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RESUMO
Slater VB. Desenvolvimento e validação de um questionário semi-quantitativo
de freqüência alimentar para adolescentes. São Paulo 2001. [Tese de
Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo].
Objetivo. O principal objetivo deste estudo foi desenvolver um questionário de
freqüência alimentar- QFAA para calcular o consumo de energia, carboidrato,
proteína, lipídio total, lipídio insaturado, fibra, colesterol, retinol, vitamina C,
cálcio e ferro de adolescentes freqüentadores de uma escola pública localizada
na região oeste da cidade de São Paulo. A validade relativa do QFAA foi
testada por meio da comparação entre os valores estimados pelo método de
referência (média de 3 dias de R24h) e os calculados pelo QFAA.
Metodologia. Depois de identificados os principais alimentos fontes dos
nutrientes analisados, o QFAA foi testado em prova piloto. A versão final foi
constituída por 76 itens alimentares, agrupados segundo o perfil de cada
alimento. O estudo de validade foi realizado durante um período de 6 meses
(junho a novembro de 1999) junto a 79 alunos voluntários de ambos os sexos,
os quais responderam 4 R24h com intervalo de 45 dias e 1 QFAA ao final do
estudo. Os dados foram calculados pelo Virtual Nutri e analisados utilizando-se
coeficiente de correlação de Pearson, ajustados pela caloria e corrigidos pela
variância intrapessoal. Resultados. Observou-se uma alta variabilidade no
consumo da dieta dos adolescentes, mostrando razões de variância
extremamente altas para o colesterol, retinol e vitamina C. Os coeficientes de
correlação de Pearson, depois do ajuste e da correção pela variância, variaram
entre - O, 1O a 0,72 para os indivíduos de sexo feminino e de O, 16 a 0,91 para
os de sexo masculino. A média do coeficiente de correlação para todo o grupo
foi de 0,52. Conclusões. Nossos resultados indicam que o QFAA mostrou
aceitável desempenho para classificar os indivíduos segundo seu consumo
habitual para a maioria dos nutrientes, com exceção do retinol e do ferro.

ABSTRACT
Slater VB. Development and validation of a semi-quantitative Food-Frequency
Questionnaire for adolescents. São Paulo, 200 1. [Doctorate Thesis - Public
Health School, University of São Paulo].
Purpose. The main purpose of this study was to develop a Food-Frequency
Questionnaire - FFQ to calculate the consumption of energy, carbohydrate,
protein, total lipid, unsaturated lipid, flber, cholesterol, retino!, vitamin C,
calcium and iron by adolescents attending a public school located in the westem
region of the city of São Paulo. The relative validity of the FFQ was tested in a
comparison between values estimated by the reference method (average, three
days of R24h) and those calculated by the FFQ. Methodology. After
identifying the major food sources of the nutrients analyzed, the FFQ was tested
in a pilot test. The final version was comprised by seventy-six food items,
grouped according to each of their proflles. The validity study was performed
over a six-month period (]une through November, 1999) on seventy-nine
volunteer students of both sexes, which responded four R24h with a 45-day
interval and one FFQ at the end of the study. Data was computed by the
Virtual Nutri and analyzed by using Pearson's correlation coefflcient, energy adjustment and corrected for within-subject variance. Results. High variability
was observed in adolescent diet consumption, showing extremely high variance
ratios for cholesterol, retino! and vitamin C. Pearson's correlation coefflcients,
after adjustment and correction for variance, range between - O. 1O to O. 72
for females and from O. 16 to O. 91 for males. The average correlation
coefflcient for the entire group was 0.52. Conclusions. Our results indicate that
the FFQ has shown an acceptable performance to classify individuais according
to their habitual consumption for the majority of nutrients, with the exception
of retino! and iron.
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1. 1 Epidemiologia Nutricional, uma nova
disciplina.

Quem conhece o desenvolvimento histórico dos estudos da nutrição
humana pode observar que o interesse pelos alimentos, pela dieta e pela saúde
é muito antigo e pertence mais à história da religião que à da medicina. As

associações entre a dieta e a saúde, que estão implfcitas nas regras religiosas, se
fazem explfcitas no decorrer da história das civilizações.
Os primeiros estudos experimentais em humanos, resultado de
observações simples no século XVIII, encontraram que limões e laranjas tinham
bons efeitos na cura do escorbuto e que a falta de consumo de leite poderia ser
a causa da pelagra, conhecida como o "mal de la rosa" (OPS 1988). Com o
decorrer do tempo, as bases da ciência da nutrição moderna surgem
paralelamente à aparição do método científico e com grande força junto ao
descobrimento das vitaminas, demostrando a existência da relação entre certas
doenças já conhecidas e o consumo habitual de dietas carentes de uma ou outra
vitamina.
Já pela segunda metade do século XX, juntamente com os grandes
avanços tecnológicos, confirma-se a relação entre a composição da dieta e o
desenvolvimento das chamadas enfermidades crônico-não transmissíveis como a
primeira causa de morte nos países em desenvolvimento. Este fato dá lugar ao
surgimento de uma nova disciplina dentro da área da nutrição humana: a
Epidemiologia Nutricional (GRANDE 1995).

Esta nova disciplina de investigação tem como objetivo descrever a
distribuição e magnitude das doenças relacionadas com a nutrição e os
desequilíbrios nutricionais e alimentares na população, assim como elucidar as
causas da enfermidade e proporcionar informações necessárias para o
planejamento de ações de saúde destinadas a prevenir, controlar e tratar tais
doenças (NELSON 1997).

Embora a Epidemiologia Nutricional (EN) use o método epidemiológico
para detenninar as relações entre os fatores dietéticos e a ocorrência da doença,
a EN não é uma especialização da epidemiologia e para definir o conceito é
necessário entender a dimensão da nutrição como ciência da saúde.
Com muita freqüência, alguns autores têm restringido e considerado a
EN como o estudo quantitativo de consumo de energia e nutrientes e a
avaliação do estado nutricional do indivíduo. No entanto, o âmbito de atuação
da EN é muito maior e inclui diferentes temas, dentre os quais vem se
destacando o desenvolvimento e avaliação de instrumentos de medição do
consumo alimentar em nível individual e populacional (MAJEM

&

BARTRINA

1995).
A medição da informação dietética é realizada através de diversos
métodos de avaliações ou inquéritos alimentares, os quais serão escolhidos de
acordo com os objetivos da pesquisa ou tipo de estudo e com os recursos
disponíveis; entretanto, em pesquisas clínicas e epidemiológicas são necessários
instrumentos de avaliação do consumo alimentar que devem reger-se pelos
princípios de validade e reprodutibilidade, além de serem capazes de
caracterizar a dieta dos indivíduos (PENNINGTON 1991; WILLETT 1998).
A escolha do método, segundo ARMSTRONG et ai. ( 1995), não é
uma tarefa simples e depende mais da prática do que de considerações teóricas.
Além das considerações antes mencionadas, o autor assinala como importantes:
o impacto da exposiçãÓ ·na vida dos indivíduos, a sensibilidade dos sujeitos no
questionamento da exposição, a freqüência da exposição e a variabilidade na
freqüência e o nível da exposição sobre o tempo. Todos estes são fatores
decisivos para se determinar qual será o instrumento de medição utilizado no
estudo. Neste sentido, a avaliação da dieta é um tópico importante e crucial
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nos estudos epidemiológicos, pois a fidedignidade dos resultados encontrados
dependerá da qualidade da informação obtida por meio desses instrumentos.

1. 1. 1 Medição da dieta nos estudos epidemiológicos.
Durante as últimas décadas, o consumo alimentar vem sendo estudado,
por sua potencial relação com doenças crônico-não transmissíveis. A correta
avaliação do consumo alimentar em estudos epidemiológicos representa um
grande desafio para os pesquisadores. Esta afirmação baseia-se em dois fatos: a
complexidade da dieta como variável de exposição (considerando a dieta como
evento aleatório) e a dimensão do "tempo" no surgimento da enfermidade
(MAJEM & BARTRINA 1995; WILLETT 1998).
Por estes fatores, a avaliação da dieta toma-se complexa e muitas vezes
difícil, pois os conceitos relativos à dieta dos indivíduos são mal interpretados.
A Ingestão ou consumo verdadeiro de um indivíduo ou de uma coletividade
não será igual ao seu consumo habit!Jal e suas diferenças derivam da maneira
como os métodos colhem e mensuram a informação dietético-nutricional
(MAJEM 1995). Conceitos de dieta atual e dieta habitual possuem diferenças
sutis, mas muito importantes. Sabe-se que, se a epidemiologia nutricional
descritiva (estudos transversais e ecológicos) permite o conhecimento da dieta
atual, a EN analítica (estudos caso controle e de coorte) possibilita que se
conheça a dieta habitual de períodos prolongados; a primeira é relativamente
fácil de medir, enquanto a segunda requer um trabalho metodológico muito
bem sistematizado (THOMPSON

&

BYERS 1994).

Para se avaliar a dieta atual ou habitual em estudos epidemiológicos
existem três formas de abordagens que podem ser usadas:
• informação do consumo de alimentos, que pode ser usada
diretamente para qlcular a ingestão de nutrientes;
3

• medidas bioquímicas de sangue ou tecido, que provêem
indicadores da dieta;
• medidas das dimensões ou composição corporal, que refletem os
efeitos da dieta de períodos prolongados (WILLETT 1996 ).
Neste estudo serão descritas as características, vantagens e limitações dos
métodos de avaliação dietética utilizados na primeira abordagem, ou seja, o da
informação sobre consumo de alimentos.
A informação dietética pode ser obtida em níveis nacional, regional,
local, familiar e individual, mediante o uso de metodologias que se baseiam: na
disponibilidade de alimentos de um país, região ou localidade na distribuição
interna do orçamento familiar destinado à aquisição de alimentos, e na ingestão
de alimentos pelo indivíduo. Estes dados posteriormente serão transformados
em energia e nutrientes por meio de tabelas e softwares de composição de
alimentos.
Com a finalidade de se obter informação do consumo de alimentos em
nível individual, as metodologias foram classificadas segundo o período de
tempo em que colhem a informação. Desta maneira, existem: métodos
prospectivos, que registram a informação presente, e métodos retrospectivos, os
quais colhem a informação do passado imediato ou de longo prazo (SHILS et
ai. 1994).

1.1.2 Método Recordatório de 24 horas- R24hs
Os inquéritos dietéticos foram usados pela primeira vez nos anos 30 do
século passado para descrever o estado nutricional das populações. O método
R24hs foi apresentado por sua autora, BERTHA BURCKE, como método
básico para ensinar as mães a registrar o consumo de alimentos por seus filhos.
4

Anos mais tarde, WIEHL utilizou o método pela primeira vez para quantificar o
consumo de energia e nutrientes de trabalhadores industriais (CLOSAS 1995).
O R2 4hs pode ser considerado o instrumento .mais utilizado para a avaliação
da ingestão de alimentos e nutrientes de indivíduos e diferentes grupos
populacionais no mundo todo e também aqui no Brasil. Grandes pesquisas
como a da Saúde e Nutrição das crianças de São Paulo ( 1988) (MONTEIRO
1988) e o estudo Multicêntrico (pesquisa não publicada) usaram a citada
metodologia para recolher a informação dietética.
O recordatório de 2 4 horas, como o nome indica, consiste em definir e
quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridas no período anterior à
entrevista, que pode ser as 24 horas precedentes ou, mais comumente, o dia
anterior (TOMPSOM

&

BYERS 1994; WILLETT 1998; GIBSON 1990).

Segundo BUZZARD ( 1998), este método mostra-se útil quando se deseja
conhecer a ingestão média de energia e nutrientes de grupos culturalmente
diferentes, isto é, o método é sensível às diferenças culturais, já que pode
descrever um amplo número de alimentos e hábitos alimentares.
Trata-se de uma entrevista pessoal em profundidade e conduzida por um
entrevistador treinado, podendo também ser realizada por telefone. É possível
também que o indivíduo responda seu próprio recordafório, listando os
alimentos e bebidas que consumiu. Esta forma de abordagem, no entanto,
raramente é usada, por dificultar a obtenção de informação adicional ao
consumo (WILLETT 1998a; DUNKER & PHILIPPI 1999).
A qualidade da informação dependerá da memória e cooperação do
entrevistado, assim como, da capacidade do entrevistador em estabelecer um
canal de comunicação onde se obtenha a informação por meio do diálogo.

5

A informação obtida por este método está determinada pela habilidade
do indivíduo em recordar, de forma precisa, seu consumo de alimentos. Esta
habilidade estará influenciada pela idade, sexo, nível de escolaridade (MA]EM
&

BARBA 1995), entre outros fatores. A idade é o fator que mais influencia

as respostas, sobretudo nas idades extremas, onde se requer que uma pessoa
responsável relate a informação. Isto também é válido para pessoas com algum
tipo de deficiência. TREIBER (1990), DO MEL et ai. ( 1994) e FRANK
( 1994) assinalam que crianças a partir de 12 ou 13 anos podem responder a
entrevistas com precisão, sem ajuda de adultos.
Para a correta coleta da informação por este método é necessária uma
etapa fundamental antes da execução do trabalho de campo. O desenho da
pesquisa deverá contemplar a elaboração de um manual para treinamento dos
trabalhadores de campo. Neste treinamento, o pesquisador ou coordenador
deverá passar informações sobre técnicas gerais, apresentação e entrevista. Os
entrevistadores deverão possuir amplo conhecimento dos hábitos e costUmes da
comunidade, assim como dos alimentos e modos de prepará-los. Respostas
precisas e não tendenciosas exigem respeito e atitude neutra frente a hábitos e
consumo de alimentos socialmente censurados (TOMPSOM

&

BYERS 1994;

FRANK et ai. 1984).
É necessário, portanto, que o sujeito responda detalhadamente sobre o

tamanho e volume da porção consumida. Para isto acontecer, o entrevistador
poderá fazer uso de álbuns de fotografias, medidas geométricas ou de medidas
caseiras. O alimento pode ser registrado em unidades específicas como: uma
fatia, uma banana média, uma bala, um pacote de biscoito. Em nosso meio,
esta forma de quantificação tem se aprimorado bastante, pois se conta com
softwares corno o VIRTUAL NUTRI (PHILIPPI et ai. 1996), que possui

diferentes formas de porcionamento em unidades, medidas caseiras e marcas
comerciais de alimentos tradicionais para a população de São Paulo.
6

É importante que se interrogue sobre a quantidade realmente consumida

e que se faça perguntas que possibilitem quantificar as sobras, em especial
quando o R2 4hs é realizado em crianças.
Pelo fato de uma cidade estar integrada com indivíduos culturalmente
diferentes, é preciso perguntar a forma de preparação (frito, assado, cozido ... ).
Uma mesma preparação, embora receba nomes semelhantes, pode ter receita
diferente e estar composta de ingredientes distintos, de acordo com a região do
país. Isto é evidente no caso de pessoas migrantes. Exemplo: "Cuscuz". Pessoas
nascidas na Paraíba, que moram em São Paulo, continuam comendo o cuscuz
ao estilo nordestino, feito de farinha de milho, água e sal, enquanto o paulista
come o cuscuz ao estilo português, com sardinha, azeitona, entre outros.
Uma das vantagens deste método é a rápida aplicação e o imediato
período de recordação, condições que predispõem a uma maior participação.
Tanto o método recordatório de 2 4 horas como o diário alimentar avaliam a
dieta atual e estimam valores absolutos ou relativos da ingestão de energia e
nutrientes amplamente distribuídos no total de alimentos oferecidos ao
indivíduo (BUZZARD 1998). Isto pode ser feito porque o método permite um
ilimitado nível de especificidade.
Outras vantagens são: a população estudada não precisa ser alfabetizada
e o método é o que menos propicia alteração no comportamento alimentar,
desde que a informação seja coletada após o fato.
A maior limitação recai na memória para identificação e quantificação do
tamanho das porções, determinantes críticos da qualidade da informação
(GUTHRIE 1984; BROWN et ai. 1990; FAGGIANO et ai. 1992). O último
autor afirma que existe uma tendência dos indivíduos em superestimar as
7

porções pequenas e subestimar as porções grandes, mim fenômeno conhecido
como "flat s!ope syndrome '~ em que a inclinação da reta na regressão é menor
que 1,0. Esta dificuldade se apresenta quando o recordatório de 24 horas é
realizado sem elementos de ajuda visual.
KRALL et ai. ( 1988) encontram que existem outros fatores que afetam
a habilidade da pessoa em recordar com exatidão seu consumo passado. Entre
estes fatores que influenciam a memória estão a inteligência, o humor, a
atenção, a importância da informação e a freqüência da exposição.
No entanto, a maior limitação do método R2 4 horas é que um único dia
de recordatório provavelmente não representa a ingestão habitual de um
indivíduo (SERRA-MAJEM

&

BARBAS 1995; BUZZARD 1998). Esta

limitação deve-se à elevada variabilidade intrapessoal/interpessoal, o que
confere ao método R2 4hs pouca representatividade do consumo habitual.
Neste sentido, a credibilidade do método dependerá do número de indivíduos
avaliados e da variabilidade interpessoal. De forma diferente, quando as medidas
são repetidas (mais de duas vezes) a confiabilidade do método dependerá da
variabilidade intrapessoal, que por sua vez depende da população e dos
nutrientes em estudo (BEATON et ai. 1979, 1983; SEMPOS et ai. 1985).
Tais fatos tomam os estudos epidemiológicos altamente difíceis e dispendiosos.

1.1.3.Diário alimentar ou registro diário.
Da mesma forma que o R24hs, o Diário alimentar (DA) recolhe
informação sobre a ingestão atual de um indiv(duo ou de grupo populacional.
Este método, chamado também de registro diário, consiste em que o próprio
individuo ou a pessoa responsável anote, em formulários especialmente
desenhados, todos os alimentos e bebidas consumidos ao longo de um dia.

8

Deve considerar-se os alimentos consumidos dentro e fora do lar (BARTRINA
&

PEREZ 1995; WHITNEY & ROLFES 1993).
Segundo THOMPSON

&

BYRES ( 1994), este método pode ser

aplicado durante períodos de 3, 5 ou 7 dias consecutivos. Os autores afirmam,
também, que períodos de registro de mais de 7 dias são usualmente
insatisfatórios, porque levam o respondente à fadiga.
O DA pode se aplicado de duas maneiras: na primeira, que inclui o uso
de uma balança, todos os alimentos devem ser pesados e registrados antes de
serem consumidos; na segunda, o participante deverá registrar o tamanho da
porção consumida. Em ambos os casos o indivíduo registrará, de forma
detalhada, o nome da preparação, os ingredientes que a conformam, marca do
alimento·e forma de preparação. No caso do DA com uso de balança, todos os
alimentos terão que ser pesados e logo anotados. No segundo, o participante
poderá contar com a ajuda de fotografias de diferentes tamanhos de porções,
modelos tridimensionais e a representação do que foi consumido em medidas
caseiras tradicionalmente usadas, que ajudaram a estimar a porção consumida.
Este método é útil quando se deseja quantificar as dietas atual e habitual
de um grupo, sempre e quando se planeje um período de tempo e número de
dias adequado (FREUDENHEIM 1987). Segundo MARR ( 1971 ), o DA que
inclui o uso de uma balança pode ser considerado um método de avaliação
bastante preciso, mas requer treinamento, esforço e muita vontade de
colaboração, fatores que fazem com que seja pouco usado, pois é difícil manter
as taxas de resposta que garantem a representatividade de uma amostra
populacional.
Uma das limitações é a tendência de se modificar os hábitos alimentares,
diminuindo o consumo de alimentos para ser mais simples o registro (MELA

&
9

AARON 1997; )OHNSON et ai. 1994). Outra limitação é que não pode ser
usado em pessoas analfabetas. Este método requer uma constante supervisão
para se constatar a compreensão das intrusões, o uso da balança e o correto
preenchimento dos formulários, os quais terão que ser novamente revisados
para constatar a qualidade da informação para posterior tratamento
infonnático, fatos estes que elevam sobremaneira os custos das pesquisas.
O DA por estimativa do peso pressupõe menos incômodo para o
indivíduo, porque, ao invés de se pesar os alimentos no momento do consumo,
calcula-se o peso da porção consumida por estimativa. Este é o motivo que
toma esta forma de aplicação do método preferida pelos pesquisadores. Cabe
assinalar que uma característica importante é que, pelo fato de registrar a
estimativa no mesmo momento do consumo, ele reduz ou "elimina" o viés da
memória. Esta característica faz com que seja utilizado como método padrão
em estudo de validação {Me PHERSON et ai. 2000). Além das limitações
descritas para o DA por pesada, esta forma de aplicação adiciona o risco de
erro da estimativa do peso.
Atualmente este método vem sendo utilizado com fitas magnéticas de
reconhecimentos de voz (Audiotaping) como uma alternativa ao lápis e
fonnulário em papel {Van Hom et ai. 2000).

1.1.4 Questionário de Freqüência alimentar.
Está amplamente documentado, em numerosos estudos prospectivos

internacionais, que o questionário de freqüência alimentar - QFA, é
freqüentemente considerado como o mais prático e informativo método de
avaliação da ingestão dietética e fundamentalmente importante em estudos
epidemiológicos que relacionam a dieta com a ocorrência de doenças crônicas
(SAMPSON 1985; OCKE et ai. 1997; WILLETT 1994).
lO

O trabalho precursor dos questionários foi também desenvolvido por
BERTHA BURKE, Universidade de Harvard,. na década de 40. Este
instrumento incluía uma lista de questões agrupadas em uma detalhada
entrevista de História Alimentar, que constava de: recordatórios de 24 horas,
registro dos cardápios de 3 dias e uma lista de alimentos consumidos no último
mês (BURKE 1947)./

.

Durante a década de 60 foram estabelecidas as bases teóricas para as
avaliações dietéticas por meio do QFA, que se fundamentam nos resultados de
um grupo de investigadores britânicos, os quais afirmam que o consumo total
de alimentos é determinado em primeiro lugar pela freqüência, a qual tem
maior influência do que o peso dos alimentos consumidos (HEADY -1961 em
WILLETT 1994).
Na mesma época foram desenvolvidos QFA para os primeiros estudos
de incidência de câncer. ABRAMSON et ai. ( 1963) concluíram que o método
de freqüência alimentar pode ser usado em estudos epidemiológicos por ser
uma ferramenta simples, econômica, e capaz de distinguir os diferentes padrões
de consumo entre os indivíduos.
No final da década de 60, desenvolveram-se os primeiros questionários
de freqüência alimentar com maior rigor metodológico. HANKIN et ai.
(1968), a partir de um banco de dados correspondente a 7 dias de diário
alimentar, identificaram um total de 23 grupos de alimentos com suas
respectivas porções médias. E, fazendo uso de análise de regressão múltipla
(stepwise), os autores chegaram a equações que explicaram 5 fatores dietéticos

(energia, carboidrato, proteína, gordura e sódio). Neste estudo concluiu-se que,
antes de se aplicar este método em outra população, é necessário identificar os
alimentos e as porções em uma amostra populacional, para depois elaborar o
11
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instrumento. Anos depois, em 1973, foi recomendado entre os métodos de
avaliação dietética pela "Amerícan Public Health

Assocíation~~

(ZULKIFLI

&

YU 1992).
A partir

desse

momento,

propõe-se

o

desenvolvimento

de

reprodutibilidade e validade, que comparam o QFA com múltiplos diários
alimentares, R24hs ou marcadores bioquímicos.
Desses esforços, tem-se uma nova geração de instrumentos que foram
empregados em muitos estudos de coorte na Europa e nos Estados Unidos
(WILLETT et ai. 1985; PIETINEN 1988a e b; RIMM et ai. 1992).
O QFA foi

desenhado para obter informação qualitativa ou

semiquantitativa sobre o padrão alimentar e a ingestão de alimentos ou
nutrientes especfflcos. Conceitualmente, o método prevê a medição da
exposição e sua relação com o tempo, de maneira que reflita características de
como começa, quando termina e qual a sua distribuição no período de
intervenção (GIBSON 1990; ARMSTRONG et ai. 1995).
O QFA possui basicamente dois componentes: uma lista de alimentos e
um espaço, no qual o individuo responderá com que freqüência consome cada
alimento. A lista é constitufda pelo maior número possível de alimentos que
aportam nutrientes à dieta (ZULKIFLI & YU 1992). Quando se trata da
elaboração de um questionário novo, a lista de alimentos pode ser obtida por
meio de diferentes estratégias, desde a mais simples até a mais complexa,
embora esta última seja sempre a mais apropriada.
Quando o objetivo da pesquisa é analisar um ou alguns nutrientes, a lista
de alimentos pode ser elaborada a partir da identificação dos alimentos com
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maior conteúdo do nutriente em questão. Os alimentos podem ser selecionados
por meio de tabelas de composição de alimentos ou solicitando-se a assessoria
de um especialista em nutrição. Esta forma .de elaboração tem grandes
limitações, pois pode incluir alimentos importantes por seu conteúdo, mas
pouco relevantes do ponto de vista de consumo pela população.
Quando o objetivo do estudo é estratificar os indivíduos segundo seu
consumo, a lista de alimentos deve ser cuidadosamente selecionada para que os
itens sejam o mais Informativo possível. Os alimentos selecionados devem
cumprir as seguintes características:
a) ser razoavelmente utilizado por uma proporção representativa de
indivíduos;
b) apresentar o nutriente de interesse;
c) seu uso deve variar de pessoa para pessoa.
A lista pode ser completada com informações básicas ou procedentes de
estudos epidemiológicos, onde se verifique a existência de associações entre o
consumo de um certo alimento e a presença de doença.
Depois de elaborada a lista, o instrumento terá que ser testado em
estudo piloto para descartar os alimentos menos freqüentes. Este procedimento,
útil e válido, pode conduzir à exclusão de alimentos importantes, devido ao fato
de ignorar os alimentos com alta variabilidade de consumo interpessoal, isto é,
alimentos mais informativos do que aqueles que se consome de forma similar
(quantidade e freqüência) entre distintos indivíduos (JIMENES & MARTINMORENO 1995).
Para contornar esta dificuldade, deve-se conduzir análise de regressão
múltipla stepwise para cada nutriente, onde a ingestão total do nutriente é
variável dependente. Neste procedimento, identificam-se os alimentos que
13

explicam a maior variância interpessoal da ingestão dó nutriente como variáveis
independentes. A inclusão passo a passo dos alimentos e sua contribuição à
ingestão total do nutriente se refletirão nas mudanças do R2 1 (quanto mais
próximo a 100% melhor). É desejável, portanto, acumular um R2 de pelo
menos 80%.
Algumas precauções devem ser tomadas quando se usa esta técnica para
desenhar um formulário do QFA, já que alguns alimentos preditores, não
importantes mas estatisticamente significativos, podem estar presentes na dieta.
Isto pode acontecer porque, ocasionalmente, alguns alimentos têm uma
contribuição modesta, não no sentido de predizer o conteúdo, mas porque
estão correlacionados a outros alimentos ricos em determinado nutriente
(exemplo: consumo de milho relacionado com colesterol, não pelo milho em si
mas pela manteiga) (WILLETT 1998).
Existe ainda uma terceira abordagem, proposta por BLOCK et ai.
(1986), que é considerada talvez a mais apropriada. Esta consiste na obtenção
preliminar de uma lista não restrita de alimentos, que é gerada a partir da
aplicação de vários recordatórios de 2 4 horas ou diários alimentares em uma
população objeto de estudo. Esta estratégia, além de fornecer os nomes dos
alimentos, proporciona também a descrição do tamanho das porções.
Este procedimento será descrito detalhadamente no capítulo de material
e métodos, uma vez que é a técnica escolhida para o desenho do instrumento
utilizado nesta pesquisa.
Um dos objetivos implícitos do QFA é conhecer o consumo habitual de '
alimentos por um grupo populacional; neste sentido, a estrutura do instrumento
contempla o registro da freqüência de consumo de alimentos em unidades de
1

(R2) Coeficiente de determinação da reta, expressa a medida de precisão da inclinação da reta.
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tempo. Na maioria dos estudos observa-se que as dietas se correlacionam de
ano para ano e, portanto, a unidade de tempo mais usada para estimar a
freqüência de consumo de alimentos é o ano precedente, já que prevê um ciclo
completo de estações e as respostas poderiam ser independentes. Outros
pontos a serem considerados para eleger a unidade de tempo são os aspectos
fisiológicos da doença estudada, e do metabolismo do fator dietético que está
sendo analisado.
O formato sugerido é o de perguntas simples e fechadas, com não
menos de 5 e não mais de 1O opções, deixando um espaço em branco para
aqueles itens de alimentos que ultrapassam o consumo previsto. Este leque de
opções produz uma grande e detalhada escala de freqüência, o que é
importante, pois os alimentos consumidos menos de uma vez por semana
podem ter pouca representatividade no total de nutrientes consumido
(WILLETI 1998).

A inclusão da informação do tamanho de porção consumida dentro do
QFA vem sendo um tópico muito discutido, pois autores encontram que a
coleta desta informação não contribui significativamente para melhorar a
validade dos QFAs (WILLETI 1998). Existem três formas possíveis de se
apresentar os questionários: a primeira é a que prevê a coleta da informação
sem a adição do tamanho de porções, ou seja, um questionário simples
(qualitativo). A segunda possibilidade é especificar o tamanho de uma porção
.de referência como parte da pergunta. Assim, por exemplo, a pergunta seria
"com que freqüência uma xícara de leite é consumida?", ao invés de se
perguntar "quantas vezes o leite é consumido?". Para alimentos que vêm em
unidades -- como um ovo, uma banana, um pão -- esta especificação adicional
pode proporcionar clareza à questão. A terceira possibilidade seria se incluir um
espaço adicional para cada alimento, no qual o entrevistado descreveria o
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tamanho de porção usualmente consumida, nonnalmente com ajuda de
instrumentos visuais.

Comparado com outros métodos, como o da História Alimentar ou o
R24hs, o QFA requer menos especialização do entrevistador e pode ser
aplicado em entrevista pessoa a pessoa, auto-administrado. e enviado via
correio. Estas vantagens se traduzem em baixo custo, fato que deve ser
considerado importante no desenho de estudos epidemiológicos.
Entre as vantagens que oferece o QFA estão a rapidez da aplicação e a
eficiência na prática epidemiológica para identificar o consumo habitual de
alimentos. O QFA, comparado a outros métodos, substitui a medição da
ingestão alimentar de um ou vários dias pela infonnação global da ingestão de
um período amplo de tempo (JIMENES

&

MARTIN-MORENO 1995).

O QFA oferece a possibilidade de uma correta estratificação dos
resultados em quartis de consumo de nutrientes para análise de tendências de
risco segundo ou grau de exposição e diferenças entre os níveis extremos da
ingestão (WILLETT 1998).
Em contrapartida, o pesquisador necessita de um esforço preliminar no
desenho do questionário antes de proceder a sua utilização no trabalho de
campo. Listas pequenas de alimentos não avaliam corretamente e listas muito
grandes favorecem a fadiga ou tédio.
É importante salientar que, para o sucesso de um estudo, não devemos

perder de vista os objetivos que se pretendem atingir, assim como o contexto
em que se desenvolverá a pesquisa, o tamanho da amostra, e as características
étnicas e demográficas da população objeto do estudo.
16

Para finalizar, o QFA pode ser uma ferramenta útil nos estudos
epidemiológicos sempre e quando o desenvolvimento do método tenha sido
precedido por procedimentos metodológicos cuidadosamente planejados, que
posteriormente garantirão maior confiabilidade e precisão dos dados.
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1.2 Consumo diário, evento aleatório

A característica central do consumo alimentar de um indivíduo ou uma
população sadia é a variabilidade diária da dieta (WILLETT 1998}. Ainda que
os indivíduos tenham um padrão estável de consumo, não existem elementos de
consistência, considerando-se, portanto, o consumo diário de alimentos como
um evento completamente aleatório.
Existem fatores tais como o dia-a-dia, o dia da semana, a sazonalidade,
entre outros, que contribuem para a variabilidade diária de uma maneira
sistemática. Tais fatores, por sua vez, são potencializados por aspectos sócioculturais, econômicos e ecológicos, sem esquecer os aspectos relacionados com
a agroindústria e disponibilidade no mercado, geralmente influenciada pelo
desenvolvimento econômico do país.
A variabilidade depende de dois componentes: a variação real dos
alimentos consumidos pelos individuas, entendendo-se isto pela diversificação,
heterogeneidade e flutuações da alimentação e as variações decorrentes do
processo de medição ou mensuração.
Neste sentido, quando se fala de variação real de alimentos consumidos
está se referindo a fonte de variação biológica. Ou seja, duas pessoas possuem
características intrínsecas diferentes e uma mesma pessoa pode reagir
diferentemente em ocasiões distintas (BERGAMASCHI 1999}.
Entretanto, as variações devido ao processo de medição ou pelo
componente medição podem ser causadas por falta de padronização dos
instrumentos, falta de treinamento dos entrevistadores, falhas mecânicas, e
também devido ao acaso, o qual desenvolve um papel muito importante
durante este processo.
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A variação real vem sendo estudada em profundidade desde os anos 70.
BEATON et ai. ( 1979), LUI et ai. ( 1978) e SEMPOS et ai. ( 1985),
utilizando técnicas estatísticas de análise de variância, demonstraram que a
variabilidade diária do consumo de nutrientes observada dentro de um grupo é
composta essencialmente por duas fontes: a variação interindividual e a variação
intraindividual, que inclui uma mistura de erros metodológicos. O primeiro
autor afirma que a influência de outros fatores tais como a sazonalidade, dias da
semana, seqüência, ou diferentes entrevistadores, explicam uma pequena
proporção da variabilidade do consumo. Portanto, o consumo diário poderia
ser explicado pelo seguinte modelo:

Y = 11 + indivíduo i + E

Onde:

Y = consumo do nutriente
ll = média de consumo

Individuo í = variância entre os indivíduos,
&

= termo erro que está representado pela variância intra

pessoal chamada também como resíduo.
Pode-se afirmar que os autores convergem em uma mesma afirmação, ou
seja, que "a natureza variável da dieta" é a principal fonte de erro na estimação
do consumo habitual, sendo que consumo habitual ou usual pode ser definido
como a média de consumo sobre um período de tempo determinado (meses ou
um ano), que costumeiramente é avaliado como a média de um número finito
de dias (TARASUK & BEATON 1992).

Nesta mesma linha, LUI et ai.

( 1978) consideram que, para o indivíduo, a média verdadeira de um fator é a
média hipotética sobre a qual o indivíduo varia durante um período em que um
padrão habitual de dieta é mantido.
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Todos esses estudos conduzem a se pensar que as estimativas do
consumo alimentar não poderiam estar isentas de erros, sendo imprescindível
entender o "erro"

como um conceito estatístico e não no sentido de

"equívoco" na coleta dos dados.
Classificação dos erros
Nos dados de consumo alimentar, pode-se reconhecer duas categorias de
erros: erro sistemático (biJs), e erro aleatório (rJndom error).

Erro sístemitíco é aquele que tende a superestimar ou subestimar o que
se pretende medir (intencional ou não intencional), provocando um viés no
valor da estimativa, ocorrendo de forma sistemática e repetida uma diferença
entre o valor medido e o esperado.

Erro aleatório é o valor médio de muitas medidas repetidas que se
aproximam do valor verdadeiro. Em outras palavras, o erro aleatório é a fração
de variação que se produz em uma medida que não está relacionada
aparentemente com nenhuma outra variável, que se considera produto do azar
e representa uma diminuição na precisão do instrumento (WILLETT 1998;
ARMSTRONG et ai. 1995). Sabe-se que tanto o erro sistemático como o
aleatório podem ocorrer de forma combinada, assim como em dois níveis:
intrapessoal e interpessoal.
Segundo WILLETT (1998), o erro aleatório intrapessoJ!é caracterizado
pela flutuação cotidiana na ingestão alimentar. Esta variação aleatória
aparentemente deve-se tanto às mudanças na ingestão de alimentos no dia a dia
quanto aos erros na medição da ingestão em um dia qualquer.
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O erro aleatório ínterpessoal pode ser resultado de uma ou poucas
medições por indivíduo na presença de um erro aleatório intrapessoal ou como
conseqüência de um erro sistemático intrap.essoal que está distribuído
aleatoriamente em uma amostra (BEATON 1994). Neste sentido, afirma-se
que os erros aleatórios entre os indivíduos que superestimam a informação de
consumo se contrabalançam com aqueles que subestimam. Portanto, a média de
um grupo grande de indivíduos pode ser considerada como a média verdadeira
para o mesmo grupo!. Por outro lado, o desvio padrão para o mesmo grupo é
exagerado (WILLETT 1998).
O e/To sístemitíco íntrilpessoill ocorre particularmente quando são
usados questionários padronizados: tanto um item pode ser omitido pelo
questionário, quanto mal interpretado pelo indivíduo, o que se repetirá quantas
vezes seja replicado o instrumento de medição naquele indivíduo.
O erro sístemitíco ínterpessoal resulta do erro sistemático intrapessoal
que afeta os sujeitos de forma não aleatória. O valor médio para um grupo de
pessoas é, portanto, incorreto. Se o erro sistemático aplica-se igualmente para
todos os sujeitos e é simplesmente adicionado, o desvio padrão observado é
correto para esse grupo. Entretanto, se os indivíduos são afetados em vários
graus, ou se o erro tem ação multiplicadora, o desvio padrão também será
incorreto. Os erros sistemáticos interpessoais costumam ser freqüentes e ter
muitas causas, dentre as quais destacam-se: a omissão de um alimento
comumente consumido em um questionário padronizado ou o uso de tabelas
incorretas de composição de nutrientes para um dado alimento, o que afetará
todos os indivíduos na mesma direção, mas não no mesmo grau, já que o uso
de dado alimento difere entre os indivíduos.
Neste sentido, a chave para um desenho e análise correta de um estudo
epidemiológico nutricional não está somente na habilidade de descrever o
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consumo habitual e de caracterizar a natureza e a magnitude dos erros, mas
também na capacidade de identificar o impacto dos mesmos na análise e
interpretação dos resultados.
A variação intraindividual ( crw 2 ), isto é, erro aleatório, também pode ser
definida como a variação do indivíduo com respeito a sua própria média.

Já a variação interindividual, denotada por crb 2, é a variação verdadeira
do consumo usual entre os sujeitos de uma população. Sabe-se, também, que o
consumo é um fenômeno altamente individual, portanto a forma e amplitude
dos padrões observados são características de cada indivíduo; isto é, dentro de
um mesmo grupo a variedade de padrões é tremendamente grande, devido à
presença dos fatores antes mencionados (ambientais, culturais e fisiológicos)
(TARASUK et ai. 1991 a).
É amplamente demonstrado que a variação intraindividual atenua ou

infla as estimativas da regressão e da análise univariada de variáveis com
distribuição normal e tem efeitos na redução do poder dos testes estatísticos
que relacionam dieta e saúde (LIU et ai. 1978; LOZY 1983; ROSNER

&

WILLETT 1988; FREUDENHEIM et ai. 1989}. Estes tópicos serão abordados
mais adiante.
A respeito da média e distribuição em guantis
Em um estudo com mulheres adultas, FREUDENHEIM et ai. ( 1987,
1989} observou que um, dois, três ou 7 dias de ingestão por pessoa podem
permitir uma avaliação acurada das médias de um grupo, mas, não permite a
classificação do consumo individual. A estimativa média do consumo de um
grupo pode estar enviesada quando no consumo individual são detectados erros
aleatórios (variância intrapessoal), o que se traduz em uma distribuição dos
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valores em tomo da média exagerada. Nestes estudos, com modelos hipotéticos
de análise, o autor demonstrou que, com sete dias de diário alimentar
indivíduos estudados foram melhor classificados (52-76%) nos quintis extremos
quando comparados com aqueles que registraram um dia de diário alimentar
(43-67%).
A respeito do coeficiente de correlação
Segundo LUI et ai.

( 1978), o coeficiente de correlação é

freqüentemente usado para se medir associações entre duas variáveis. Portanto,
se assumirmos que X e Y estão correlacionados, o coeficiente de correlação

pxy

(medida linear de associação entre as médias verdadeiras de duas variáveis) do
consumo habitual do fator dietético (x) e o nível usual do fator de risco
fisiológico (y) (como por exemplo, gordura saturada da dieta e colesterol
sérico, respectivamente), poderá ser afetado principalmente pela variância
intraindividual, quando se tem um pequeno número de medições realizadas
tanto em x como em y. Neste sentido, para se obter uma correlação correta
(pT)

é necessário considerar um termo de erro que indicará a influência deste

componente de variação sobre a estimativa.
Quando x e y são afetados pela variação intraindividual, a relação entre a
correlação correta (pT) e a correlação observada pode ser escrita da seguinte
maneira:

Onde:
l..x= crw2 1m2, isto é a razão entre intraindividual e interindividual de x.
l..y =crw2 1 crb 2 para y

kx= número de medidas replicadas para càda indivíduo para variável x
ky= número de medidas replicadas para cada indivíduo para variável y.
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Se afirmarmos que só o fator dietético possui variação intraindividual, a
equação pode reduzir-se a:

Nesta equação o termo erro decresce quando o número de medições
por indivíduo (k) é incrementado. Desta maneira, o erro introduzido pela ampla
variação intrapessoal pode ser progressivamente reduzido aumentando-se as
medições do fator dietético.
Outra solução segundo ROSNRES

&

WILLETT ( 1988), para estimar a

verdadeira correlação (pr) será se proceder à coleta de um número grande de
medidas repetidas por cada indivíduo e usar as médias de x e y para se
aproximar ao valor verdadeiro (JJ.•,x J.U,y) no cálculo do coeficiente de correlação.
Para muitos fatores biológicos, a variação intrapessoal é muito grande. LIU et
ai. {1979), demonstraram que 14 coletas de urina de 24 horas por sujeito
seriam suficientes para se obter uma correlação entre o sódio de excreção
urinária e a pressão arterial.
A respeito do coeficiente de regressão
LIU ( 1988) e BEATON ( 1994), observaram que tanto a dieta como
fatores bioquímicos de risco variam de tempo em tempo e, portanto, poderiam
atenuar a associação entre duas variáveis. Na análise de regressão linear simples,
a inclinação da reta é atenuada (tendendo a zero) pela presença do erro
aleatório na variável independente X, e não na variável dependente Y. Não
obstante, o erro de medição (parte do erro aleatório) em Y não atenuará o
coeficiente de regressão ((31) de X, mas poderá reduzir o poder do
correspondente teste estatístico para Ho : (31

= O.
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Segundo o mesmo autor, na análise de correlação parcial e na regressão
linear múltipla o impacto do erro é extremamente difícil de se medir. Isto pode
explicar-se por que as variáveis de controle

es~o

geralmente correlacionadas

com a variável independente. As variáveis de controle, que também possuem
erros de medição, nem sempre atenuam o coeficiente de regressão mas, pelo
contrário, podem inflar esta estimativa.
A respeito da odds-ratlo
O efeito sobre a odds ratlo - OR e o risco relativo - RR é menos óbvio
mas não deixa de ser importante. Em estudos realizados com poucos registros
por indivíduos, a OR pode estar com viés (tendência à unidade); o erro de
classificação devido ao uso de um dia de diário alimentar resulta na redução de
aproximadamente 50% da estimativa, o que poderá ser melhorado na medida
em que se incrementem mais dias no modelo. Neste tipo de análise, o
significado do erro aleatório se dá em função de que um certo indivíduo pode
estar colocado em um intervalo errado. Da mesma forma que nas outras
análises, pode-se observar a atenuação da possível associação e perigosas
conclusões falso-negativas (BEATON 1994; WILLETT 1998).
A respeito do poder do teste

Também é necessário levar em consideração o erro aleatório intrapessoal
em pesquisas que envolvam comparações de populações, como são os estudos
de intervenção onde se compara um grupo de pessoas saudáveis com outro em
condições metabólicas controladas. Imagine-se uma situação hipotética em que
se tenha que comparar dois grupos de pessoas categorizados em altos e baixos
segundo seu consumo dietético de colesterol. Ambos os grupos possuem o
mesmo número de pessoas e se conhece as médias (J.La, J..Lb) e variância

(~a, ~b).
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Pelo fato de que a média verdadeira é estimada pelá média por um número
finito (k) de medidas (R24hs), o poder do teste dependerá de k.
As médias do consumo dos grupos alto e baixo, segundo o consumo de
colesterol dietético, podem ser comparadas e estabelecidas diferenças. Neste
sentido, se a variabilidade intrapessoal é grande e o número de medidas do
fator dietético (colesterol da dieta) para cada indivíduo é pequeno, o poder
desta comparação pode ser bastante baixo. Em outras palavras, a probabilidade
de se rejeitar a hipótese nula da não diferença do fator dietético entre os dois
níveis pode ser pequena, embora as diferenças verdadeiras sejam grandes e a
hipótese nula seja falsa.
A importância de se conhecer as fontes de variação do consumo diário
de alimentos e nutrientes deve ser considerada durante o planejamento e
desenho de uma pesquisa. O principal uso destes componentes recai no
planejamento do número de registros dietéticos e/ou medições de parâmetros
fisiológicos necessários para se obter estimativas exatas (van STAVEREN et ai.
1986; HARTMAN et ai. 1990), assim como na obtenção de correlações
corretas entre um único questionário de freqüência alimentar e o consumo
médio verdadeiro através de um número maior de registros em um período de
tempo amplo (ROSNER & WILLETT 1988).
Na análise dos dados da ingestão usual existem outros aspectos não
aleatórios que são observados e reconhecidos na variação intrapessoal. É uma
prática comum incluir-se nas pesquisas dias de final de semana e dias de semana.
Sabe-se, também, que estas diferenças derivam de padrões sociais que
promovem ciclos sistemáticos de comportamento alimentar dentro dos
indivíduos (BEATON 1994).
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St. JEOR et ai. ( 1983), HARTMAN et ai. ( 1990) e TARASUK

&

BEATON ( 1991 a) identificaram fatores que influenciam o comportamento de
ingestão de energia e observaram que os períodos .de equilíbrio são resultado de
mudanças durante a coleta de dados ou procedimentos do estudo e que
padrões de comportamento semanal são afetados por padrões culturais.
Na mesma linha, TARASUK

&

BEATON ( 1992) confirmam que, pela

heterogeneidade dos padrões de consumo, os dias de semana e de final de
semana devem ser proporcionalmente amostrados. Os autores também
assinalam que nem a magnitude nem a direção das variações sistemáticas da
ingestão de energia e nutrientes nos dias da semana são inteiramente
consistentes entre os indivíduos de um grupo. No entanto, as análises deste
estudo sugerem que existe um incremento sistemático no consumo de energia
nos finais de semana.
Existem claras evidências de que estados fisiológicos, ou efeito biológico
da doença, sintomas e os efeitos do tratamento podem influenciar a variação
diária da ingestão de energia e nutrientes de um grupo de indivíduos
{TARASUK

&

BEATON 1991 b; LISSENER et ai. 1988; ARMSTRONG et

ai. 1995). Embora se tenha conhecimento da influência destes fatores, as
interpretações dos resultados se vêem afetadas pela ausência de informação do
estilo de vida e níveis de atividade durante a coleta dos dados.
Quando se trata de estimar o consumo usual de um indivíduo, é de
grande importância se considerar as diferenças entre a coleta dos dados em dias
consecutivos e não consecutivos. Porém, existem divergências sobre este
assunto. HARTMAN et ai. ( 1990) observaram uma aparente perda de
informação quando usados dias consecutivos e MORGAN et ai. {1987)
encontraram resultados divergentes. As diferenças residem, segundo TARASUK
&

BEATON ( 1992), na impossibilidade de se ter uma amostra completa de
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dias que representem o consumo de períodos prolongados de tempo. Para
compensar esta dificuldade, BEATON ( 1994) sugere uma amostra aleatória de
dias do período de tempo em questão.

O desenho de um estudo em epidemiologia nutricional dependerá do
reconhecimento de que todos os métodos de avaliação do consumo alimentar
possuem erros de estimativas e que é necessário identificar a natureza e
magnitude dos erros, além de que tais erros procedem da metodologia
empregada e dos indivíduos selecionados para o estudo.
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(F~1986)

1.3 Medindo a exatidão de um instrumento de
avaliação do consumo alimentar

Os dados de consumo alimentar são coletados por várias razões, usandose uma ampla variedade de métodos e procedimentos. Tais informações são
coletadas em pesquisas que têm como objetivo monitorar a dieta de um grupo
de indivíduos, assim como avaliar as condições de saúde nutricional da
população (GUENTHER et ai. 1997).
Entretanto, os dados de consumo alimentar têm sido o principal
impedimento na interpretação da associação entre dieta e doença. Segundo
BLOCK ( 1982) e NELSON ( 1997), deve-se reconhecer que é impossível
estimar o consumo alimentar sem erro, já que estes erros são inerentes aos
indivíduos e ao método escolhido para se realizar a avaliação do consumo
alimentar.
Sabe-se que a variabilidade da dieta depende de dois componentes: a
variação real dos alimentos consumidos (já discutida anteriormente), e os erros
de medição próprios do instrumento empregado, o que afetará diretamente a
qualidade dos dados obtidos.
Os erros de medição, vistos como a principal fonte de viés nos estudos
epidemiológicos,

vêm

estimulando

o

desenvolvimento

de

estudos

metodológicos, chamados estudos de validação, que propiciam o entendimento
entre o que se deseja medir e o que é realmente verdadeiro.
A validade se define como o grau com que um instrumento mede o que
realmente se deseja medir. Diz-se, então, que uma medição é validada quando
está livre de erros sistemáticos (VIOQUE 1995; WILLETT 1998). Portanto,
estudos de validação estimam parâmetros estatísticos desconhecidos dentro de
um modelo que especifica relações entre a medição da ingestão e o consumo
verdadeiro (KAAKS et ai. 1994)
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Os estudos de validação são o primeiro passo para se entender a dieta
como fator de risco e são importantes no desenvolvimento de métodos de
avaliação dietética como o são os QFA.
Os estudos de validação são processos longos e difíceis, nos quais as
estimativas do consumo de alimentos ou de nutrientes pelo método escolhido "test method" - são comparadas com outro método de avaliação dietética

julgado como mais exato e considerado como padrão de referência. O
procedimento de validação descreve a identificação dos erros de medição e não
o método do qual se derivam as medidas. A validação, portanto, considera o
contexto dentro no qual o método será usado (NELSON 1997}.
Quando se decide validar um instrumento, os propósitos da avaliação
dietética e o marco de referência devem estar claramente definidos. Tendo
claros os propósitos, pode-se eleger a técnica mais apropriada; e com o marco
de referência bem definido, pode-se identificar fatores que irão confundir o
processo de validação.
Neste sentido, é necessário considerar-se as seguintes recomendações,
que têm como intenção ajudar os epidemiologistas no desenho e análise de
estudos de epidemiologia nutricional, nos quais existam erros de medição na
variável de exposição (BGA 1993}.
Dieta atual ou passada:
Antes de se quantificar a dieta e o erro de medição, deve-se definir
claramente o período de tempo e a intensidade da variável de exposição como
determinante de risco. Por exemplo: na epidemiologia da obesidade, deve-se
considerar de forma integrada o consumo de alimentos e nutrientes e o período
mínimo de tempo de vida em que se desenvolverá a doença.
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Para isso, são necessários conceitos claros de dieta atual e dieta habitual,
sobretudo em estudos que examinam o papel etiológico da dieta em algum
tempo do passado.
Validar um QFA exige o questionamento e a definição do período de
tempo no qual o processo de validação terá lugar. Os QFA avaliam o consumo
usual em um período específico de tempo do passado. Teoricamente, para
validar um instrumento como este se precisará de uma medida de referência
que avalie o mesmo período relatado. Na prática, os estudos de validação têm
mostrado que as estimativas de consumo do QFA são comparadas com as
médias de consumo calculadas por várias medições da dieta feitas por
metodologias como DA e R24hs, distribuídas no mesmo período de avaliação
do QFA (LÓPEZ 1995).
Quando os resultados do questionário são comparados com poucos
registros da dieta, a pouca concordância desta comparação pode ser explicada,
segundo NELSON ( 1997), pela variância intrapessoal inerente às avaliações
dietéticas de períodos curtos realizados por métodos mais exatos.
Consumo de alimentos vs. consumo de nutrientes:

Para um estudo de validação é necessário lembrar as evidências que a
literatura traz a respeito do consumo de alimentos e nutrientes e sua relação
com a prevenção ou o risco de algumas doenças (PETO et ai. 1981 ). Isto
poderá orientar na seleção dos alimentos que devem ser incluídos na lista de um
QFA. No campo da nutrição, usualmente descreve-se a dieta em termos de
conteúdo de nutrientes. Mas ela pode ser também descrita em termos de
alimentos e grupos de alimentos, sobretudo na apresentação dos resultados.
Ambas formas de abordagem apresentam vantagens e desvantagens. Segundo
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MERTZ ( 1984), a abordagem científica de se dividir os alimentos em
nutrientes e

estudar os efeitos sobre a saúde tem sido benéfica para o

desenvolvimento dos seres humanos. Entretanto, esta abordagem apresenta o
risco de substituir conhecimentos incompletos de nutrientes por lições
aprendidas, fruto de experiências históricas com alimentos. Neste sentido, é
necessário se adotar cuidados para não se chegar a conclusões erradas.
A relação de causalidade é forte quando se observa o consumo elevado
de um ·determinado nutriente, principalmente quando se tem mais de um
alimento fonte e particularmente quando as fontes se apresentam de maneiras
diferentes (WILLETT 1996).
Em certo sentido, a associação pode ser confundida pela presença de
outros nutrientes ou substâncias. Ou seja, mesmo que tenha sido observada
uma associação somente com um alimento fonte, outros fatores contidos em tal
alimento poderão ter relações similares com a doença. Exemplo: a hipótese de
que a ingestão de álcool causa câncer de mama foi reforçada pela observação
não apenas da associação entre ingestão de álcool e câncer de mama, mas
também por associações independentes com o consumo de cerveja e bebidas
destiladas, fazendo com que seja menos provável que algum outro fator, além
do álcool nestas bebidas, seja responsável pelo incremento do risco da doença
(câncer de mama) (WILLETT 1998a).
Outras preocupações a se considerar no contexto da validação são as
inter-relações que derivam dos padrões de comportamento dos indivíduos.
Muitas relações recíprocas emergem do uso de alimentos típicos - consumidores
de margarina tendem a não comer manteiga e usuários de pão integral
consumirão pouco ou nada de pão branco. Por isto, é recomendável calcular-se
a ingestão de nutrientes dos vários grupos de alimentos.
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A escolha do método de referência mais adequado:
Quando do desenho de um estudo de validação, deve-se levar em
consideração dois aspectos: avaliar quanto é bom o método para se estimar o
consumo e a correção dos erros de classificação dos indivíduos de acordo com
sua ingestão. Para estimar a exatidão será necessário comparar o método a ser
testado (QFA) com outro método (referência) que se julgue superior.
Idealmente, o método de referência deverá ser essencialmente diferente e, se
possível, conter erros independentes, ou seja, erros não correlacionados com os
erros do QFA (BGA 1993; WILLETT 1998).
Sabe-se que a maior fonte de erros relacionados ao QFA deve-se a:
restrições impostas por uma lista fixa de alimentos, memória, percepção das
porções e interpretação das perguntas. Caso se tivesse que eleger um método
de referência, a primeira escolha seria o "DA", pois é um método que não
depende da memória e os alimentos consumidos são diretamente pesados.
Portanto, diminuiriam os erros de percepção e interpretação.
Em situações onde a população é analfabeta, tem baixa participação ou
pouca motivação, múltiplos R24hs são uma opção razoável. Neste caso, os
erros provavelmente estarão parcialmente correlacionados, pois ambos os
métodos dependem da memória e da percepção das porções consumidas.
Muitos estudos de validação fazem uso de indicadores bioquímicos e
isótopos com o intuito de utilizá-los como "padrão ouro" (BLACK et ai. 1993;
PRENTICE et ai. 1985). As principais desvantagens são que tais procedimentos
são extremamente caros e avaliam um nutriente de cada vez. Mas, por outro
lado, devido ao fato de possuírem erros independentes, garantem e robustecem
a precisão do método de referência (WILLETT 1996).
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Segundo NELSON {1997), existem três fontes de erros quando se
comparam os resultados da avaliação dietética com parâmetros bioquímicos de
referência:
1. existe diferença entre a avaliação dietética e o consumo verdadeiro;
2. os processos de digestão, absorção, utilização, metabolismo, excreção,
mecanismos homeostáticos, podem ter efeitos sobre a relação entre a
quantidade ingerida e a medição bioquímica;
3. existem erros associados com o próprio ensaio bioquímico {HUNTER
1998).
Em certas circunstâncias, este tipo de metodologia é muito útil,
sobretudo quando o método de referência depende de tabelas de composição
incompletas. Um exemplo claro é o uso da excreção de sódio urinário para
avaliar o consumo de sal dos alimentos.
Seqüência de administração dos métodos:
Os estudos de validação implicam na administração de medições
repetidas no espaço e períodos de tempo apropriados. Este é um tópico
importante durante o delineamento do estudo, pois é possível que a coleta de
dados por um método influencie as respostas do outro. NELSON {1997)
sugere que o QFA seja administrado antes que o método de referência, por
dois motivos: o primeiro é que os indivíduos participantes da pesquisa se
encontram independentes de qualquer outra avaliação dietética que poderia
influenciar o procedimento de validação. O segundo é que o ato de preencher
os formulários do método de referência poderá direcionar a atenção a suas
próprias dietas. Por outro lado, se o QFA é preenchido depois do método
padrão, os indivíduos poderão modificar suas respostas. Uma forma de
solucionar este problema seria que os participantes da pesquisa respondessem
simultaneamente a ambos os métodos {WILLETT 1998). Uma correta
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seqüência, tanto do método padrão como do QFA, permitirá o conhecimento
da confiabilidade.
Número de pessoas necessárias para um estudo de validação:
O que a literatura traz a respeito deste assunto tem sido mais ou menos
arbitrário. A seleção apropriada do número de participantes necessários para
um estudo de validação pode ser calculada seguindo a proposta de WILLLETT
1998), que se baseia em uma fórmula padrão2, na qual se usa transformação
de Z de Fisher.
Em geral, poucos indivíduos são necessários para se obter alto grau de
validade. Recomendam-se estudos entre 100 a 200 pessoas, pois estudos com
mais de 200 pessoas contribuiriam com pouca precisão para se ter um intervalo
de confiança correto. Já estudos de validade com menos de 30 pessoas
aumentariam a amplitude do intervalo de confiança. Documento mais recente,
produto de uma jornada de trabalho, recomenda uma amostra ainda menor,
entre 50 e 100 pessoas para cada grupo demográfico (BURLEY & CADE
2000).
Número de medições necessárias para um estudo de validação:
Outro aspecto a se considerar é o número de medições necessárias
(método referência). Segundo as considerações abordadas anteriormente, o
número de dias necessários para se descrever a dieta habitual estaria entre 14 e
28 dias sobre o perfodo de referência. Esta situação pode ser substituída por
um pequeno número de medições (por exemplo, 2 R24hs) combinados com
ajuste estatístico para remover os efeitos da variabilidade intrapessoal.. Estudos
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de DONNER e ELIASZIW ( 1987), STRAM et ai. ( 1995) e CARROLL et ai.
( 1997) confirmam que, com 2 ou até 5 medidas repetidas, pode-se obter
adequados coeficientes de correlação. Esta abordagem é muito útil em termos
econômicos ou quando se observa alterações no comportamento alimentar da
população.
Considerações estatísticas:
Segundo o BGA ( 1993), tanto a ciência da nutrição como da estatística
são necessárias para se analisar, interpretar e validar um método de avaliação
dietética.
Neste sentido, a comissão recomenda que nutricionistas e estatísticos
trabalhem juntos, principalmente porque, para se entender validação, é
necessário identificar e definir erro de medição. Segundo PÉREZ ( 1995) os
erros de medição podem ocorrer em qualquer fase do estudo:
• durante o desenho do instrumento;
• por omissão no protocolo para uso do instrumento (instrumento pouco
detalhado);
• por fraca execução do protocolo durante a coleta dos dados (influência da
idade, sexo, raça, etc. do indivíduo que responde);
• por limitações devido às características dos sujeitos (memória fraca para
exposição passada);
• erros durante o processamento e análise dos dados.
A prática nos mostra que existem também outras formas de erros, de
particular interesse. Os erros diferenciais da medição diferem dos anteriormente
mencionados, pois estão associados à doença. Estes erros são próprios do viés
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da memória. É o que ocorre, por exemplo, quando alguns dos sujeitos
reportam a exposição diferentemente de outros, porque têm conhecimentos
sobre a enfermidade. Estas fontes de erros incluem:
•

efeitos biológicos da doença ou do tratamento;

•

efeitos dos sintomas na fase de pré-diagnóstico da doença;

•

a consciência do risco da doença.

O erro de medição da exposição, neste caso a dieta, pode ser definido
como a diferença entre a exposição medida e a verdadeira exposição
(ARMSTRONG et ai. 1995).

Modelo do erro de medição:
Um simples modelo de erro de medição na população pode ser:

X1=1i+b+E

Neste modelo, a medida observada (X1) para um dado indivíduo i difere
do valor verdadeiro (T1) para o mesmo indivíduo, como uma conseqüência de
dois tipos de erros de medição: o primeiro é o erro sistemático ou viés ''b '~ o
que poderia ocorrer em média para todos os sujeitos medidos; o segundo tipo
de erro de medição, E, é o erro adicional em X1 para o sujeito i. E, é referido
como erro aleatório intrapessoal para indicar que ele varia de indivíduo para
indivíduo (ARMSTONG et ai. 1995; KAAKS et ai. 1994).
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Figura 1 : Erro de medlçao na medida da exposiçao Xr
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Neste modelo, o erro de mediçao se expressa por uma constante b, que
difere de zero (0). Por conseguinte, a média populacional do erro Individual,
J.lt; é Igual a zero (O) .

A tabela 1 mostra um exemplo do que pode ser observado em uma
amostra.
Tabela 1. Exemplo de erro de medlçao usando balança portátil para pesar mulheres
idosas em um esrudo de peso e fratura de quadril (extraído de Armstrong et ai. 199 5)
Indivíduos
2
50
52
bou viés
5

1
-3

1

o

1

2

Na tabela, X, representa a medida observada; a verdadeira exposiçao,

r,,

e o Erro de mediçao está
dividido em dois componentes: o erro b, ou erro sistemático e E erro
é a média de pesos obtidos em um período de 5 anos;

individual. Neste exemplo, o viés (b) em X, é de 1 kg, o qual afeta a todos
os Indivíduos da mesma maneira. A fonte deste erro poderia ser explicada por
uma balança mal calibrada. Já no erro Individual acontecem mecanismos
aleatórios, tais como as flutuações da hora ou o dia em que os lndlvfduos foram
pesados ou a leitura errada do peso pelos entrevistados.
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Medidas de Validade:
A validade da medição da dieta obtida por diversas metodologias é
usualmente estudada pela avaliação da concordância em relação ao método de
referência. Várias são as propostas existentes que avaliam as medidas de
concordância. Dentre elas, as mais usadas e recomendadas são: a comparação
de médias (diferenças entre o grupo de médias ou as diferenças entre as
medições dentro dos indivíduos), análise de correlação (os coeficientes de
correlação de Pearson, Spearman e intraclasse) e a distribuição comparativa por
quartis, quintis etc. da ingestão de nutriente.
A primeira proposta é a do viés ou da média do erro de medição na

população, que é a diferença entre a média da população de X (valor
observado) e a média da população de T (valor verdadeiro) .
Neste caso, a comparação entre o QFA e o método de referência será
melhor examinada usando-se o teste -t emparelhado, com prévia transformação
logarítmica, se for necessário. Os resultados desta análise se expressarão em
termos de subestimação ou superestimação do consumo de nutriente.
Em estudos de validação em que o objetivo é se comparar a medida do
método testado XI com o que é considerado padrão ouro (valor verdadeiro, TI)
a medida utilizada de exatidão utilizada é a correlação de T com X (p1X},
chamada de coeficiente de validade de X. No modelo a seguir, pode-se mostrar
que a raiz quadrada de

p 7X

é 1 menos a razão da variância de E com a variância

de X.
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p7X é também uma proporção da variância de X explicada por T.

O

valor da prx pode estar entre O e 1. Portanto, 1 indicará que X é uma medida
perfeitamente exata do valor T; mas quando p7X é próximo a zero (0), pode-se
afirmar que X está gradativamente correlacionado com T. Em outras palavras,
quantO maiS próximO de 1melhor, pOiS acrE = 0
No exemplo da tabela 1 encontramos que o viés é a diferença entre a
média populacional de X e a média populacional de T, sendo esta diferença
Igual a 1 Kg. Neste caso, a precisão pode ser explicada como uma medida de
correlação entre as variáveis T e X. Suponhamos, p7X = 0.8. Isto significa que
somente 64% da variância em X (0.8) 2 é explicada por T. O resto da
variância existe devido ao erro.
O coeficiente de correlação é um valor limitado, pois descreve só um
aspecto da concordância. Em outras palavras, o coeficiente de correlação reflete
a relação de aproximação linear entre ambos os métodos dentro de uma
população específica.
Segundo NELSON ( 1997), quando os coeficientes de correlação são
baixos se incrementa o número de pessoas mal classificadas no topo ou nos
extremos da distribuição do consumo. Isto pode ser demonstrado quando a
sensibilidade do questionário é pobre ou limitada para demonstrar a existência
da associação dieta-doença, porque muitos indivíduos estão incorretamente
classificados. Significância estatística do coeficiente de correlação (p< O.O 5)
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somente indica a improbabilidade de ser igual a zero, o que não se estende
para a concordância entre as duas medições.
Finalmente, os indivíduos podem ser classificados de acordo com a sua
posição na distribuição das medições em tereis, quartis ou quintis. A validação
pode ser feita em forma de comparação entre as classificações de acordo com
os valores obtidos do QFA e do método de referência. Se há uma concordância
perfeita entre os métodos, todos os indivíduos serão classificados na mesma
fração da distribuição (topo, meio, cauda) segundo ambos os métodos.
Concordâncias perfeitas podem ser mostradas, porque 100% da
população caiu na mesma categoria e 0% na categoria adjacente ou no quartil
oposto.
Segundo ARMSTRONG ( 1995), o erro de medição não é uma
propriedade inerente a um instrumento e sim uma propriedade de um
instrumento aplicado de uma maneira particular em uma população especifica.
Por tal razão, o erro pode variar não somente entre dois instrumentos que
medem a mesma exposição, mas também em um único instrumento quando
aplicado de forma diferente ou aplicado em diferentes grupos populacionais.
A terminologia usada para erro de medição da exposição difere segundo
as áreas de conhecimento. Usa-se validade e acurácia como termos que
descrevem a exatidão de X como medida de T. No entanto, segundo
ARMSTRONG ( 1995) ambos incluem conceitos de viés e precisão.

41

No- pr~ M

~ iio-11 {o.A:011 ~ ~ iAnporCc;:vnt-~ o-

~otv~o- ('i cv pe,y~ iio-11 m,é,t-o-ctoy Mobt-~ M

~do-

qi.M?/ a& Céo~ M wu;v~ ~ ~
(H.~ 1953)

1. 4 Questionário de freqüência alimentar para
adolescentes. Um exemplo prático.

Quando se aborda o tema alimentação da criança e do adolescente, não
se pode deixar de analisá-lo dentro de uma conjuntura histórica, geográfica e
social. Transformações importantes vêm ocorrendo nos últimos anos na região
da América Latina, as quais são acompanhadas por mudanças epidemiológicas e
nutricionais que caracterizam e definem o estado de transição conhecido e
documentado por OMRAN ( 1971 ), POPKIN ( 1993), POPKIN et ai. ( 1993)
e OPAS (2000).
Sociedades modernas e industrializadas parecem convergir em um padrão
dietético de alto conteúdo de gorduras totais, colesterol, açúcar, alimentos
refinados, baixo teor de ácidos graxos insaturados, baixo teor de fibra, padrão
que é denominado ndieta ocidentaln e que se encontra freqüentemente ligado
ao aumento de uma vida sedentária (MONTEIRO et ai. 1995a).
Embora continuem prevalecendo os problemas de desnutrição na
América Latina, onde aproximadamente 11% da população infantil menor de
5 anos sofre de desnutrição energética protéica, as condições de saúde das
Américas vêm sofrendo mudanças (WHO 1995). Existem evidências de
alterações da estrutura da dieta. Segundo POPKIN ( 1994), citado em
MONTEIRO et ai. ( 1995b), as coortes mais jovens estão mudando mais
rapidamente e, portanto, o predomínio da dieta ocidental e o aumento da
obesidade tendem a crescer.
Segundo a OPAS ( 1994), verificam-se mudanças no padrão de
morbimortalidade em que predominam as doenças cardiovasculares, câncer e
outras enfermidades crônicas não transmissíveis (ECNT). Cita-se, como
exemplo, que ao comparar os anos 1975 e 1985 na América Latina se
observou um incremento relativo da mortalidade proporcional, em especial das
doenças cardiovasculares, as quais passaram de 27/1000 habitantes a
34/1000 habitantes.
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Neste panorama de transição (incremento relativo das ECNT associadas
à dieta e persistência de doenças infecciosas e desnutrição) chama atenção as

prevalências da obesidade infantil e de adultos no Brasil. Publicação recente de
MONTEIRO (2000) assinala que, embora a prevalência de crianças obesas
tenha permanecido inalterada no período de 15 anos ( 1974 - 1989), a
proporção de adultos obesos quase duplicou, passando de 5,7% para 9,6%.
Em relação aos resultados das crianças, estes dados, quando analisados segundo
os distintos estratos sócio-econômicos, indicaram, em ambas pesquisas, que à
medida que aumentam as rendas familiares diminui a desnutrição e aumenta a
obesidade. Já nos adultos, observou-se nos três segmentos de renda um
aumento da obesidade em ambos os sexos, tendendo a ser maior nas famfllas
com menos recursos materiais.
Segundo OPAS

&

OMS ( 1995) e UAUY (1999), a prevenção da

obesidade e co-morbidades pode e deve aplicar-se em todas as etapas do ciclo
vital, começando pela concepção para garantir uma nutrição adequada e
prevenir futuras complicações na vida adulta e também no primeiro ano de
vida, onde lactância natural e alimentação complementar são decisivas para a
saúde futura. Mas especial atenção deve ser dada à adolescência, tanto na
avaliação nutricional como no monitoramento de suas necessidades (SPLETT &
STORY 1991 ), por ser um período vulnerável e sensível a fatores relacionados
com a alimentação e nutrição. Sabe-se que estes fatores são de diversas índoles
e dependem das complexas interações entre as necessidades nutricionais, fatores
ambientais e valores sociais do consumo de alimentos, além da atividade fisica
(HIMES

&

DIETZ 1994).

FISBERG et ai. (2000) afirmam que o comportamento alimentar do
adolescente está fortemente influenciado pelos hábitos familiares, mas também
está vinculado a hábitos e costumes do grupo etário e à crescente preocupação
com a imagem corporal. Algumas características observadas: omissão de uma
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refeição (especialmente café da manhã), consumo de alimentos altamente
energéticos e pobres em nutrientes, início do consumo de bebidas alcoólicas e
tendência a fazer restrições dietéticas, fatores que podem levar à obesidade e,
em alguns casos, à anorexia nervosa.
Neste sentido, a avaliação exata do consumo alimentar de crianças e
adolescentes é de grande preocupação, porque a fonnação de hábitos
alimentares inadequados pode ser potencial fator de risco para ECNT (OPS &
. OMS 1995).
Estudos longitudinais com adolescentes em nosso meio são limitados e a
grande maioria das pesquisas são de delineamento transversal, pequenas e de
amostras não representativas, as quais têm como objetivo avaliar o estado
nutricional por meio de indicadores antropométricos (BONILHA &
EGASHIRA 1999; PRIORE & SIGULEM 1999).
Estudos como os de NUZZO ( 1998), DUNKER ( 1999) e SILVA et ai.
( 1999a e b) utilizaram DA ou R24hs para avaliar o consumo de alimentos de
forma quantitativa. As metodologias usadas nestes estudos são conceitualmente
aceitas como provedoras de infonnação válida sobre a dieta atual.
Entretanto, somente o estudo de GAMA ( 1999) realizado em escolas
da rede estadual e particular de ensino em um bairro da cidade de São Paulo,
apresenta o uso do QFA para avaliar o consumo alimentar de adolescentes,
cabendo salientar que o instrumento utilizado nesta pesquisa não foi validado.
A validade dos QFA vem sendo analisada em vários estudos desde a
década de oitenta. A grande maioria dos pesquisadores conclui que QFAs são
confiáveis e razoavelmente acurados para descrever o consumo habitual de
homens e mulheres adultas. (WILLETT et ai. 1985; PIETINEN et ai. 1988a e
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b; RIMM et ai. 1992; MARTIN-MORENO 1993; MARGETTES

&

PIETINEN 1997)
No âmbito internacional, poucos estudos de validação têm sido
conduzidos em crianças e adolescentes. O estudo de TREIBER et ai. ( 1990)
com parentes de crianças entre 3 e 5 anos, mostrou que o QFA estimou
valores de energia significativamente maiores do que os obtidos pelo
recordatório de 2 4 horas. Já o resultado do estudo de confiabilidade (Testereteste de confiabilidade) computado entre a primeira e segunda visita, mostrou
coeficientes de correlação entre r=0,42 a r=0,83 para todas as categorias dos
nutrientes analisados. Os autores concluem que, se o estudo de validação fosse
bem sucedido, o QFA poderia ser usado em estudos epidemiológicos.
O estudo de LIVINGSTONE et ai. ( 1992), utilizando a metodologia da
água duplamente marcada - ADM (avalia o gasto total de energia), como
método de referência, sugere que o método de história alimentar superestimou
o consumo de energia de crianças de 3, 7 e 12 anos em, aproximadamente,
15%. Nos outros grupos etários (5, 9, 15, e 18 anos) as diferenças entre
ambos os métodos não foram significativas.
FRANK et ai. (1992), comparando um QFA e 7 R24hs, encontraram
altas porcentagens (96%) de concordância entre ambos os métodos, sobretudo
para alimentos de grande preferência (margarina, maionese, pão, balas e
panquecas). Por outro lado, em alimentos como frango, bife e algumas bebidas,
as porcentagens de concordância se situaram entre 26% e 40%.

GALLAGHER et ai. ( 1993) testaram a validade de um QFA de 35
itens alimentares desenhado para avaliar o consumo alimentar de adultos e
adolescentes. O estudo demonstrou que o QFA foi capaz de identificar os
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padrões alimentares tanto dos adolescentes quanto dos adultos. Os adolescentes
diferenciaram-se dos adultos pelo seu consumo de frutas, vegetais e açúcar; já
os adultos, pelo consumo de álcool
Crianças de 4 a 6 anos estudadas por KASKOUN et ai. {1994),
superestimaram em 53% seu consumo de energia obtido por QFA
(Média= 2, 145; DP= 535 kcal/dia) e 53°/o quando comparado ao total do
gasto

energético

obtido

pelo

método

água

duplamente

marcada

(Média= 1403;DP=276 kcal/dia; P<O,OOl ). Os pesquisadores afirmam que
as diferenças encontradas não foram significativamente influenciadas pelo
gênero, pela composição corporal e nem pelas características da composição
corporal dos pais.
Embora não seja um estudo . de validade e sim de reprodutibilidade,
FRAZIER et ai. ( 1995), realizaram um estudo para avaliar a dieta e o consumo
de álcool de adolescentes dentro do conhecido estudo de coorte em mulheres.
(Nurses · Health Study - NHS). Em 1994 foram sorteadas aleatoriamente 257
mulheres que tivessem 40 anos no momento da pesquisa ( 1986) e que
responderam os QFA durante 1986 e 1988.
Tanto no primeiro momento ( 1986), como em 1994 estas mulheres
tiveram que reportar seu consumo alimentar e de álcool durante o período
escolar e um QFA composto por 25 itens alimentares, chamado de QFA-R. O
objetivo do estudo foi avaliar a confiabilidade da memória do passado distante,
portanto as participantes tiveram que lembrar seus consumos quando tinham
entre 13 e 18 anos de idade. Os resultados mostraram uma correlação média
r=0,57 entre os 2 QFA-R de alimentos consumidos durante a escola (25 itens
de alimentos) e de r=0,25 quando comparado o primeiro QFA-R em 1986 e
a dieta atual no mesmo ano. Este estudo chega à conclusão de que a idade não
afeta a reprodutibilidade das respostas e, portanto, pode-se utilizar QFA em
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estudos epidemiológicos onde se relacionem o consumo alimentar remoto e
presença de alguma doença.
O estudo publicado por ROCKETT et ai. {1995), o qual teve como
premissa que o processo cognitivo de crianças acima de 1O anos é similar ao
dos adultos, mostrou que o QFA desenhado para crianças e adolescentes pode
ser usado no ambiente escolar e na comunidade. A reprodutibilidade variou
entre 0,26 para proteína e 0,58 para cálcio e ferro, verificando-se uma média
de reprodutibilidade maior entre as meninas, em comparação com os meninos.
Um estudo de validação de um QFA em adolescentes noruegueses
encontrou correlações entre r=0,63, para porcentagem de energia derivada do
consumo de açúcar, e r=0,91 para álcool.

O coeficiente mediano foi de

r=0,85 e as diferenças medianas entre os dois instrumentos foram geralmente
mais altas para as meninas_ do que para os meninos. Os autores concluem que o
QFA é um instrumento capaz de classificar os indivíduos de acordo com os
nutrientes avaliados, com exceção de vitamina D e fibra {ANDERSEN et ai.
1995).
Em 1998, foi validado um breve QFA para avaliar o consumo de cálcio
de crianças de 3 a 6 anos de idade. Os resultados da comparação do QFA e a
média de 4 dias de diário alimentar demonstraram que o QFA superestimou o
consumo de cálcio das crianças em 144mg {IC 95% = 57 - 232) mas, por
outro lado, demonstrou bom desempenho para classificar os indivíduos nos
quartis extremos do consumo de cálcio por ambos os métodos {TAYLOR &
GOULDING 1998).
Um total de 1O1 mulheres grávidas entre 14 e 43 anos, da cidade de
Massachusetts, foram participantes de um estudo com o propósito de testar a
validade de um QFA para avaliar 25 nutrientes. As participantes responderam
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a um QFA e 3 dias de diário alimentar, no período de um mês. Os resultados
deste estudo encontraram uma correlação média de 0,47, sendo que 54% dos
coeficientes estavam acima de 0,40 (antes e depois do ajuste pela energia e
após a correção pela variância), embora o estudo mostre correlações baixas
para o caroteno (r=0,28) e para a vitamina B12 (r=0,07). (WEI et ai.
1999)

Como pode-se observar na epidemiologia nutricional, o estudo de
validação de instrumentos de medição, especialmente para questionários de
freqüência alimentar, é um passo importante que ajuda ao pesquisador a
compreender e analisar melhor os resultados de consumo alimentar.
Embora de suma importância, em nosso meio são ainda escassos os
trabalhos realizados com este tema. Contamos com os trabalhos de CARDOSO
et ai. (2001 ), FORNES et ai. (2000) e de SICHIERE ( 1998), realizados com
adultos e inseridos em estudos que pretendem relacionar os fatores dietéticos a
um certo agravo da saúde. Por outro lado, são inexistentes trabalhos que
envolvam adolescentes.
Imersas em um processo de transição epidemiológica nutricional, as
sociedades industrializadas manifestam quadros de morbimortalidade: ECNT,
enfermidades infecciosas, violência e uso de drogas. É neste contexto que se
observam mudanças na composição da dieta. Neste sentido, o comportamento
alimentar do adolescente é extremamente importante, pois o indivíduo está
influenciado por fatores ambientais, familiares, sócio-culturais e estilo de vida
que poderão conduzi-lo a uma alimentação distorcida, que tem conseqüências
sobre sua saúde atual e durante sua vida adulta.
O decorrer da obesidade desde a infância até à vida adulta, o risco de
padecimento de ECNT e a inexistência de dados sobre o consumo alimentar de
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adolescentes levaram a uma pergunta: o que os jovens da cidade de São Paulo
consomem? Obtiveram-se respostas, mas todas elas derivadas de pequenas
pesquisas, das quais não se pode fazer nenhuma inferência. Foi a partir deste
questionamento que surgiu a idéia de uma futura pesquisa com o Intuito de se
monitorar a dieta e verificar se esta tem efeitos sobre mudanças da composição
corporal. Considera-se que, a partir de pesquisas de base populacional, poderão
surgir medidas preventivas necessários ao controle da obesidade. A literatura
tem mostrado que, à medida que um maior número de indivíduos se toma
obeso na infância, cresce a preocupação no sentido de que a obesidade possa se
tomar um problema de saúde. Entretanto, o problema pode ser solucionado, já
que a maioria dos fatores relacionados à obesidade são suscetíveis de
intervenções.
Mas para isto acontecer são imprescindíveis instrumentos capazes de
avaliar corretamente o consumo alimentar. Neste sentido, considera-se que é
necessário desenvolver estudos que possibilitem o desenvolvimento de
instrumentos que realmente meçam o consumo com suficiente validade e
confiabilidade.
Pelo exposto, este estudo tem o propósito de desenvolver e avaliar a
exatidão do questionário de freqüência alimentar para adolescentes (QFAA),
que será utilizado em futuro estudo o qual pretende avaliar os padrões
alimentares e sua relação com estilo de vida e saúde dos adolescentes.
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2. OBJETIVOS

1. Desenvolver

um

questionário

de

freqüência

alimentar

adequado para estudos epidemiológicos com adolescentes.
2. Determinar a validade relativa das estimativas do consumo de
energia e nutrientes do Questionário de Freqüência Alimentar
para Adolescentes (QFAA) por meio da comparação dos
valores obtidos entre o QFAA e os Recordatórios de 24
horas.
3. Categorizar os indivíduos segundo seu consumo habitual de
energia, proteína, carboidrato, lipídio total, lipídio insaturado,
fibra, colesterol, vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro.
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fACULDADE DE SAODE POBLICA
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO
O delineamento desta pesquisa corresponde a um estudo metodológico
realizado em duas fases: a primeira, o desenvolvimento da estrutura do QFAA
e a prova piloto; e a segunda, o estudo de validação.
3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO CONSUMO

3.2.1 Método de Referência - Recordatório de 24 horas.
O R24hs foi eleito como método de referência por ser rápido, simples e
interferir menos nos hábitos alimentares das pessoas, além de, quando usado
repetidas vezes, poder estimar a ingestão habitual (MA]EM 1995). Estudos
populacionais em adolescentes que utilizaram Diário Alimentar relatam que a
principal falha deste método é o baixo índice de devolução do formulário,
refletindo assim pouca adesão ao método. Por esta razão, optou-se oela
utilização do R24hs proposto por DUNKER e PHILIPPI ( 1999), o qual é
aplicado em grupos e preenchido pela própria pessoa (Anexo 1).
Para sua aplicação foi necessária a presença do pesquisador no local, para
as devidas orientações sobre o preenchimento. Para se obter um melhor registro
das quantidades, foi necessária a utilização de um "Kit" de utensílios e medidas
caseiras, os quais foram mostrados antes de se começar o registro da
informaç!io e durante o registro, quando solicitado pelo aluno.
Cada participante foi avaliado por este método pelo mesmo
entrevistador em 4 momentos, com intervalos de 45 dias aproximadamente,
durante um período de 6 meses.
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Os alunos registraram seu consumo dos alimentos separadamente,
seguindo a ordem das refeições principais, incluindo a primeira refeição pela
manhã, até a última, antes de donnir. Registraram-se não somente o tipo de
alimento e a quantidade, mas também a fonna de preparação do alimento e a
hora de consumo, já que muitas vezes os alimentos que se consome durante o
almoço se repetem no jantar, em fonna de outra preparação. Também foram
registrados todos os alimentos consumidos na escola, assinalando-se, sempre que
possível, a marca comercial de alimentos industrializados. Desta maneira,
constatou-se maior facilidade operacional na coleta de dados e um elevado
percentual de devolução.

3.2.2 Questionário de Freqüência do Consumo Alimentar para
Adolescentes - QF AA
Este instrumento de medição do consumo alimentar requereu atividades
preliminares para seu desenvolvimento antes de se proceder à sua utilização no
trabalho de campo desta pesquisa.
Para o desenho da estrutura do QFAA foi necessário: a elaboração de
uma lista de alimentos, identificação dos alimentos de maior contribuição
energética, sistematização da freqüência de consumo em unidades de tempo e o
porcionamento padronizado estabelecido para cada item de alimento.
É importante mencionar que o objetivo subjacente deste instrumento é

categorizar os indivíduos segundo seu consumo passado de alimentos, em
particular segundo sua ingestão de energia, proteína, carboidratos, gordura,
colesterol, vitamina A, vitamina C, ferro e cálcio.
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3.3 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO DE
FREQÜÊNCIA ALIMENTAR PARA ADOLESCENTES
3.3. 1 Lista de Alimentos: A lista de alimentos foi elaborada a partir dos
dados de consumo alimentar pertencentes a uma pesquisa de avaliação
nutricional realizada por NUZZO ( 1998). A informação dietética nesta
pesquisa corresponde à aplicação de 2 dias do método Diário Alimentar em
200 adolescentes de ambos os sexos com idades entre 1O e 19 anos,

freqüentadores de

escola particular de ensino situada no município de

Guarulhos
Posteriormente procedeu-se à listagem de todos os alimentos consumidos
pelos alunos, obtendo-se uma lista preliminar de 616 alimentos, os quais foram
agrupados segundo suas características físicas e perfil de nutrientes em 140 itens
de alimentos relativamente homogêneos (COLUCCI et ai. 1999) (Anexo 2).
3.3.2 Identificação dos alimentos: A partir desta segunda lista, foram
identificados os alimentos de maior contribuição energética, usando-se a técnica
de análise estatística de proporção ponderada utilizada por BLOCK et ai.
( 1985); HOWE et ai. ( 1986) e COLUCCI et ai. ( 1999) (Anexo 3). Estes
autores propõem que a quantidade total de energia consumida pela população
seja estimada pela somatória das calorias em todas a refeições e todos os
alimentos registrados. Desta maneira, a contribuição relativa (CR) de um
alimento em particular foi dada por:

Total de energia proveniente
do alimento i
CR=

X

100

Total de energia proveniente
de todos os alimentos
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3.3.3 Freqüência de consumo de alimentos em unidades de tempo: O

QFAA avalia as quantidades de alimentos e nutrientes consumidos no período
de 6 meses precedentes. O formato das perguntas de freqüência de consumo
do instrumento corresponde ao de perguntas simples e de respostas múltiplas e
fechadas, por cada item de alimentos. Foram estabelecidas 7 categorias de
resposta em unidades de tempo, sendo estas: nunca, menos de 1 vez por mês,
1 a 3 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 a 4 vezes por semana, 1 vez por dia
e 2 ou mais vezes por dia.
3.3.4 Porcionamento e padronização: Esta forma de abordagem

proporcionou informações valiosas a respeito dos nomes e descrição dos
alimentos consumidos por este grupo populacional, mas também forneceu a
descrição das quantidades e tamanhos dos alimentos de maior consumo.
As porções referidas no instrumento foram definidas a partir dos dados

de consumo do banco de dados mencionado anteriormente (NUllO 1998).
A maioria das porções expressam o consumo médio em gramas para cada item
alimentar ou unidades de alimento com exceção de 1O alimentos que
apresentaram diferenças entre ambos os sexos. Para estes, procedeu-se à
utilização do valor mediano (Anexo 4).
3.4 PROVA PILOTO
Após a definição da estrutura preliminar do QFAA, com 89 itens
alimentares, procedeu-se ao teste através de um estudo piloto.
O QFAA foi aplicado em 26 alunos voluntários de ambos os sexos,
entre 14 e 17 anos, em uma escola particular, representando 10% do total de
alunos matriculados no segundo colegial. Os alunos preencheram o QFAA,
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assim como também o consumo alimentar de 2 dias, por meio do método
R24hs (utilizado como método de referência).
O estudo piloto permitiu, em primeiro lugar, uma avaliação preliminar
do grau de exatidão da estimativa do consumo alimentar e, em segundo, a
detecção de possíveis problemas relacionados ao preenchimento deste novo
instrumento.
O anexo 5 mostra os valores médios, desvios padrão e coeficiente de
correlação de Pearson de energia e nutrientes calculados a partir dos R24 h e
do QFAA do estudo piloto. Encontrou-se que o QFAA mostrou subestlmação
em mais de 10% na média para a maioria dos nutrientes analisados, com
exceção do lipídio total, lipídios insaturados e carboidratos e somente o cálcio
apresentou-se superestimado na média em 12%.
Os coeficientes de correlação encontrados para energia (r=O, 10),
proteína (r= O, 10), retinol (r=O,OS) e ferro (r=O, 11) foram baixos. Para
carboidratos, lipídios, colesterol, vitamina C e cálcio, a correlação

foi

moderada, variando entre 0,20 a 0,42. Estes achados orientaram uma
reavaliação do porcionamento e o reagrupamento dos alimentos.
O QFAA inclui uma lista definitiva de 76 itens alimentares previamente
identificados e selecionados, os quais formam parte do hábito alimentar deste
grupo populacional. O questionário está estruturado em 9 categorias (1. Doces,
salgadinhos e guloseimas, 11. Salgados e preparações, 111. leites e produtos
lácteos, etc.) e para cada alimento consta seu respectivo porcionamento em
medidas caseiras e em gramas (Anexo 6).
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3.5 ESTUDO DE VALIDAÇÃO
3.5.1 População e local de estudo
A população de estudo foi constituída por 106 adolescentes voluntários
de ambos os sexos, matriculados no primeiro colegial da Escola Estadual de
segundo grau "Antônio Alves Cruz", localizada na região oeste da cidade de
São Paulo.
3.5.2 Critérios de seleção e exclusão
Foram convidados a participar todos os alunos do 1° colegial período da
manhã, entre 14 e 18 anos e 11 meses, e todos aqueles que completaram o
QFAA e pelo menos três (3) recordatórios de 24h .
Foram excluídos os alunos com mais de 19 anos. Por este critério não se
avaliou os adolescentes do segundo e terceiro colegial, devido à possibilidade de
se encontrar muitos alunos ultrapassando esta idade.
3.6 DESENHO DO ESTUDO DE VALIDAÇÃO
A coleta de dados do estudo de validação foi conduzida de junho a
dezembro de 1999. A validade relativa foi avaliada pela comparação entre a
medida de referência e os dados coletados pelo QFAA. Durante este período
os alunos completaram 4 R24hs (3 dias da semana-- Terça, Quarta e Quinta-e um dia feriado), com intervalo de 45 dias e 1 QFAA ao final, de acordo com
o seguinte esquema:
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Figura 2: Esquema do delineamento da pesquisa

3.7 VARIÁVEIS DE ESTUDO
Para descrever algumas características da população foram eleitas as
variáveis sexo e idade, e para avaliar o consumo médio e testar a validade
relativa do QFAA se utilizaram as variáveis energia, proteína, carboidrato,
lipídio total, lipídio insaturado, fibra, colesterol, retino!, vitamina C cálcio e
ferro.
3.8 PROCESSAMENTO DOS DADOS
Realizado o levantamento dos dados, o consumo de alimentos registrado
pelo R24hs foi transformado em energia e nutrientes pelo programa VIRTUAL
NUTRI (PHILIPPI et ai. 1996).
Para analisar o valor nutritivo dos alimentos do QFAA foram necessários
três passos preliminares importantes:
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1. As categorias de freqüência em unidades de tempo do consumo diário,
semanal e mensal de cada item de alimento foram transformadas em
freqüência diária de consumo. Por _exemplo: se um indivíduo
respondesse que consumia uma porção de bolo de 2 a 4 · vezes por
semana, a· freqüência diária seria:

freq. diária : 2· a 4•sem

= 3/7 * \182/182 = 0,43

~~

Para cada item foi dado um nome especifico e colocado o peso em
gramas da porção média (Anexo 4).
2. Desta maneira, os nutrientes contidos em uma porção de cada item do
QFAA foram multiplicados pela freqüência diária de consumo dos
alimentos específicos para proporcionar a ingestão diária dos diversos
nutrientes para cada um dos indivíduos integrantes deste estudo.
3.9 ANÁLISE ESTATfSTICA DOS DADOS
Foram calculadas médias e desvios padrão do consumo de energia e
nutrientes para o questionário de freqüência alimentar - QFAA e para os 4 dias
do Recordatório de 24 h por meio dos programas SPSS Versão 8.0 e Excel 97
para Windows.
A distribuição observada para a maioria dos nutrientes foi assimétrica,
com tendência a valores elevados (Caloria/qfaa, Caloria/24h, proteína/qfaa,
HC/24h, LipT/qfaa, Lins/qfaa, lins/24h, Fibra/qfaa, coles/qfaa, colest,24h,
retinol/24h, VitC/qfaa, VitC/24h, Calcio/24h e ferro/qfaa). Por esta razão, os
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valores dos nutrientes na sua forma bruta. sofreram transformação logarítmica
(loge ), procedimento que conferiu normaOdade a quase todas as variáveis, com
exceção do Loghc/24h e Logca/24h. Posteriormente foi realizado o teste de
Kolmogorov-Smimov para avaliar a aderência dos valores de consumo bruto e
loge à distribuição normal, sendo esta suposição importante no cálculo do
coeficiente de correlação de Pearson. (Anexo 7)
O teste t - student emparelhado foi utilizado para verificar as diferenças

entre as médias do consumo de energia e nutrientes obtidas pelo QFAA e os
recordatórios de 2 4 horas.
Para estimar a validade, utilizou-se o coeficiente de correlação de
Pearson {interclasse), o qual permite comparar os valores de energia e
nutrientes do questionário {valor estimado), com a média dos 3 Recordatórios
de 24h (valor verdadeiro). Para aquelas variáveis sem distribuição normal
optou-se pelo coeficiente de correlação de Spearman.
O coeficiente de correlação (r) foi calculado antes e depois do ajuste

pela energia. Neste tratamento, chamado "Ajustado pela energia" ou "Método
residual", proposto por WILLET & STAMFER ( 1986), propõe-se controlar os
fatores de confusão dados pelo consumo total de energia e remover as variações
externas. Para isto é necessário realizar análise de regressão linear simples, com
o total de caloria ingerida como variável independente e o valor absoluto do
nutriente como variável dependente.
Para este cálculo utilizou-se equação geral da regressão linear:

Yn

= J3o + { 13•

* Ln. Energia media individual)
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Após a definição do J3o e J3• calculou-se o resíduo. O resíduo da regressão
representa a diferença entre o consumo observado para cada um dos indivíduos
e o consumo estimado para seu consumo total de energia.
Yo- Ye = Yo- {J3o + J3• Ln. Energia media individual)

Devido ao fato de o resíduo variar de pessoa para pessoa e apresentar
média zero (0), por incluir valores negativos e positivos, é necessário que seja
adicionada uma constante para todos os valores. A constante é estatisticamente
arbitrária, mas poderia ser o consumo do nutriente estimado (Y) para a média
do total de energia consumida da população de estudo (WILLET et ai. 1997 e
WILLETT 1998).
Calculou-se uma constante:
C= (lloe + J3te* Ln. Energia média do grupo)

Y aJustado =

(resíduo + C

)

Conceitualmente, o "nutriente residual" ou "nutriente ajustado" prevê um
valor do nutriente ingerido não correlacionado com a energia total consumida.
Portanto, este procedimento isola a variação na ingestão do nutriente (devida
unicamente à composição do mesmo na dieta) da variação geral na ingestão de
nutriente (a qual deve-se tanto à composição em si dos alimentos quanto ao seu
consumo total) (WILLETT 1998).
Como já mencionado anteriormente, a presença do erro aleatório
intrapessoal na medição da ingestão, ou variação intraindividual pelo n dia a
dia", tende a atenuar a correlação entre os valores do QFAA e os valores dos
R24hs.
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Para se obter a medida da validade corrigida pelos componentes de
variaçao intrapessoal e interpessoal na dieta foi necessário usar análise de
variância (ANOVA). Nesta análise, a unidade de observação aleatória foi o
consumo médio de energia e nutrientes registrados pelos três dias de R2 4hs,
seguindo o modelo proposto por WILLETT ( 1998).
Logo estimou-se a

S2 bs

(variância interpessoal) e

S2ws

(variância

intrapessoal), para o que foi necessário primeiro calcular a média quadrática
esperada (MQE).
ANOVA
GL

Media quadrática

Média quadrática esperada
(MQE)

Efeito
n-1

Indivíduo

Media quadrática

ks2 bs

2

+S ws

interpessoal (MQB)
n(k-1)

Erro

Média quadrática

S2ws

intrapessoal (MQW)
GL= graus de liberdade
n = número da amostra
k= número de aplicações do R24hs

Como pode-se observar, a média quadrática para os indivíduos (MQB =
"between groups") e o erro (MQW = "within groups") são parte dos resultados
da ANOVA. O MQW é um dos componentes da variância que se necessita
(MQW =
•

S2ws

mteresse, s2bs

variância intrapessoal) para calcular o outro componente de

•
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Portanto:
s2bs=MQB - MQW
k

Onde k = número de medidas repetidas, o qual corresponde ao número de
R2 4hs aplicados na população.
Para interpretar estes dois componentes de variância, calculou-se a razão
de ambos.

Assim, com este valor calcula-se o coeficiente de correlação "corrigido"
ou De-atenuado (de-attenuated).

rc = ro . .} 1 +

')..,In

A avaliação da validade do QF AA quanto à classificação dos indivíduos
segundo a distribuição do seu consumo dos nutrientes foi examinada pela
comparação da classificação em quartis por ambos os métodos. O Ponto de
corte foi determinado separadamente para o questionário, assim como para a
média dos R24hs. Desta maneira, a concordância e discordância entre as
categorias foram avaliadas pela proporção total de participantes corretamente
classificados no mesmo quartil e nos quartis opostos.
Para todas as análises estatísticas utilizou-se o nível de significância a.

=5%

(p<O,OS).
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De 106 alunos, 80 foram acompanhados durante o período de junho a
novembro de 1999. Aproximadamente 24 alunos (23%) encontravam-se
ausentes nos dias da avaliaç~o e somente um se recusou a ser avaliado. O
gráfico 1 mostra o número total de alunos avaliados em cada visita.

Gráfico 1: Dlstribulç:io de alunos avaliados segundo visita. Escola
estadual de segundo grau Antonio Alves Cruz, São Paulo 1999.

111 visita
n de alunos

• 2 visita
1!!13 visita
• 4 visita

Visitas

Desses alunos, somente 79 completaram o QFAA e pelo menos 3
recordatórios de R2 4hs, de acordo com um dos critérios de seleção da amostra
para o esrudo de validação.

Do total de alunos selecionados (79), 50,6% são do sexo feminino e
49,4% do sexo masculino, podendo ser definido como um grupo bastante
equilibrado quanto ao sexo.

A idade mrnima foi de 14 anos e a máxima de 19 anos incompletos, com
média de idade de 15,7 anos {desvio padrão= 1,09) na primeira avaliação e de
16,2 anos {desvio padrão = 1, 14) na última avaliação.
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4. RESULTADOS

A tabela 2 mostra a distribuição das idades dos alunos no começo e no
final do estudo. Pode-se observar que mais de 50% dos adolescentes
encontravam-se entre 15 e 17 anos de idade.
Tabela 2. Número e porcentagem de indivfduos avaliados segundo
idade. Escola Pública Antonio Alves Cruz, São Paulo. Junho a Novembro
de 1999.
Idade

)unho1999
No

Novembro 1999
NO

%

%

14

8

10,1

1

1,3

15

31

39,2

28

35,4

16

19

24,1

21

26,6

17

16

20,3

18

22,8

18

5

6,3

9

11,4

19

-

-

2

2,5

Total

79

100

79

100

A ingestão média diária, desvio padrão e intervalo de confiança de energia
e nutrientes para o sexo feminino e masculino são apresentados na tabela 3
Nesta tabela, os dados representam a média de consumo estimada por 3
recordatórios de 2 4 horas. Os valores mostram que o consumo médio dos
homens foi superior ao das mulheres para todos os nutrientes estudados,
observando-se também uma ampla dispersão de valores, isto é, coeficientes de
variação acima de 50°ro para os lipídios

insatur~dos,

fibra, colesterol e cálcio, e

ainda maiores para retlnol e vitamina C, que ~xibem desvios padrão superiores à
média.
A tabela 4 apresenta os valores encontrados de consumo médio diário de
energia e nutrientes pelo questionário de freqüência alimentar para adolescentes
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- QFAA. Igualmente à tabela anterior, o consumo médio diário de energia e
nutrientes dos homens foi superior ao das mulheres, mas não se observou a
mesma dispersão dos valores com relação à média. O coeficiente de variação
mais alto encontrado foi para vitamina C (52%). Para os outros nutrientes os
percentuais não superaram 40%.
Tais constatações levaram a se considerar a verificação da distribuição das
variáveis de consumo. Dos 11 nutrientes estudados por ambos os métodos, a
Proteína./R24hs, carboidrato/QFAA, lipídio Totai/R24hs, Fibra/R24hs,
Retinoi./QFAA, Cálclo/QFAA e Ferro/R24hs apresentaram distribuição
normal; o restante requereu transformação logarítmica (Anexo?).
A tabela 5 mostra o consumo dos macronutrientes segundo sua relação
com o Valor Calórico Total (VCT). As porcentagens variaram entre 12,3% e
18,9% para proteína, 42,1% e 60,3% para carboidrato e 30,5 °/o a 40,2°/o
para lipfdio total.
A validade relativa, expressa pela· comparação das médias do consumo
diário de energia e nutrientes obtidas a partir dos recordatórios de 2 4 horas e
do QFAA, é mostrada na tabela 6. O QFAA subestimou os valores de
proteína, lipídio total, lipídio insaturado, colesterol, retino!, cálcio e ferro.
Os valores de energia, carboidrato, fibra e vitamina C foram
superestimados pelo QFAA. As diferenças foram maiores para o consumo
diário de energia e fibra nas mulheres e carboidrato e vitamina C nos homens.
Foram observadas médias estatisticamente diferentes para proteína,
carboidrato, lipídio insaturado, colesterol, retlnol e ferro. Entre as mulheres,
dos 11 nutrientes estudados somente 2 apresentaram médias significativamente
diferentes de zero (p< 0,05), sendo mais relevante a superestimação do
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consumo de fibra em aproximadamente 30% (p<O,OO 1). Os resultados
indicam que os homens tendem a distorcer mais a informação do seu consumo,
já que subestimam ou superestimam mais que as mulheres. Isto pode ser
verificado em seis dos nutrientes estudados e, principalmente, para o retino!.
A tabela 7 e a tabela 8 mostram a razão entre os componentes de
variância intrapessoal e interpessoal e os coeficientes de variação (CV%) do
consumo de energia e nutrientes calculados pelos recordatórios de 2 4 horas
aplicados 3 vezes em cada indivíduo.
Na tabela 7, observam-se razões de variância entre 1 e 2 para energia,
proteína, carboidrato, fibra e ferro para todo o grupo de indivíduos; e maiores
que 2 para o restante dos nutrientes estudados, constatando-se que os homens
mostraram padrões de variabilidade intrapessoal maiores que os verificados
entre as mulheres, com exceção do retino!, no qual o padrão de variabilidade
foi maior entre as mulheres. Chamam muita atenção os valores, entre o sexo
masculino, de colesterol e vitamina C, que se mostraram extremamente altos.
Cabe salientar também que o valor mais alto foi verificado para o nutriente
retino!, entre o sexo feminino.
O coeficiente de variação observado na tabela 8 expressa a magnitude
com que se distribuem os valores ao redor da média. Valores próximos de
100% indicam que o desvio padrão é igual à média. Quanto menor o CV,
mais homogênea será a distribuição dos valores. No caso do retino! e vitamina
C, observaram-se coeficientes de variação superiores a 100%, com desviospadrão superiores à média.
A validade relativa do QFAA pode ser expressa pela correlação entre
consumo diário de energia e nutrientes, pelo QFAA, e a média do consumo de
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3 R2 4hs. Os coeficientes de correlação, na sua forma bruta, ajustados pela
caloria e corrigidos pela variância ou de-atenuados, estão resumidos na tabela 9.
Os valores brutos sofreram transformação logarítmica, condição
imprescindível para se estimar o coeficiente de correlação. Os resultados desta
primeira análise encontraram coeficientes de correlação altos para energia
(r=0,87) e adequados para os macro e micronutrientes (r=0,42 - 0,77),
com exceção do retinol, que apresentou r=0,28.
A correlação mais baixa verificada foi para o nutriente retino!, em ambos
os sexos. No sexo feminino, o valor foi de r= O, 18, enquanto no sexo
masculino a correlação foi de r= 0,39.
Todos os valores dos coeficientes de correlação tenderam a decrescer
após o ajuste pela caloria. Observou-se uma diminuição maior que 50% em
relação aos valores brutos. As correlações variaram entre 0,06 e 0,54 para
todo o grupo, entre -0,07 a 0,49 para as mulheres e entre O, 11 a 0,62 para
os homens. Teoricamente, este tipo de procedimento isola o nutriente dos
efeitos da energia, especialmente quando estes - os nutrientes - estão altamente
correlacionados, como ocorreu neste estudo. Este efeito pode ser demonstrado
com os resultados da tabela 1O, onde correlações brutas próximas de 1 (um)
chegam a valores ajustados iguais ou próximos de zero. Nos gráficos 2 a 5, o
ajuste pela caloria é visualizado com dois exemplos: proteína e colesterol.
A coluna de valores nomeada De-atenuado na tabela 9 mostra as
correlações entre ambos os métodos depois de se retirar os efeitos da variância
intrapessoal dada pelos R24hs. Como pode-se observar, esta técnica
Incrementou todos os valores, os quais passaram de r= 0,06 para r= O, 1O
(retino!) e de 0,54 para 0,67 no caso da fibra. Também foram encontrados
valores bastante altos para fibra (0,91 ) e vitamina C, no sexo masculino.
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Embora os valores continuem permanecendo baixos, a correçao feita para a
maioria dos nutrientes confirma altos padrões de variância intrapessoal,
característicos do nutriente examinado e também deste grupo populacional.

Através da técnica estatística denominada classiflcaçao cruzada (crossclassiflcation) foi avaliada a habilidade do QFAA em categorizar os indivíduos
no mesmo quartil e no quartil oposto segundo seu consumo de nutrientes
(Tabela 11 ). Uma média de 33% de indivíduos foram classificados no mesmo
quartil e 5% tiveram classiflcaçao de maneira incorreta (quartil oposto).

A primeira coluna apresenta a proporçao de Indivíduos no primeiro
quartil dos R2 4hs que foram também classificados no primeiro quartil do
QFAA. Esta proporção variou entre 16% para ferro e 63% para cálcio
(média de 37%). Observou-se, também, que aproximadamente 11% foram
classificados no primeiro quartil do R24hs e no último quartll do QFAA.
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Tabela 3. Média, desvio padrão e intervalo de confiança do consumo de
energia e nutrientes dos adolescentes estimados por 3 Recordatórios de 24
horas. Escola Pública Antonio Alves Cruz, São Paulo, 1999.
I.C(95%)
Inferior
Superior

N

Média

DP

feminino
masculino

79
40
39

2004,87
1731,94
2284,79

728,76
572,58
766,87

1050,93
1628,44
214,37

2259,43
1835,44
2425,21

feminino
masculino

79
40
39

79,52
66,12
93,27

34,83
28,10
35,80

75,06
61,034
86,71

83,97
71,20
99,82

feminino
masculino

79
40
39

242,18
210,89
274,29

90,23
78,22
90,73

230,64
196,75
257,68

253,74
225,03
290,91

feminino
masculino

79
40
39

78,63
67,87
89,65

39,02
30,60
43,53

73,63
62,34
81,68

83,62
73,40
97,62

ltpfdlo lnsaturado(g}
feminino
masculino

79
40
39

31,63
26,08
37,33

20,79
16,41
23,21

29,97
23,12
33,08

34,29
29,05
41,57

Fibra (g)
feminino
masculino

79
40
39

10,56
7,87
13,31

6,32
4,82
6,50

9,75
7,00
12,12

11,36
7,74
14,50

feminino
masculino

79
40
39

239,70
204,60
275,70

153,50
138,75
160,02

220,05
179,52
246,40

259,34
229,68
305,00

feminino
masculino

79
40
39

745,64
608,28
886,52

831,98
830,23
813,39

639,17
458,22
735,58

852,1 1
758,35
1035,45

feminino
masculino

79
40
39

69,83
64,28
75,52

86,59
81,43
91,58

58,74
49,55
58,75

80,91
78,99
92,29

feminino
masculino

79
40
39

584,88
481,30
691,12

384,17
301,13
429,83

535,72
426,86
612,41

634,04
535,73
769,82

feminino
masculino

79
40
39

11,73
9,09
14,45

5,62
4,18
5,62

11,02
8,33
13!42

12,45
9,85
15,48

Nutriente
Energla(kcal}

Proteína (g)

Carboldrato(g)

Llpfdio Total (g}

Colesterol (mg)

Retino! (!lg ER)

Vitamina C (mg)

Cálcio (mg)

Ferro(mg)
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Tabela 4. Média diária, desvio padrão e intervalo de confiança do consumo de
energia e nutrientes de adolescentes estimados pelo QF AA. Escola Pública
Antonio Alves Cruz, São Paulo, 1999.
I.C (95%)
Inferior
Superior

Nutrientes

N

Média

Desvio Padrão

Energia (kcal)
feminino
masculino

79
40
39

2023,59
1763,71
2290,11

563,36
451,10
546,46

1897,40
1619,45
2112,97

2149,77
1907,99
2467,26

Proteína (g)
feminino
masculino

79
40
39

69,14
62,27
76,18

20,04
17,95
19,83

64,65
56,53
69,75

73,63
68,01
82,61

Carboidrato (g)
feminino
masculino

79
40
39

265,40
226,82
304,97

75,96
61,96
68,76

248,39
207,01
282,68

282,41
246,64
327,26

Llpfdlo Total (g)
feminino
masculino

79
40
39

76,60
68,52
84,90

24,83
19,96
26,78

71,05
62,14
76,22

82,17
74,90
93,58

Lipfdlo lnsaturado (g)
feminino
masculino

79
40
39

25,74
22,93
28,62

9,54
7,82
10,35

23,60
20,43
25,27

27,88
25,42
31,98

Fibra (g)
feminino
masculino

79
40
39

1 1,70
10,31
13,13

4,40
4,08
4,30

10,72
9,00
11,74

12,69
1 1,62
14,53

Colesterol (mg)
feminino
masculino

79
40
39

204,56
182,98
226,70

83,38
89,30
71,35

185,89
154,42
203,57

223,24
211,54
249,82

(~g

ER)
feminino
masculino

79
40
39

614,94
596,55
633,80

243,50
272,89
211,06

560,40
509,28
565,38

669,48
683,83
702,22

VItamina C (mg)
feminino
masculino

79
40
39

79,91
69,84
90,24

41,62
33,43
46,83

70,59
59,15
75,06

89,24
80,53
105,43

Cálcio (mg)
feminino
masculino

79
40
39

561,40
507,00
617,20

223,49
232,67
201,63

511,34
432,59
551,84

feminino
masculino

79
40
39

8,43
8,44
10!15

2,49
2,49
2!79

7,64
7,64
9,25

Retinol

Ferro (mg)

611,46
581,41
682,56
9,24
9,23
1 1!06
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Tabela 5. Distribuição percentual dos macronutrientes em relação ao valor
calórico total, segundo sexo. São Paulo, 1999. Escola Pública Antonio Alves
Cruz, São Paulo, 1999.
Nutriente
Média
Energia (kcal)
feminino
masculino
Protefna(g)
feminino
masculino
Carboidrato(g)
feminino
masculino
Lipídio Total(g)
feminino
masculino

R24HS
VCT(%)

2004,67
1731,94
2284,79
79,52
66,12
93,27
242,18
210,89
274,29
78,63
67,87
89,65

15,9
13,2
18,6
48,3
42,1
54,7
35,3
30,5
40,2

QFAA
Média

VCT(%)

2023,59
1763,71
2290,11
69,14
62,27
76,18
265,40
226,82
304,97
76,60
68,52
84,90

13,7
12,3
15,1
52,5
44,8
60,3
34,1
30,5
37,8
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Tabela 6. Diferença de médias e desvio padrão calculados entre a média de 3
R24hs e QFAA. São Paulo, 1999. Escola Pública Antonio Alves Cruz, São
Paulo, 1999.
Nutrientes

R24hs
Média
DP

QFAA
Média
DP

Diferença de
Médias

pl

feminino
masculino

2004,87
1731,94
2284,79

728,76
572,58
766,87

2023,59
1763,71
2290,11

563,36
451,10
546,46

18,17
31,78
5,32

0,560
0,407
0,919

feminino
masculino

79,52
66,12
93,27

34,83
28,10
35,80

69,14
62,27
76,18

20,04
17,95
19,83

-10,38
-3,85
-17,09

0,001
0,213
0,001

feminino
masculino

242,18
210,89
274,29

90,23
78,22
90,73

265,40
226,82
304,97

75,96
61,96
68,76

23,21
15,93
30,68

0,001
0,029
0,001

Llpfdio Total (g)
feminino
masculino

78,63
67,87
89,65

39,02
30,60
43,53

76,60
68,52
84,90

24,83
19,96
26,78

-2,01
0,65
-4,75

0,370
0,826
0,167

Llpfdio lnsaturado (g)
feminino
masculino

31,63
26,08
37,33

20,79
16,41
23,21

25,74
22,93
28,62

9,54
7,82
10,35

-5,89
-3,16
-8,70

0,001
0,061
0,001

Fibra (g)

10,56
7,87
13,31

6,32
4,82
6,50

11,70
10,31
13,13

4,40
4,08
4,30

1,14
2,44
..(),20

0,012
0,001
0,787

239,70
204,60
275,70

153,50
138,75
160,02

204,56
182,98
226,70

83,38
89,30
71,35

-34,37
-21,62
-48,08

0,003
0,197
0,003

745,64
608,28
886,52

831,98
830,23
813,39

614,94
596,55
633,80

243,50
272,89
211,06

-130,70
-11,73
-252,71

0,048
0,895
0,010

Vitamina C (mg)
feminino
masculino

69,83
64,28
75,52

86,59
81,43
91,58

79,91
69,84
90,24

41,62
33,43
46,83

10,09
5,56
14,72

0,103
0,526
0,096

Cálcio (mg)
feminino
masculino

584,88
481,30
691,12

384,17
301,13
429,83

561,40
507,00
617,20

223,49
232,67
201,63

-23,48
25,71
-73,92

0,386
0,387
0,105

feminino
masculino

11,73
9,09
14,45

5,62
4,18
5t62

8,43
8,44
10,15

2,49
2,49
2l79

-2,45
-0,65
-4,29

0,001
0,209
Ot001

Energia (kcal)

Proteína (g)

Carboidrato (g)

feminino
masculino
Colesterol (mg)
feminino
masculino
Retlnol (J.!i ER)
feminino
masculino

Ferro (mg)

3

Teste t- estudent emparelhado
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Tabela 7. Componentes de variância do consumo de energia e nutrientes,
calculado a partir de 3 R24hs. Escola Pública Antonio Alves Cruz, São Paulo,

1999.
Recordatórios de 2 4 horas

Nutrientes
Razão da variância
Energia
feminino
masculino
Protefna
feminino
masculino
Carboidrato
feminino
masculino
Llpfdlo Total
feminino
masculino
Llpfdio lnsaturado
feminino
masculino
Fibra
feminino
masculino
Colesterol
feminino
masculino
Retlnol
feminino
masculino
VItamina C
feminino
masculino
Cálcio
feminino
masculino
Ferro
feminino
masculino

1,4
1,3
2,9
1,7
2,1
3,8
1,2
1,4
1,7
2,5
2,5
4,1
2,5
2,9
3,6
1,6
2,6
3,4
5,9
7,6
10,4
4,7
26,4
2,5
8,2
5,1
14,35
2,7
3,2
3,8
1,4
2,4
3,6

4

Variação intrapessoal

VJriação interpessoal

311761,95
189326,37
437336,91
772,93
533,38
1018,64
4383,26
3542,82
5245,24
1090,01
673,40
1517,30
310,55
200,58
423,33
24,74
16,91
32,77
20186,06
17056,30
23396.08
571837,34
664563,15
476333,94
6687,93
5554,74
7850,17
107741,82
69433,99
147031,90
18,51
12,37
24,80

221210,21
140889,1
153400,34
444,05
260,64
267,79
3790,12
2619,84
3040,60
426,41
267,95
383,97
122,78
69,91
117,36
15,33
6,52
9,60
3411,42
2232,16
225013
121374,90
25135,21
88109.09
816,73
1094,60
546,97
40183,66
21610,00
38379,83
13,17
5,21
6,95
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Tabela 8. Consumo médio de energia e nutrientes e coeficientes de variação
interpessoal e intrapessoal (CV%), calculados a partir de 3 R24hs. Escola
Pública Antonio Alves Cruz, São Paulo, 1999.
Nutrientes
Energia (kcal)
Proteína (g)
Carboidrato (g)
lipídio Total (g)
lipídio lnsaturado (g)
Fibra (g)
Colesterol ( mg)
Retinol (~ ER)
Vitamina C (mg)
Cálcio (mg)
Ferro (mg)

5
6

Média
Dp
2004,4
79,5
242,2
78,6
31,6
10,6
239,7
745,6
69,8
584,9
11,7

(728,8)
(38,8)
(90,2)
(39,0)
(20,8)
(6,3)
( 153,5)
(831,9)
(86,6)
(384,2)
(5,6)

CVT%
36,3
43,8
37,3
49,6
65,7
59,8
64,0
111,6
124,0
65,7
47,9

CVb% 5
23,5
26,5
25,4
26,3
35,1
36,9
24,4
46,7
40,9
34,3
30,0

CVw% 6
27,9
34,9
27,3
41,9
55,7
45,9
59,3
101,4
117,2
56,1
36,8

{DPt/média b) x 100
(DP wfmédia w) X 100
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Tabela 9. Coeficiente de correlação de Pearson entre o consumo diário de energia e nutrientes avaliado pelo 8QFAA e 3
recordatórios de 24 horas. Escola Pública Antonio Alves Cruz, São Paulo, 1999.
Nutrientes

Energia (kcal)
Proteína (g)
Carboidrato(g)
Lipídio Total(g)
Lipídio insaturado (g)
Fibra (g)
Colesterol (mg)
Retinol ()J.g ER)
Vitamina C (mg)
Cálcio (mg)
Ferro (mg)
Média

Coeficientes de correlação

Total
0,87..
0,63*"
0,77**
0,72**
0,57**
0,59"*
0,44**
0,28*
0,42**
0,61**
0,46""
0,57

Brutos•
r
Fem.
0,86""
0,47**
0,70**
0,68**
0,46**
0,48*"
0,33*
o, 18
0,27
0,60**
0,30
0,48

Mas.
0,82**
0,66**
0,71**
0,69**
0,60**
0,56**
0,44**
0,39*
0,56**
o, 5o··
0,43"*
0,58

Ajustados pela energia
r
Total
Fem.
Mas.
0,31 **
0,58**
0,40**
0,35**
0,56**
0,26
0,06
0,47**
0,51 **
0,17
0,37

o, 17
o, 12
-0,07
0,26
0,48**
0,20
0,01
0,37
o, 5o··
o, 10
0,23

0,21
0,43 **
0,33*
0,37*
0,62**
0,30
o, 18
0,56**
0,46**
o, 11
0,36

De- atenuados
r
Mas.
Total
Fem.
0,38
0,68
0,54
0,48
0,69
0,52
0,10
0,91
0,70
0,22
0,52

0,22
0,15
-0,10
0,36

0,66
o, 37
0,03
0,61
0,72
0,13
0,34

0,32
0,53
0,51
0,55
0,91
0,64
0,24
0,69
0,16
0,51

a transformaçao logarftmica
* significativo a um nfvel de p < O,OS
** significativo a um nível de p < O,OI
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Tabela 1 O. Coeficientes de correlação de Pearson entre a caloria e os valores
dos nutrientes brutos e ajustados de energia, segundo ambos os instrumentos.
Escola Pública Antonio Alves Cruz, São Paulo, 1999.
QFAA
r

Nutriente
bruto

R24hs
r

ajustado

bruto

ajustado

Energia
Proteína

0,79

-o,o5

0,77

0,00

Carboidrato

0,95

0,00

0,88

0,00

Lipídio total

0,91

-o,02

0,87

0,00

Lipídio insat.

0,79

.0,46

0,71

.0,02

Fibra

0,57

0,00

0,54

0,00

Colesterol

0,73

.0,02

0,58

0,09

Retino!

0,41

0,00

0,24

-o, 16

Vitamina C

0,41

-o,07

0,14

-o,02

Cálcio

0,62

0,00

0,57

0,06

Tabela 11. Classificação-cruzada de energia e nutrientes em quartis depois do
ajuste pela energia em porcentagens. Dados referentes à média de 3 R24hs e
do QF AA. Escola Pública Antonio Alves Cruz, São Paulo, 1999.
Nutrientes

Proteína
Carboidrato
lipídio Total
lipídio
lnsaturado
Fibra
Colesterol
Reônol
Vitamina C
Cálcio
Ferro
Media

Primeiro quartil do
R24hss
Ulômo
Primeiro
quartil
quartil
QFAA
QFAA
26
16
42
11
32
16
37
5
47
26
32
47
63
16
37

o
16
21

o

11
10
11

Ulômo quartis
Concordância
do R24hs
Bruta
Ulômo
Primeiro
quartil
quartil
QFAA
QFAA
30
20
30
45
35
10
25
10
28
30
29
20
45
30
30
55
55
25
37

5
5
10

5
10
20
12

39
23
25
43
56
20
33

Quartis
opostos

9
5
6
6

1
5
8
1
5
8
5
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Gráfico 2. Coeficiente de correlação entre a proteína e a caloria
calculado pelo QFAA, antes do ajuste pela energia.
140
o

120

o
o

100

80

60

p
R

40

r.

20
6,8

o

7,0

7,2

7,4

7,6

8,2

8,0

7,8

LCALQF

Gráfico 3. Coeficiente de correlação entre a proteína e a caloria
calculado pelo QFAA, depois do ajuste pela energia.
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Gráfico 4. Coeficiente de correlação entre o colesterol e a caloria
calculado pelo R2 4hs, antes do ajuste pela energia.
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Gráfico 5. Coeficiente de correlação entre o colesterol e a caloria
calculado pelo R24hs, depois do ajuste pela energia.
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5. DISCUSSÃO

Sabe-se que a dieta desempenha um papel muito importante na prevenção
das principais causas de mortalidade e morbidade em todas as sociedades.
Alguns fatores da dieta estão associados com a proteção da saúde e outros, pelo
contrário, com o incremento do risco a ECNT. Nos últimos anos têm surgido
evidências das possíveis ligações entre a dieta das crianças e adolescentes e as
enfermidades da vida adulta, principalmente quando se tratam de doenças do
coração, câncer e osteoporose. Segundo WILLETT ( 1998), ROCKETT

&

COLDITZ ( 1997b) e BERENSON et ai. ( 1989) estas doenças provavelmente
têm suas origens nos hábitos alimentares adquiridos durante a infância e
adolescência.
Transtornos nutricionais são freqüentes na adolescência, sendo a obesidade
um dos mais comuns, com grande repercussão na vida adulta, no plano
individual, econômico e social. O elevado aporte de energia procedente dos
lipídios pode produzir um desequilíbrio que aumenta o acúmulo de gordura,
especialmente naqueles indivíduos geneticamente predispostos (AMADOR
2000). Este fato tem sido uma constante preocupação e considerado em
programas de prevenção que têm como objetivo fomentar mudanças no estilo
de vida e no comportamento alimentar.
Pela potencial relação entre a dieta das crianças e adolescentes com muitas
doenças na vida adulta, pela necessidade de se monitorar as práticas alimentares
e devido à inexistência de estudos de base populacional, considerou-se
necessário desenvolver um questionário de freqüência alimentar acurado,
confiável, relativamente de baixo custo e que possa ser aplicado repetidas vezes
em estudos que envolvam um grande número de indivíduos jovens.
Neste sentido, o presente estudo avaliou a validade relativa de um
questionário de freqüência alimentar para adolescentes - QFAA. Este novo
instrumento foi criteriosamente desenhado seguindo a técnica estatística
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proposta por BLOCK et ai. ( 198 5a e b), as recomendações de WILLETT
(1998) e NELSON (1997) para se determinar uma porção usual e uma lista
de alimentos de acordo com o gênero e coerente com os padrões alimentares e
hábitos de consumo do grupo populacional objeto deste estudo.
As características demográficas revelam um grupo bastante homogêneo
quanto à idade, verificando-se que aproximadamente 83% dos indivíduos
estariam concentrados entre 15 e 17 anos de idade, razão pela qual as análises
posteriores não foram realizadas segundo esta variável.
O questionário deste estudo permitiu avaliar 79 adolescentes, de ambos
os sexos (40 mulheres e 39 homens), número de participantes semelhante aos
dos estudos de LIVINGSTONE et ai. ( 1992) e TAYLOR

&

GOULDING

( 1998), superior ao estudo de KOSKOUN et ai. ( 1994) e inferior aos estudos
de ROCKETT et ai. ( 1995 e 1997a) e FIELD et ai. ( 1999).
Uma das dificuldades deste estudo foi seguir os mesmos alunos durante os
seis meses de pesquisa. As perdas foram em tomo de 23%, dadas
principalmente pela ausência do aluno na escola durante as visitas. Para se
manter o grau de interesse dos alunos, foi necessário explicar reiteradas vezes a
importante contribuição que eles estavam dando, ao participar da pesquisa,
para o conhecimento científico. Durante as 4 visitas foi oferecido um chocolate
como forma de retribuição à colaboração dada por eles. É importante salientar
que a sugestão do chocolate foi apresentada pelos próprios alunos e concedida
após consulta à direção da escola.
Embora a amostra não tenha sido estatisticamente planejada, o número
de participantes do estudo não invalida os resultados, já que esta amostra estaria
de acordo com as recomendações feitas na "IV Conferência Internacional sobre
Métodos de Avaliação Dietética", realizada em Tucson-Arizona, no ano 2000,
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onde se afirmou que um número entre 50 e 100 pessoas seria suficiente para a
realização de um estudo de validação (BURLEY & CADE 2000).

O que se pode observar na literatura, no que se refere ao tópico
"material e métodos", é que a grande maioria dos artigos apresenta o número
de participantes sem mencionar se tal número foi calculado ou não. Somente
quando o estudo de validação está inserido em um estudo epidemiológico mais
amplo é que o número de indivíduos está representado por uma amostra
aleatória de aproximadamente 10% a 20% da população objeto do estudo.
Geralmente este número contempla dois fatores muito importantes: a adesão e
as perdas durante o desenvolvimento do estudo (ANDERSEN et ai. 1995;
ROCKETT et ai. 1995; ROCKETT et ai. 1997a; FIELD et ai. 1999).

Os resultados de consumo de energia e nutrientes mostram diferenças
quando analisados segundo o gênero dos participantes da pesquisa. O consumo
das mulheres foi sempre inferior ao dos homens, por ambos os métodos e para
todos os nutrientes estudados.

Os valores de consumo de energia (1776,5 kcal), cálcio (582,9mg) e
ferro (9,5mg) encontrados por DUNKER ( 1998) em adolescentes do sexo
feminino são muito semelhantes aos resultados deste estudo. Cabe salientar que
a autora coletou os dados com a mesma metodologia utilizada neste estudo.

Utilizando a mesma metodologia para coleta de dados (R24hs),
FRUTUOSO et ai. (2000) calcularam distribuições do consumo total de
calorias ( 1953kcal), protelna (69g), carboidrato (264g), gordura (69g),
cálcio (516mg) e ferro (9,8mg), semelhantes a este estudo.

Quando se compara os resultados do QFAA com os de GAMA ( 1999),
que utilizou QFAA para avaliar o consumo alimentar de adolescentes,

81

observam-se valores superiores para o consumo de energia (F= 2331 ,Okcal;
M= 3366,8kcal);

cálcio

(f=889,8mg;

M= 1157,4mg),

vitamina

C

(f= 167,8mg; M= 181,0mg) e retino! (F=793,2mcg; M=833,6mcg).
O consumo de energia dos adolescentes avaliados por NUZZO ( 1998)
também foi superior aos resultados deste estudo e no estudo de HALPERN et
ai. ( 1999), realizado em adolescentes de escolas privadas e públicas,
encontraram-se consumos médios de cálcio de 795,5mg e de 728,84mg,
respectivamente. Em ambos estudos as diferenças podem estar dadas pelo
desenho do estudo e pela metodologia empregada (Diário alimentar) na coleta
dos dados.
Os resultados dos R2 4hs mostraram um consumo médio de energia
proveniente dos lipídios de 30,5% para o sexo feminino e de

40,2°~

para o

sexo masculino, concordando com os estudos de PASSAMAI et ai. ( 1998) e
DUNKER ( 1998), os quais mostraram consumos similares: 37,9% para
adolescentes de ambos os sexos e de 36,7% para o sexo feminino,
respectivamente.
A porcentagem de energia do lipídio total estimado pelo QFAA foi igual
à obtida pelo R24hs (30,5%), para as mulheres, e nos homens, de 37,8%. Os

valores calculados por ambas metodologias revelam consumos superiores ao
recomendado há uma década pela monografia Heãlthy People 2000, que
identificou as crianças e adolescentes como um grupo que requer especial
atenção, principalmente quanto ao seu consumo de gordura total, (consumo
menor que 30% do Valor Calórico Total), gordura saturada (menor que 10%
da energia) e cálcio (3 ou mais porções de alimentos fontes deste nutriente)
(SlEPTT & STORY 1991 ).
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O consumo médio de energia dado pelo R24hs e pelo QFAA possuem
diferenças

mínimas,

enquanto

os

macronutrientes

se

distribuem

inadequadamente em relação ao VCT. Embora se observe consumo elevado de
proteína para os homens e baixo em carboidrato para as mulheres, os valores
obtidos pelo QFAA não podem ser usados para avaliar a adequação da dieta,
pois este instrumento substitui a quantificação exata do consumo de vários dias
pela informação global da ingestão de um período prolongado de tempo.
Para introduzir a discussão estritamente relacionada à capacidade do
QFAA em avaliar corretamente o consumo alimentar dos adolescentes, é
necessário ter sempre presente a definição de validade relativa e que o objetivo
subjacente do QFAA é categorizar os indivíduos segundo seu consumo
alimentar pregresso dos nutrientes estudados.
A validade relativa pode ser avaliada pela diferença das médias (viés)
entre o QFAA e a medida de referência (Média de 3 R24hs) usando teste tstudent para comprovar a significância estatística, tal como recomenda
NELSON ( 1997).
Como é verificado por MELA

&

AARON ( 1997), NELSON (1997),

HANSSON et ai. (2000) e FRASER et ai. (2000), a idade, gênero, educação
e condição fisiológica dos indivíduos são fatores que afetam a reprodutibilidade
e validade das estimativas quando se usam diferentes metodologias para
avaliação dietética. De todos os nutrientes avaliados pelo QFAA, somente a
energia, carboidrato, lipídio total e cálcio mostraram diferenças inferiores a
10%, indicando alta consistência das estimativas para estes nutrientes.
Já para os 7 nutrientes restantes as diferenças foram significativas,
observando-se que as mulheres mostraram melhor desempenho para responder
aos formulários do que os homens. Este fato pode ser explicado, possivelmente,
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pelo comportamento alimentar e sociocultural das mulheres, associado ao estilo
de vida. Segundo PIETINEN et ai. ( 1988a) e HANSSON et ai. (2000) as
diferenças estão marcadas por dois fenômenos: primeiro, as mulheres dão mais
atenção que os homens ao conteúdo nutricional dos alimentos que consomem;
segundo, porque nessa faixa etária seguem-se

altos padrões de consumo

alimentar impostos pela mídia e pela alta sociedade. Acredita-se que este fato
poderia também estar influenciado pelo maior contato que as mulheres têm
com os alimentos, a forma de preparação, tamanho dos utensílios e tamanho
das porções.
Como já foi mencionado, a informação da variabilidade intra e
interpessoal do consumo de energia e nutriente é muito importante no desenho
dos estudos epidemiológicos e também na análise dos estudos de validação. Em
primeiro lugar, porque descrevem padrões de consumo na população; em
segundo, porque é possível planejar o número de dias necessários para as
avaliações e corrigir as estimativas encontradas pelos componentes da variância.
Os resultados da análise de variância estão mostrados nas tabelas 7 e 8.
Estes valores explicam uma considerável variação do consumo diário calculado a
partir de 3 dias do R24hs. Nestas tabelas observa-se resultados próximos aos
encontrados por LIU et ai. ( 1978), BEATON et ai. ( 1983), SEMPOS et ai.
( 1985) e FIELD et ai. ( 1999), embora somente um deles tenha sido realizado
em crianças (Tabela 12).
Os valores

À

(razão de variância) superiores a 1 são amplamente aceitos e

se explicam quando a variância intrapessoal é maior que a variância interpessoal.
Estes altos padrões de variabilidade intrapessoal derivam principalmente do
comportamento social dos indivíduos, mas também de outros fatores.
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Tabela 12. Razão de vananc1a (À) dos componentes intrapessoal e
interpessoal para consumo de nutrientes observados em estudos norteamericanos.
Nutrientes

Energia(kcal)
Protelna
Carboidrato
Llpldio Total
Llpldio lns.
Fibra
Colesterol
Retino!
Vitamina C
C.ilclo
Ferro

Liu et.al

Beaton et ai.

(1978)

( 1983)

M
1,8

Sempos et.al.

Field et .ai.

(1985)

M
1,1

F

1,3

1,3

1,2

F

1,6
2,1

(1999)
50
2,8
2,8
3,2
3,7

70
2,6
3,2
3,4
2,8

5,6

5,6

7,8
4,4
4,0

5,2
4,7
3,7

5,0
3,8
>100
4,0
2,6
3,6

47,9.
2,3
2.3
2,6

6,8
7,7
2,3
1,1
2,7

A magnitude da variação se diferencia consideravelmente de nutriente
para nutriente, concordando com os resultados de HARBOTTLE & DUGGAN
(1994), TSUBONO et ai. ( 1998) e FRIIS et ai. ( 1997). Os autores afirmam

que o consumo regular de nutrientes (como, por exemplo, consumo de macro
nutrientes) tem razões de variância

p. ) menores se comparados com nutrientes

com alta variabilidade intrapessoal, como foi o caso do retino!, vitamina C e
colesterol neste estudo. No estudo de PIWOZ et ai. (1994), os pesquisadores
mostraram que a variabilidade intra e interpessoal muda também com a idade e
com a variedade de alimentos fontes de nutrientes na dieta.
Os altos padrões de variabilidade observados refletem, também, o
comportamento alimentar do grupo segundo o gênero. Com exceção do
nutriente retino!, a razão da variância das mulheres foi inferior à dos homens,
sugerindo que as mulheres possuem hábitos alimentares mais constantes e com
menos variabilidade.
Outros fatores, entre eles os dias da semana e final de semana, o
intervalo de tempo entre uma medição, bem como sazonalidade, contribuem

85

para a variabilidade da dieta. Neste estudo avaliou-se o consumo alimentar dos
alunos na segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira e um feriado nos meses de
junho, agosto, outubro e novembro.
Quando os dados foram examinados de forma independente, encontrouse que os dados correspondentes ao mês de Junho (R24hs de segunda feira)
foram significativamente (p < 0,005) diferentes dos dados coletados nas outras
datas.
As diferenças podem ser explicadas pelo comportamento dos alunos
frente à primeira avaliação, dado pela inexperiência e algumas dificuldades para
quantificar as porções consumidas. Estas dificuldades foram solucionadas com a
ajuda de outro pesquisador treinado e com apresentação do "kit" de medidas
caseiras antes e durante a coleta dos dados. Nas datas seguintes de coleta os
alunos mostraram rapidez e bom desempenho para responder aos formulários.
TARASUK e BEATON (1991a) explicam que o consumo de energia e
nutrientes varia com o infcio do inverno e do verão, estações significativamente
diferentes do outono e primavera. BASIOTIS et ai. ( 1989) mostraram também
que o consumo médio de energia é significativamente maior durante os meses
de julho, agosto, dezembro e janeiro. Pela informação obtida dos R24hs e
QFAA, a freqüência de consumo de frutas e verduras foi maior entre as
mulheres, o que pode explicar a exagerada variabilidade intrapessoal do
consumo de retino! e vitamina C, que por sua vez é Influenciada pelo período
do ano em que foram coletados os dados, mostrando a possível influência da
sazonalidade sobre o consumo (ZIEGLER et ai. 1987). (Dados não
apresentados neste trabalho)
É comum afirmar-se que padrões de consumo de energia e nutrientes são

maiores nos dias de final de semana. Pelos resultados encontrados, esta
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afinnação é verdadeira, pois se observou que o consumo variou segundo o dia
da coleta, especialmente com relação ao primeiro dia. Considerou-se que a
magnitude da variância observada está influenciada por padrões culturais (ciclo
de 7 dias) assim como por razões homeostáticas, que fazem um balanço
"corretivo" entre os períodos em que se consome acima da média e os períodos
em que se consome abaixo da média. Ambos, o ciclo cultural semanal e o
efeito homeostático, estão implícitos no pressuposto fundamental de que erros
sucessivos são independentes e, neste caso, fornece um maior grau de precisão
esperado do que aquele sob independência (LOZY 1983).
Por outro lado, quando os padrões alimentares de longo período são
tratados como variável contínua, a variação sazonal observada nem sempre
explica as mudanças sistemáticas no consumo no decorrer do ano (TARASUK e
BEATON 1991 a). A cidade de São Paulo não mostra estações do ano tão
marcadas quanto nos paises do América do Norte e Europa, por exemplo.
Certamente pode-se afirmar que as temperaturas de junho e novembro são
diferentes, mas a disponibilidade de alimentos nestes meses não sofre tantas
modificações, já que São Paulo, como grande metrópole, se abastece de
alimentos sazonais produzidos em outras regiões do país, como é o caso de
frutas (mamão, banana, laranja) presentes durante todo o ano. São sazonais as
mangas, morangos, caquis, entre outros.
É amplamente aceito que um dia de avaliação não reflete a verdadeira

ingestão, sobretudo para alguns micronutrientes. A estimativa do consumo
verdadeiro pode ser fornecida por um número representativo da população ou
por múltiplas avaliações por pessoa. Neste sentido, concorda-se com BEATON
( 1994), quando diz que é precipitado afinnar que 3 dias são suficientes e
também com POTOSKY et ai. ( 1990), os quais sugerem que estudos de
validação com 4 dias ou menos proporcionariam estimativas pobres, já que não
representariam a verdadeira ingestão.
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O número de dias planejado neste estudo considerou os coeficientes de
correlação encontrados na prova piloto e os critérios propostos por DONNER
&

ELIASZIW ( 1987). Cabe mencionar que o número de dias calculados foi de

5, embora só se tenha conseguido realizar 4 avaliações, por problemas de
organização da escola onde o estudo foi realizado. Os resultados das tabelas 7 e
8 confirmam o amplamente referido na literatura, ou seja, que o número de
dias necessários difere grandemente de nutriente para nutriente, devido aos
componentes de variação intra e interpessoal do consumo. Este foi o caso do
colesterol, retino! e vitamina C, onde se observaram razões de variância maiores
que 4, WILLETT ( 1998) assinala que, para se avaliar corretamente o colesterol
e vitamina A, seriam necessários 9 e 26 dias de coleta de dados,
respectivamente. Neste sentido, considera-se que, pela natureza variável da
dieta e as características dos alimentos que são fontes destes nutrientes, o
número de recordatórios aplicados na população foi insuficiente.
Como mencionado no capitulo 111, a validade relativa de um questionário
de freqüência alimentar está diretamente relacionada com a capacidade do
instrumento "novo" em chegar a valores o mais próximo possível do valor
verdadeiro. Em outras palavras, é a comparação entre o QFAA e o padrão de
referência, o qual

deverá ser o mais exato e confiável possível; portanto,

qualquer erro de ambos os métodos deverá ser independente (WILLETT
1998). Idealmente, medidas independentes são obtidas pelo uso de marcadores
bioquímicos ou de técnicas como a da ADM. Entretanto, estas metodologias
requerem laboratórios sofisticados e de alto custo, além de prover informação
somente para alguns nutrientes ou estritamente da energia.
A tabela 13 reúne estudos de validação realizados em adolescentes nos
quais utilizou-se como padrão de referência múltiplos R24hs (ROCKETT et ai.
1997a; FIELD et ai. 1999; e YAROCH et ai. 2000). Nestes estudos para a
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classificação relativa dos indivíduos segundo seu -consumo de energia e
nutrientes, foi usado coeficiente de correlação de Pearson e Speannan. De
fonna similar aos estudos em adultos, as correlações foram realizadas antes e
depois do ajuste pela caloria e corrigidas posterionnente pela variância
intrapessoal.
Tabela 13. Coeficientes de correlação de consumo de energia e nutrientes
observados em estudos norte-americanos e europeus.
Nutriente

Energia
Carboidrato
Proteína
Lipídio Total
Lipídio lns.
Fibra
Colesterol
RetinoI
VitamínaC
Cálcio
Ferro
Média

Yarockt".et.
al.2000

Field"
et.al.l999

0,64
0).7
0,47

0,44
0,56
0,31
0,31

Taylor
&Goulding
1998

0,45
0,47
0,44
0,56
0,30
0,35
0,35
0,60

0,33
0,47
0,76
0,47
0,40
0,50

Rockett"
et.al. 1997

0,52

0,55
0).6.
0,50

Andersen et.al.'•
1995

0,55
0,31
0,41
0,46
0).7
0,39
0,37
0,54
0,39

• ajustado pela energia
•• de-atenuado

Neste estudo observaram-se correlações brutas entre o QFAA e as
médias de 3 R24hs amplamente distribuídas r= 0,18 - 0,87 com média de
r= 0, 57 superior ao estudo de ROCKETT et ai. {1997) e FIELD et ai. {1999),
que apresentam médias de r=0,39 e r=0,28, respectivamente. Os valores
encontrados aparentemente sugerem uma adequada habilidade do questionário
para situar os indivíduos através da distribuição do consumo, mas depois do
ajuste pela energia os coeficientes de correlação brutos decresceram em
aproximadamente 50%, obtendo-se correlações que variaram entre r= -0,07
e r= 0,62, sendo a mais alta para fibra e a mais baixa para lipídio total.
O fato de que as correlações tenham diminuído consideravelmente
conduziram à busca de possíveis respostas. Segundo WILLETT {1998), o ajuste
pela caloria total incrementa o coeficiente de correlação quando a variabilidade
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do consumo do nutriente esta relacionado com a ingestão de energia mas
decresce quando a variabilidade do nutriente depende de erros sistemáticos de
superestimação e subestimação. Nos estudos em adultos de WILLETT et ai.
(1985), OVERVAD et ai. (1991) e RIMM et ai. (1992), este procedimento
confere aos r valores mais relevantes. Em estudos realizados na Grécia, por
GNARDELLIS et ai. ( 1994) e nos Estados Unidos (MUNGER et ai. 1992) os
dois

efeitos

(melhorando

e decrescendo

a

correlação)

acontecem

simultaneamente para os diferentes nutrientes analisados. Já no estudos de
MARTIN-MORENO et ai. ( 1993), na Espanha, o efeito é particularmente
insignificante.
A interpretação do procedimento "ajuste pelo total de energia ingerida"
em estudos epidemiológicos é particularmente complexa. Em uma população
sadia, o consumo de energia é conseqüência da variação da atividade física,
tamanho corporal e eficiência metabólica. Neste sentido, uma pessoa pode
consumir mais ou menos energia do que necessita durante um período de
tempo, o que poderá ter efeitos sobre o peso ou no balanço de energia. Sendo
que, dentre estes fatores, o tamanho corporal (em particular massa magra), é o
principal determinante da variação de energia de indivíduos estudados sob
condições predeterminadas de atividade física (WILLETT et ai. 1997;
RAVUSSIAN et ai. 1986).
As razões que a literatura traz para se realizar este procedimento são

várias, cabendo destacar:
3) Controle d3 confusão.

Fatores de confusão podem ocorrer se o total de energia consumida
está associado com o risco doença, talvez devido a diferenças
individuais já mencionadas ou, em estudo caso - controle, devido a
vieses na informação.
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Neste sentido muitos nutrientes estão associados com o consumo total
de energia, tanto porque eles contribuem diretamente com a energia
como porque as pessoas que consomem mais energia, têm mais
probabilidade de consumir mais de todos os nutrientes.

b) Remover as variações externas.
Se o total de energia consumida não está relacionado com o risco a
doença, Isto implica que a atividade ffslca, eficiência metabólica e
tamanho corporal não são os determinantes do risco à doença. O grau
com que estes fatores contribuem para a variação do consumo de um
nutriente provavelmente deve ser considerado como externo.
Em uma situação de avaliação do consumo de um nutriente específico,
erros de medição do nutriente estão fortemente correlacionados com
os erros de medição do consumo total de energia. Para
FREUDENHEIM ( 1999) e WILLETT ( 1998), as diferenças individuais
(variabilidade interpessoal) no consumo de energia produzem variações
no consumo de nutrientes específicos não relacionadas com a
composição da dieta, porque o consumo da maioria dos nutrientes está
positivamente correlacionado com o consumo total de energia.
Quando o consumo de energia está associado com a doença mas não é
causa direta, os efeitos de nutrientes específicos podem ser distorcidos
ou confundidos pelo consumo total de energia. Exemplo deste tipo
ocorreu com o carboidrato (r=0,95) e lipídio total (r=0,91 ), na
tabela 1O, e proteína e colesterol, nos gráficos 2 e 4.
Além disso, devido ao fato de os erros de medição, na avaliação do
consumo de nutrientes, estarem fortemente correlacionados com os
erros na medição da energia total, o controle da variação ou remoção
da variação externa no consumo de energia total também reduzirá os
erros de medição para os nutrientes estudados.
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Embora o método R24hs seja conceitualmente diferente do QFA (com
perguntas indeterminadas, respostas que dependem de um período curto de
memória e a não necessidade de que os indivíduos façam cálculos mentais para
determinar as porções mais freqüentemente consumidas), ambos os métodos
têm como característica comum a mesma fonte de erros. Neste sentido,
correlações artificialmente altas, como é o caso da energia

(Fem~

r=0,87 Mas.

r=0,82), podem ser explicadas.
Presume-se que outra razão pela qual se observaram coeficientes de
correlação artificialmente altos não ajustados, seja pelo uso da mesma base de
dados para analisar a composição dos alimentos de ambos os métodos.
Conceitualmente, erros sistemáticos do banco de dados aconteceram na mesma
direção e grau de intensidade no momento em que se calculou a composição de
um determinado alimento presente em ambos os métodos. ROCKETT et ai.
( 1997) afirmam que para prevenir erro de tipo sistemático em seu estudo
tiveram que usar bases de dados independentes.
Coeficientes

de

correlação

elevados,

tanto

para

estudos

de

reprodutibilidade quanto para estudos de validade, conduzem à suposição de
que há um consumo alimentar homogêneo, embora se saiba que existem erros
de medição da informação. Segundo HANSSON et ai. (2000), em um estudo
de reprodutibilidade os coeficientes de correlação podem ser elevados cada vez
que aparece uma média junto com uma distribuição relativamente simétrica,
como é o caso do leite, bife, arroz e feijão. Médias baixas junto com
distribuições assimétricas -- característico de alimentos não consumidos por um
grupo grande de pessoas -- são contrabalançadas por consumo elevado de
alimentos (brócolis, peixe e bebida alcoólica, etc) de poucos consumidores.
Tais erros resultados de indivíduos que superestimam e outros que
subestimam, podem ser reflexo de uma grande variabilidade da informação
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obtida por pelo QFAA e R24hs. Correlações baixas depois dos devidos ajustes
são explicadas, segundo NELSON ( 1997), pela variância intrapessoal inerente
às avaliações dietéticas realizadas em períodos curtos e pelo uso de
metodologias mais acuradas.
A superestimação ou subestimação extrema de energia geralmente podem
levar a similares extremos na informação de outros nutrientes. Segundo
FLEGAL ( 1999) uma maior informação de um determinado nutriente pode ser
mais decorrência da superestimação do consumo da energia total do que do
alto consumo verdadeiro do nutriente. Neste sentido, o valor absoluto do
nutriente é um erro, que não pode ser corrigido, embora o valor do nutriente
relativo ao consumo de energia possa ser calculado.
Se for assumido que todos os elementos da dieta são informados
proporcionalmente, então o ajuste da energia poderia compensar os erros no
nível geral da informação. Esta afirmação se baseia no fato de que os indivíduos
informam o consumo de nutrientes em proporções similares em ambos
instrumentos. No estudo de FLEGAL & LARKIN ( 1990), eles verificaram que
46% dos respondentes (homens e mulheres entre 24 e 45 anos) reportaram
seu consumo de gordura de forma desproporcional. A modesta correção pela
estratégia do ajuste pela energia no estudo de FLEGAL & LARKIN ( 1990) e a
diminuição dos coeficientes de correlação neste estudo tornam esta suposição
um pouco menos válida, pois pode-se pressupor que os indivíduos neste estudo
não reportaram os nutrientes de forma similar para os dois métodos. Portanto,
embora o ajuste pela energia tenha possibilitado remover as diferenças gerais e
comuns entre os métodos, não permitiu que se removesse as diferenças
resultantes da informação desproporcional (FLEGAL 1999).
Outra razão pode ser a pouca informação de erro diferendãl no R24hs.
Se os alimentos referidos são de baixo valor nutritivo ou altamente calóricos
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(refrigerantes, alimentos fritos), o ajuste pela energia tende a exagerar o
conteúdo do nutriente na dieta.
Entende-se que esta desproporcionalidade, que afeta também a
concordância entre os métodos, pode ser resultado das diferenças da freqüência
e do tamanho da porção informada, tópicos que não foram abordados, mas que
se considera imprescindíveis, por enriquecerem a análise.
Segundo ROCKETT

&

COLDITZ ( 1997b), outra fonte de erro (além

destes problemas metodológicos) é que estudos dietéticos com crianças e
adolescentes apresentam dificuldades adicionais, relacionadas com a habilidade
cognitiva de registrar e lembrar seus consumos, assim como também as
limitações dadas pela falta de conhecimento dos alimentos e algumas
preparações.
Erros de memória desempenham um papel muito importante na falta de
concordância (valores baixos dos r) entre o consumo habitual estimado tanto
pelo QFAA quanto pelos R24hs. A principal fonte consiste na falta de
memória, elaboração cognitiva e confusão entre o usualmente consumido e o
consumo atual (GARROW 1995). A isto se adicionam aspectos subjetivos: a
percepção, quantificação do tamanho da porção e o valor social que alguns
alimentos possuem. Segundo BARANOWSKI et ai. ( 1991) e GORAN
( 1998), as crianças e adolescentes tendem a lembrar melhor os alimentos de
sua preferência, informando porções grandes; por outro lado, esquecem ou
subestimam o que não é de seu agrado.
Os valores dos coeficientes de correlação ajustados pela energia foram
corrigidos posteriormente pela variâncla. Este procedimento permitiu retirar os
efeitos da variâncla intrapessoal inerentes ao consumo de energia e nutrientes
calculado pelos recordatórios de 24 horas. Após este ajuste, obtiveram-se
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estimativas mais precisas em todos os nutrientes, em especial para a fibra,
vitamina C e cálcio, que mostraram correlações bastante adequadas.
Embora mais precisas, as correlações para o restante de nutrientes
mostraram-se razoáveis (entre r=0,36 - 0,55) e baixas ( < que r= 0,35), o
que sugere que o QFAA tem um aceitável desempenho para classificar os
indivíduos de acordo com a grande maioria de nutrientes estudados, com
exceção do retino! e ferro. No caso do sexo feminino, o questionário não
classificou adequadamente os indivíduos segundo os nutrientes lipídio total e
proteína. Observando-se também um valor irreal (r> 1) para o consumo de
vitamina C nos homens. Atribuímos este valor a dois fatos:

primeiro, a

correlação ajustada pela energia Já era adequada (r= 0,56); e segundo, a razão
da variância ( 14,4) era extremamente elevada.
Outras razões

explicam correlações baixas,

entre elas aspectos

socioeconômicos do consumo de alimentos em populações de diferentes
estratos de renda. Concorda-se com FIELD et ai. ( 1999), quando afirmam que
as desvantagens econômicas contribuem com menor variabilidade na dieta.
Embora os adolescentes estudados freqüentem uma escola pública, a mesma
está localizada em uma região de classe média da cidade de São Paulo. Segundo
o coordenador pedagógico da escola, a mesma reúne adolescentes de distintos
estratos sociais e muitos deles são moradores da mesma região. Infelizmente,
este aspecto, embora muito importante, não foi considerado no delineamento
da pesquisa.
Se forem observados os dados da tabela 6, confrontados com os valores
brutos da tabela 9, poder-se-ia afirmar que os resultados obtidos por ambos os
métodos revelariam uma boa consistência dos dados (diferenças foram
aproximadamente menores que 10%, assim como coeficientes de correlação
acima de 0,6). Entende-se que isso não significa que o QFAA esteja

95

classificando corretamente os indivíduos, pois não há a certeza de que estes
valores estejam sofrendo o efeito de variações externas.
Recentemente, GARROW ( 1995) tem defendido o uso da simples
classificação cruzada (cross-classification) de métodos para os estudos de
validação, argumentando que esta abordagem faria com que diferentes métodos
fossem mais facilmente comparados.
Os QFAs podem ser validados pela proporção de indivíduos que estão
classificados em um mesmo quartil, isto é, 100% por um método e 0% no
quartil oposto, pelo outro método. Estes valores representarão concordância·
perfeita.
Os valores encontrados neste estudo (tabela 13) levantam três pontos de
discussão: as concordâncias no mesmo quartil (média 33%) e no oposto
(média 5%) estão muito distantes da concordância ideal 100%/0%, e muito
próximas do valor aleatório de 25%/12,5%. Embora seja importante salientar
que é quase impossível se alcançar o ideal, pois o método de referência utilizado
neste estudo não é totalmente confiável. O segundo tópico mostra que, para
vitamina C, os R2 4hs tiveram um bom desempenho como padrão ouro, pois a
porcentagem de indivíduos mal classificados ( 1%) foi mínima. Concordando
com GARROW ( 1995), o terceiro ponto refere-se à forma de apresentação
mesmo/oposto em quartil. Considera-se que esta forma provê informação
compacta da capacidade dos métodos em localizar os indivíduos na distribuição
de consumo, sendo melhor que o coeficiente de correlação, que meramente
informa sobre a possível conexão entre as variáveis estimadas por ambos os
métodos.
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6. CONCLUSÕES

1. Foi desenvolvido, com sucesso, um questionário de freqüência
alimentar para adolescentes, com 76 itens alimentares, o qual teve
por objetivo principal categorizar os indivíduos segundo seu consumo
pregresso de energia, proteína, carboidrato, lipídio total, lipídio
insaturado, fibra; colesterol, retino!, vitamina C, cálcio e ferro.
2. O QF AA teve um aceitável desempenho para classificar os indivíduos
de acordo com a grande maioria de nutrientes estudados, com exceção
do retino! e ferro.
2. 1

Para o sexo feminino, o QFAA não mostrou o mesmo
desempenho para classificar adequadamente os

indivíduos

segundo os nutrientes lipídio total e proteína.
2.2

O procedimento do ajuste pela energia, bem como a correção
pela variância intrapessoal, permitiram obter estimativas do
coeficiente de validade mais precisas.

2.3

A elevada variabilidade intrapessoal, especialmente no retino! e
vitamina C, indica que o número de recordatórios de 2 4h
aplicados foi insuficiente.

3. Tanto o recordatório de 24h quanto o QFAA foram capazes de medir
o consumo habitual dos adolescentes.
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Anexo 1
Recordatório de 24 horas.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Av. Dr. Arnaldo, 715- Cerqueira César- São Paulo/SP
CEP: O 12 46-904
1i' (011) 3066-7701/7705- Fax (011) 852-6748
NOME
SEXO
IDENTIFICAÇÃO_ _ _ _ DATA DE
NASCIMENTO- I- I -DATA DA ENTREVISTA I
I
DIA DA SEMANA- - - Anote o horário, relacione os alimentos e/ou preparações( ingredientes) de cada refeição feita no dia
anterior, iniciando pelo horário da manhã até antes de dormir.
HORARIODA ALIMENTOS
REFEIÇÃO
/PREPARAÇÕES

QUANTIDADE

OBSERVAÇÕES

I
A-1

Anexo 2
Alimentos de maior freqüência de consumo, por adolescentes de ambos os sexos de
uma escola particular de ensino ( COLUCCI et ai. 1999).
n
Itens de alimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Arroz branco cozido
Água mineral
Pão (francês,fonna)
Refrigerante
Feijão (outras leguninosas)
Balas
Carne bovina (bife,etc)
Bebida láctea, iogurtes
Sucos de frutas
leite integral, desnatado
Biscoitos e bolachas
Batatas fritas (palito)
Salgados (coxinha, pastel, etc.)
Chocolates e bambons
Agrião, alface, almeirão, etc.
Frango (frito, grelhado, cozido)
Queijo minas, ricota etc.
Bolo comum, chocolate etc.
Margarinas
Alimento achocolatado
Café com açúcar
Pipoca salgada estourada
Macarrão (ao sugo, manteiga)
Batatas chips, salgadinhos
Tomate
Sopas (canja, de feijão etc.)
Sorvete
Ovos (frito, omelete)
Massas
Salada de legumes
Requeijão
Açúcar refinado
Hambúrguer
Maçã/pêra
laranja Bahia/suco
Croissant
Carne de porco (bisteca, lombo,
etc.)
Fígado de boi
Misto quente/ frio
Embutidos
Refrigerante diet
Azeite de oliva
Cachorro quente
Mamão
Salsicha

Consumo
médio
em gramas

n° de respostas em
400 inquéritos

freq. ((%)

123,5
337,42
74,50
344,50
124,80
8,39
116,09
180,00
240,22
259,50
40,22
77,84
99,44
35,29
43,09
105,71
33,10
67,38
15,02
25,60
51,18
83,00
158,17
44,66
63,39
225,71
95,43
55,55
I 85,15
77,76
37,50
33,80
193,66
120,68
235,48
99,26.
116,06

387
376
376
331
293
258
218
207
202
200
180
146
118
113
109
106
88
85
81
78
77
73
70
63
63
57
50
48
47
47
45
44
44
42
41
39
38

96,75
94,00
94,00
82,75
73,25
64,50
54,50
51,75
50,50
50,00
45,00
36,50
29,50
28,25
27,25
26,50
22,00
21,25
20,25
19,50
19,25
18,25
17,50
15,75
15,75
14,25
12,50
12,00
11,75
11,75
11,25
11,00
11,00
10,50
10,25
9,75
9,50

32,79
103,03
37,21
345,00
1,85
247,59
138,00
63,64

34
33
29
28
23
23
22
22

8,50
8,25
7,25
7,00
5,75
5,75
5,50
5,50

A-2

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Cereal Matinal
Vitamina de frutas
Banana
Couve manteiga
Peixe
Gelatina preparada
Pepino
Abobrinha
Brócoli
Melão
Abacaxi

38, lO
266,98
98,60
57,00
111,65
120,83
45,75
62,00
43,92
178,43
205,00

21
21
20
17
17
12
12
10
lO
7
6

5,25
5,25
5,00
4,50
4,50
3,00
3,00
2,25
2,25
1,75
1,50 ...
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Anexo 3
Alimentos de maior contribuição energética de adolescentes de ambos os sexos de
uma escola particular de ensino (COLUCCI et ai. 1999).
n

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Itens de Alimentos
Bife
Pão (francês, fonna, integral)
Arroz Branco Cozido
Pipoca Salgada
Refrigerante
Bebida Láctea, Iogurte
Biscoito /bolacha
Salgados (coxinha, pastel etc.)
Batata fritas palito
leite Esterilizado Integral
Suco de frutas
Feijão (outras leguminosas)
Bolo comum, chocolate
Frango (frito, grelhado, cozido)
Bombom, chocolate
Hambúrguer
Macarrão, (ao sugo, manteiga)
Carne de porco (bisteca, lombo)
Massas
Cachorro quente
Croissant
Salgadinho baconzito, batatas tipo Chips
Sorvete

M"lstO
Bala
Queijo Minas
Sopas (canja, feijão)
Margarina
Milho pipoca
Alimento achocolatado
Ovos (omelete, frito etc.)
Laranja Bahia (suco)
Salada de legumes
Doces de frutas
Açúcar refinado
Salsicha
Requeijão
Vitamina com leite
Embutidos
Cereal matinal
Maçã/pêra
Farinha de mandioca
Trigo para quibe
Peixe cozido
Café com açúcar
Total

média de caloria /porção

% do total de caloria

377, I 3
193,5 I
I 16,81
576,19
125,51
190,22
194,13
268,90
198,68
135,68
129,78
75,10
253,80
203,36
184,75
457,89
260,66
476,88
376,31
713,21
410,91
210,94
192,40
278,51
34,71
100,92
155,53
108,99
527,94
66,51
106,46
107,85
89,86
175,64
93,01
180,43
83,94
173,52
109,19
139,68
69,67
225,84
266,97
155,32
32,68

9,67
8,56
5,32
4,95
4,89
4,63
4,11
3,73
3,41
3,19
3,08
2,59
2,54
2,53
2,46
2,37
2,15
2,13
2,08
1,93
1,88
1,56
1,13
1,08
1,05
1,04
1,04
1,04
0,62
0,61
0,60
0,52
0,50
0,50
0,48
0,47
0,44
0,43
0,37
0,34
0,34
0,32
0,31
0,31
0,30
93,58
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Anexo 4
Porções de alimentos e preparações que integram o Questionário de Freqüência
Alimentar para Adolescentes (QFAA)
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Balas
2 unidades
8,40
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I O Sobremesas tipo mousse
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feijao, legumes)
1 prato fundo
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247,60

o
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leite Huido Integral*

I copo de requeijão

208,00
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40,00
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* valor mediano
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Anexo 5
Média, desvio padrão e coeficiente de correlação de Pearson de energia e nutrientes
estimados pelos recordatórios de 2 4 horas e o Questionário de freqüência alimentar
para adolescentes- QFAA. São Paulo, 1999.
Nutrientes

Energia (Kcal)
Proteína (g)
Carboidratos(g)
Lipídios Totais(g)
Lip. insaturados)
Colesterol
Retinol(g)
Vitamina,C(g)
Cálcio(g)
Ferro (g)

X R24

DP

XQFAA

DP

r

1693,7
91,3
210,0
56,6
24,5
189,3
988,7
275,1
665,2
19,3

428,3
23,2
47,7
26,6
15,1
154,9
510,7
120,3
217,9
6,5

1562,2,
62,1
202,7
53,5
24,6
154,6
864,3
179,5
742,3
9,8

609,7
33,16
75,03,
28,0
13,5
131,9
1772,4
153,5
301,1
4,6

o, 10
0,10
0,40
0,20
o, 18
0,31
0,05
0,42
0,23
o, 1 1
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Anexo 6
Questionário de Freqüência Alimentar para Adolescentes - QFAA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Av. Dr. Arnaldo, 71 5 - Cerqueira César - São Paulo/SP
CEP: 01246-904
ir (011) 3066-7701/7705- Fax (011) 852-6748
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Avaliação do consumo alimentar de adolescentes
Instruções:
•

~."«lllu •'Osikl,.:vsl

I

JpoJn.W'f

I~

s _

••

I ,

•
•

•

•
PHILI PPI e col. 1996

Este é um questionário que avaliará seu consumo alimentar
dos últimos 6 meses. Faça um esforço para lembrar o que
você costuma comer e os alimentos que você mais gosta.
Leia com atenção cada nome do alimento, a medida e as
vezes que você costuma consumir o alimento.
Por favor indique seu consumo habitual. Se você consome
1/2 copo de leite duas vezes por semana, registre 1 copo
por semana para representar seu consumo de leite.
Não esqueça de marcar aqueles alimentos que são
consumidos somente em algumas épocas do ano. Exemplo,
sorvete durante o verão.
Todos os alimentos devem ser preenchidos. Aqueles
alimentos que você não gosta ou não come assinale em
nunca.
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente. Lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses.
Quantas vezes você comeu estes alimentos nos (Jitlmos 6 meses?

g
ALIMENTO

QUANTIDADE
Nunca

I. . Batatinha tipo chlps ou salgadinho· 1/2 pacote
2. Chocolate/brigadeiro
1 tablete I l
unidades
3. Bolo comum/bolo pullman
1 fatia média
4. Sorvete massa/palito
2 bolas/ 1 unidade
5. Achocolatado em pó
1 1/2 colher de sopa
( nescau, qulk etc.)
6. Pipoca estourada
1 saco
7. AçCicar
2 colheres de
sobremesa
8. Balas
2 unidade
9. Doces de frutas
1 fatia flna
(goiabada, marmelada,)
,.
1O. Sobremesa!_!lpo !!!Usse
I taça
----------

--------·--

menos de 1 1 a l X
X mês
mês

'--

I. DO€es~~dinRos e~loseimas
CONSUMO
1 X por
2a4 X
semana
semana

-

-

-----~-----

1 X dia 2 ou mais
X dia

'-

L_
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente. Lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses
Quantas vezes você comeu estes alimentos nos últimos 6 meses?

n. SoJ~Oos e~~~es
ALIMENTO

QUANTIDADE

CONSUMO
Nunca

11. Cheesebúrger de carne/frango 1 sandukhe
12. Sanduíche (misto, queijo, frios 1 sanduíche
ou quentes)
1 sandukhe
13. Sanduíche natural
1 unidade
14. Coxinha/ esflha/ rissolis/ pastel
1 colher de servir
15. Salada de batata e/maionese
16. Sopa (canja, feijão, legumes) 1 prato
1 colher de servir
17. Farofa (de farinha de
mandioca)
1 unidade
18. Pão de queijo/batata
1 fatia
19. Pizza
1 sandukhe
20. Cachorro quente
1 unidade
21. Croissant

menos de 1 1 a 3 X
X mês
mês

1 X por
semana

2 a4 X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

- - -

,___
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente Lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses .

f~
cY_,.

mlEMS EfRODUTOSlACTEOS
I

Quantas vezes você comeu estes alimentos nos últimos 6 meses?
ALIMENTO

QUANTIDADE

CONSUMO
Nunca

menos de 1 1 a 3 X
mês

X mês
22. Leite fluido Integral
23. Leite fluido desnatado
24. Iogurte natural/frutas
25. Iogurte dlet
26. QueiJo minas frescal
/ricota, cottage
27. RequeiJão
28. Manteiga
29. Margarina
30. Azeite de Oliva
31. Maionese tradicional

1 X por
semana

2a4 X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

I

1 copo cheio
1 copo cheio ..
1 copo
1 copo
1 fatia
1 colher de sopa
1 ponta de faca
1 ponta de faca
1 colher de café
1 cºl!l~!_de sopa

I
I

!
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente. Lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses.

IV. Cereais, ~ etubérculos
Quantas vezes você comeu estes alimentos nos últimos 6 meses?
ALIMENTO

QUANTIDADE

CONSUMO
Nunca

32. Arroz cozido
33. Macarr~o/lnstantâneo/sugo/m
telga
34. Massas
(lasanha, ravlole,capeletl)
35. Biscoitos sem recheio /cream
craker
36. Biscoitos com recheio
37. P~o francês/forma
/Integral
38. Cereal matinal tipo
sucrllhos
39. Batatas fritas de palito
40. Batatas cozida ( purê,
sautée)

menos de 1 1 a 3 X
X mês
mês

1 X por
semana

2a4 X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

4 colheres de sopa
3 colheres de se!VIr
1 pedaço/ 1 prato
6 unidades
5 unidades
11/2 unldade/3 fatias
1 xrcara
1 saquinho
1 colher de se!VIr
~---------------------
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente. Lembre·se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses

~

l,mes

V.. Verduras e

Quantas vezes você comeu estes alimentos nos últimos 6 meses?
ALIMENTO

CONSUMO

QUANTIDADE
Nunca

41. Alface
42. Acelga/repolho
43. Agrl:io/rúcula
44. Couve·flor
45. Beterraba
46. Cenoura
47. Espinafre/couve
48. Ervilha
49. Milho verde
50. Pepino
2J_. Tomate

---

1 porção I 6 folhas
2 colheres de servir
3 ramos/5 folhas
2 ramos médios
1 colher de servir
1 colher de servir
1 colher de servir
2 colheres de sopa
1 colher de sopa
6 fatias
3 fatias

-

L__

menos de 1 1 a 3 X
mês
X mês

1 X por
semana

2a4 X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

---·-···············-~
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente. Lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses
~

~. fM~
Quantas vezes você comeu estes alimentos nos úl timos 6 meses?
ALIMENTO

QUANTIDADE

CONSUMO
Nunca

52. Abacate
53. Abacaxi /suco de
54. Banana
55. Laranja/mexerica/suco
de
56. Maçã/pêra
57. Mamão/suco de
58. Melão/Melancia suco
de
59. Manga
60. Morangos
61 . Uvas

menos de 1 1 a 3 X
X mês
mês

1 X por
semana

2 a 4 .X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

1fatia
1 fatia/ 1 copo
1 unidade
1 unidade/1 copo
1 unidade
1 fatia I 1copo
1 fatia I 1 copo
1/2 unidade
1/2 xfcara de chá
1 cacho
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente, lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses

·~'
....,

®

VII. Carnes e Ovos

Quantas vezes você comeu estes alimentos nos últimos 6 meses?
ALIMENTO

.

QUANTIDADE

CONSUMO
Nunca

62. Carne cozida (bife
role/moída/de panela/
bife frito
63. Frango cozido/ assado
greI hado/ frito
64. Peixe frito/cozido
65. Carne suína(blsteca
/lombo)
66. Ovo frito/mexido
/omelete
67. Embutidos (presunto/
peito de peru etc.)
68. Salsicha

menos de 1 1 a 3 X
X mês
mês

1 X por
semana

2 a4 X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

1 fatia/ 1 C. de servir/
1 unidade
1 pedaço/ 1 unidade
1 file/ posta
1 unidade/ 1 fatia
1 unidade/1 pedaço
2 fatias
1 1/2 unidade

- - -

- - -

- - -
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente, lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses

VIII. Feijão
Quantas vezes você comeu este alimento nos últimos 6 meses?
ALIMENTO

QUANTIDADE

CONSUMO
Nunca

69. Feijão

menos de 1 1 a 3 X
X mês
mês

1 X por
semana

2a4 X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

1 1/2 concha
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Assinale com X a quantidade de alimento que você costuma consumir habitualmente, lembre-se que esta quantidade representa seu consumo médio
nos últimos 6 meses
Quantas vezes você comeu estes alimentos nos últimos 6 meses?

IX. Bebidas
ALIMENTO

CONSUMO

QUANTIDADE
Nunca

70. Refrigerante normal
71 . Refrigerante dlet
72. Chá mate com sabor
73. Sucos naturais com leite
(vitaminas)
74. Café
75. Bebida com álcool (cerveja,
vinho, batidas)
76. Agua

menos de 1 1 a 3 X
X mês
mês

1 X por
semana

2 a4 X
semana

1 X dia 2 ou mais
X dia

11/2 copo
11/2 copo
1 lata
1 copo
1 xícara pequena
1 copo

I

1 copo
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ANEXO 7
Transformação logarítmica de algumas variáveis estudadas.
Teste de normalidade

Teste de normalidade

1 6 r - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- -- - - - - - - - - .
14

7,00 7,13 7,25 7,38 7,50 7,63 7,75 7,88 8,00 8,13

LCALQFA

LCAL24H

Kolmogorov-Smfmov..,. 0,063; Sig=0,200"

Kolmogorov-Smimov a 0,070; Slg=0,200"

Teste de normalidade

Teste de normalidade

1 2 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - ,
10

Dev"" ,29

3,56

3,81
3,69

LPROQFA

4,06
3,94

4,31
4,19

4,56
4 ,44

4,81
4,69

40,0

60,0
50,0

60,0
70,0

100,0
120,0
140,0 160.0
90,0
110,0 130,0
150,0
170,0

PR024H
KoknogoroY-Snwnov--O,On: Sig~.200
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Teste de normalidade

Teste de normalidade
10~----------------------------------,

Std. Oev ,. .30
Mean = 5,45

N • 79,00
140,0 180,0 220.0 260,0 JOO,O 340,0 380.0 420,0 4SO,O

LHC24H

HCQFA
Kol!nogorov-Smim<JV

=0,013. Sig•0.200•

Kolmogorov-Smlmov

Teste de normalidade

=0,069 ; Si!F0.1B5

Teste de normalidade

10~--------------------------------,

16r--------------------------------,

Std. Dev

::2

,32

Mean =4,29

N = 79,00

30,0

50.0

70,0

90.0

110.0

LLIPTOFA

24HLIPT

Kolmogorov-Smlmov = 0,045; Sig~0.200

Kotmogorov-Smfmov=0,086; Slg--0,200

Teste de normalidade

130,0

150,0

170.0

Teste de normalidade
12~---------------------------------,

2,13

2,36

2,63

2,66

3,13

3,36

3.63

3,66

2,13

2,63

3,13

LLINSOFA

LLINS24H

Kolrnogo<oY-Sn*nov • 0,075, Slg-0.200

Kolrnogo<oY-Sn*nov =0.053; Sig•0,200

3,63

4,13
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Teste de normalidade

Teste de normalidade

Sld O.V • US
Mean•10.e
N• 79.00
1.63

1.88

2,13

2.88

2.38

5,0

3,13

9.0

LFIBOFA

24HFIBRA

Kolrnogo<...sn.no. . 0.057 . Sígo0,200

K~.on .

13.0

17,0

21 ,0

Sisl-0.200

Teste de normalidade

Teste de normalidade
18r-------------------------------,

14~---------------------------------,

12
10

5,00

5,25

5,50

5,75

3,88 4,13 4,38 4,63 4 ,88 5,13 5,38 5,63 5,88 8,13
4 ,00 4 ,25 4,50 4,75 5 .00 5 ,25 5,50 5,75 8.00 8,25

6,00

LCOLQFA

LCOL24H

Kolrnogo<...sn.. 0.079 . Sig-0,200

K<*nogor...sn.no. = 0,092 Sog-0.099

Teste de normalidade

Teste de normalidade

• 78.00
4 .25 4.75

5,25 5.75 8,25

8.75 7.25 7,75

LRET24H

RETINOL

Kolrnogo<...sn. • 0.088 Sig-0,200

~ . 081 ,

Sog-0.200
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Teste de normalidade

Teste de normalidade
10~------------------------------,

2,50

4,00

4 ,50

LVITCOFA

LVITC24H

Ko<mogorov-Smlmov = 0,062; Slg=0.200

Kolmogorov--Sminov = 0,073: Stg=0 ,200

Teste de normalidade

Teste de normalidade

5.63

5.88

6.13

6.38

6,83

6,88

7,13

7,38

7,63

CA

KolmogoroY..Smimov= 0.089; Slg•0.186

KolmogorOY-Smimov=0,064

Teste de normalidade

Teste de normalidade

6,0

~~Smlmov

5,50

~:~~:~;<t?;~):~~:~:'f!:~~:~):~;~<f[;'l?o

LCA24H

LFEOFA

5,00

10,0

Sig~0 . 200

14,0

18,0

22,0

24HFE
E

0.069

Slg-D,200

Koimogo<...smímov=0.084 Slg=-0.200
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