como 

refrigerantes, biscoitos e embutidos, persistência de consumo 

excessivo de açúcar e insuficiente de frutas e hortaliças e aumento 

do teor de gorduras totais e gorduras saturadas na dieta. 

O segundo artigo desta tese evidenciou associação positiva e 

significativa entre aquisição de calorias provenientes de açúcar e o 

valor calórico total da aquisição domiciliar de alimentos. 

Evidenciou, também, que na condição de ausência de despesas 

com alimentação fora de casa, e, portanto, em um cenário em que 

a aquisição domiciliar de alimentos tenderia a se aproximar do 

consumo real dos indivíduos, a aquisição de açúcar levaria a 

aquisição total de calorias a valores claramente excessivos diante 

da ingestão de 2000 kcal/dia recomendadas para a população 

brasileira (MS 2006). 

Finalmente, o terceiro artigo desta tese evidenciou que 

aumentos nas calorias adquiridas de açúcar determinam mudanças 

significativas no perfil em macronutrientes da disponibilidade 

domiciliar de alimentos: maior participação de gorduras e menor 
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participação de proteínas. Com relação especificamente a 

aumentos nas calorias da fração de açúcar proveniente de 

alimentos processados, evidenciou-se maior participação de 

gorduras e de ácidos graxos saturados e menor participação de 

carboidratos que não o açúcar. 

Em conclusão, os padrões e tendências da disponibilidade 

domiciliar de alimentos no Brasil são consistentes com a 

importância crescente de doenças crônicas não transmissíveis no 

perfil de morbi-mortalidade e com o aumento continuo da 

prevalência de obesidade no País enquanto os resultados relativos 

à influência do açúcar sobre o valor calórico total e o perfil em 

macronutrientes da disponibilidade domiciliar de alimentos 

corroboram orientações brasileiras e internacionais que 

recomendam a redução do consumo deste alimento e estipulam 

limites máximos para sua participação na dieta. 
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