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RESUMO  

 

Avelino GF. Sub-relato da ingestão energética em residentes do município de São 

Paulo [dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo; 2013. 

 

 

Introdução: O consumo de alimentos é frequentemente avaliado em estudos sobre a 

etiologia de doenças crônicas não-transmissíveis. A maioria desses estudos 

nutricionais utiliza métodos que dependem de auto-relato e são susceptíveis a 

potenciais erros. Um desses principais vieses é o sub-relato da ingestão energética, o 

qual consiste no relato de energia implausivelmente inferior às quantidades mínimas 

necessárias à manutenção do peso corporal do indivíduo. Objetivos: Identificar a 

prevalência e os fatores associados ao sub-relato e analisar os padrões dietéticos de 

indivíduos sub-relatores e não sub-relatores da ingestão energética. Métodos: Foram 

utilizados dados do estudo transversal de base populacional ISA - Capital 2008, de 

indivíduos com 20 anos ou mais, de ambos os sexos. A ingestão energética foi 

avaliada pela média de dois recordatórios de 24 horas coletados em dias não 

consecutivos. O gasto energético total foi calculado por equação preditiva, 

considerando sub-relatores indivíduos com ingestão energética inferior a 1 ou 2 

desvios-padrão (DP) da razão ingestão energética/gasto energético total predito. A 

análise de regressão múltipla foi utilizada para identificar os fatores associados à 

subnotificação e a análise fatorial por componentes principais foi utilizada para 

identificar os padrões alimentares. Resultados: A prevalência de sub-relatores da 

ingestão energética utilizando o ponto de corte de 2 DP foi de 15,1% e com 1 DP, 60, 
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8%. Indivíduos com excesso de peso e insatisfeitos com o peso corporal 

apresentaram maior chance de serem sub-relatores quando comparados aos 

indivíduos sem excesso de peso e aos satisfeitos com peso corporal, respectivamente.  

A média de IMC entre indivíduos sub-relatores mostrou-se significativamente 

superior à de não sub-relatores, contraditoriamente, a média da ingestão energética 

foi estatisticamente inferior. Em cada grupo, foram identificados três padrões 

principais não semelhantes. Não houve diferença entre os grupos no consumo de 

carboidratos, mas a proporção de gorduras e proteínas foi maior no grupo de sub-

relatores. Conclusão: É necessário o estudo de métodos que sejam viáveis de serem 

aplicados em estudos de base populacional e isso se torna mais relevante quando a 

população tem elevada prevalência excesso de peso, pois o mesmo associa-se tanto à 

maior ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis quanto à maior chance de 

sub-relato. 

 

Descritores: ingestão energética, sub-relato, análise fatorial, obesidade.
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ABSTRACT  
 

 

Avelino GF. Underreporting of energy intake among residents of Sao Paulo 

[dissertation]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo; 2012.  

 

Introduction: The consumption of food is often evaluated in studies on the etiology 

of chronic diseases. Most of these nutritional studies use methods that rely on self-

report and are subject to potential errors. One such bias is the major underreporting 

of energy intake, which consists of the report implausibly energy less than the 

minimum necessary to maintain the individual's body weight. Objectives: To 

identify the prevalence and factors associated with underreporting and analyze 

dietary patterns of underreporters and non- underreporters of energy intake. 

Methods: We used data from a cross-sectional population-based ISA - Capital 2008, 

individuals aged 20 or more, of both sexes. Energy intake was assessed by averaging 

two 24-hour recalls collected on nonconsecutive days. Total energy expenditure was 

calculated by the predictive equation, considering underreporters if energy intake less 

than 1 or 2 standard deviations (SD) of the ratio energy intake / predict energy 

expenditure. A multiple regression analysis was used to identify factors associated 

with underreporting and principal components factor analysis was used to identify 

dietary patterns. Results: The prevalence of underreporters of energy intake using 

the cutoff of 2 SD was 15.1% and using 2 SD was 60.8%. Individuals who are 

overweight and dissatisfied with body weight were more likely to be underreport 

when compared to individuals without overweight and satisfied with body weight, 

respectively. The mean BMI among individuals underreporters was significantly 
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higher than that of non-sub-rapporteurs, contradictorily, the average energy intake 

was significantly lower. In each group, identified three main patterns are not similar. 

There was no difference between groups in carbohydrate intake, but the proportion of 

fat and protein was higher in the group of underreporters. Conclusion: It is necessary 

to study methods that are feasible to be applied in population-based studies and this 

becomes more relevant when the population has a high prevalence of overweight, 

because it is associated with both a higher incidence of chronic non- transmitted as a 

higher likelihood of underreporting. 

 

Keywords: energy intake, underreporting, factor analysis, obesity 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho utilizou dados do ISA - Capital 2008, inquérito de saúde 

realizado na cidade de São Paulo, e foi orientado pela Profa Associada Regina Mara 

Fisberg, membro da equipe de pesquisadores do estudo.  

 A estrutura desta dissertação foi elaborada de acordo com as diretrizes 

aprovadas na 9a sessão de 05/6/2008 da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e com as recomendações do Guia de 

Apresentação de Teses desta instituição (CUENCA et al, 2006). Inclui as seções: (1) 

Introdução, com o referencial teórico sobre sub-relato da ingestão energética; (2) 

Justificativa do trabalho; (3) Objetivos, que descreve os propósitos gerais e 

específicos do estudo; (4) Métodos, com definições, procedimentos e materiais 

utilizados; (5) Resultados e Discussão, que apresenta dois manuscritos resultantes do 

projeto de pesquisa de mestrado; (6) Considerações Finais, com resumo das 

principais contribuições do estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SUB-RELATO DA INGESTÃO ENERGÉTICA 

 

 O consumo de alimentos é frequentemente avaliado em estudos sobre a 

etiologia de doenças crônicas não transmissíveis. A maioria desses estudos 

nutricionais utiliza métodos que dependem de auto-relato e são susceptíveis a 

potenciais erros. Um desses principais vieses é o sub-relato da ingestão energética, o 

qual consiste no relato de energia implausivelmente inferior às quantidades mínimas 

necessárias à manutenção do peso corporal do indivíduo (SCHOELLER, 1995, 

LAFAY et al, 2000) e está presente mesmo nos estudos mais cuidadosos 

(GOLDBERG et al, 1998). 

O sub-relato pode ser composto do sub-registro e/ou do sub-consumo. O sub-

registro é o não-relato de alimentos de fato consumidos, enquanto o sub-consumo é a 

diminuição do consumo alimentar causado pelo próprio instrumento de avaliação 

(GORIS, 2000). 

O sub-registro de alimentos e/ou refeições pode ser inconsciente ou 

consciente. O primeiro caso ocorre devido aos lapsos de memória (TOMOYASU, 

1999) e à incompreensão das perguntas feitas pelos entrevistadores (MARGETTS et 

al, 1991). A omissão consciente acontece quando o relato de dado alimento é 

demasiadamente trabalhoso ou quando o indivíduo sente vergonha da sua 

alimentação por causa do consumo de alimentos geralmente vistos como “não-

saudáveis”. O sub-registro consciente de porções alimentares consiste em relatar 

deliberadamente quantidades menores do que as de fato consumidas, novamente por 
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constrangimento. Já o sub-registro inconsciente parece ser fruto da dificuldade em 

quantificar tais porções, às vezes causada por baixo nível educacional (KRESTCH et 

al, 1999; LUTOMSKI et al, 2010). 

O sub-consumo, por sua vez, é decorrente do fato dos indivíduos terem seu 

consumo alimentar avaliado, fazendo com que muitos deles, para simplificar o 

registro, por exemplo,  escolham alimentos mais simples (para não ter de detalhar os 

ingredientes) e alimentos com porções já definidas (como uma lata de refrigerante), 

além disso, evitam restaurantes e se alimentam com menor frequência (BATHALON 

et al., 2000; VUCKOVIC et al, 2000). 

De acordo com Polusna et al (2009), em revisão sistemática, não há diferença 

significativa entre as porcentagens médias de relatores imprecisos da ingestão 

energética segundo os tipos de inquéritos alimentares  (recordatório de 24 horas e 

registro alimentar estimado ou pesado), a qual é de aproximadamente 30%. Em 

estudos que utilizam recordatório de 24 horas, o percentual médio de sub-relatores 

varia de 21,5% a 67% (média 31%) e, em estudos que utilizam registro alimentar 

(estimado/pesado) a percentagem varia de 14,3% a 38,5% (média 33,3%).  

Segundo alguns estudos, baixo nível socioeconômico, caracterizado por baixo 

nível educacional e de renda pode aumentar a tendência ao sub-relato do consumo de 

energia (BRIEFEL et al, 1997;. JOHNSON et al, 1998;. PRICE et al, 1997;. PRYER 

et al, 1997 BAILEY et al, 2007; LUHRMANN et al, 2001; KREBS-SMITH et al, 

2000) pela dificuldade desses indivíduos relatarem o consumo com precisão. Por 

outro lado, pessoas com maior nível educacional e econômico, as quais casualmente 

ou consequentemente, têm maiores conhecimentos sobre nutrição, sentem-se 

incitadas a relatar o consumo alimentar considerado saudável e não o real 

(BEATON, 1997; PRICE 1997).  
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O sub-relato tende a ser mais pronunciado entre indivíduos com excesso de 

peso e obesidade. Em diversos estudos, o IMC foi encontrado como um preditor de 

sub-relato (BLACK et al, 1993; JOHANSSON et al, 2001; KRETSCH, 1999; PRICE 

et al, 1997; BRIEFEL et al, 1997; KLESGES et al, 1995; SUBAR et al, 2003). Parte 

do baixo consumo energético entre os obesos deve-se ao fato de alguns destes 

estarem realizando dietas restritivas no momento do estudo (HIRVONEN et al, 1997;  

BELLISLE, 2001). Todavia, mesmo quando se reduza correlação entre obesidade e 

sub-relato por meio de ajustes pela prática de dietas, ela ainda permanece forte, 

indicando intensa subnotificação nesse segmento populacional (BELLISLE, 2001). 

Fatores como a insatisfação com a imagem corporal e o desejo de ajuste social 

(social desirability), que é a tendência do indivíduo em fornecer uma resposta mais 

aceitável, têm sido descritos como contribuintes para o aumento do sub-relato em 

pessoas obesas  (HEBERT et al,  1995). A ênfase na dieta, imagem corporal e saúde 

na sociedade atual faz do desejo de ajuste social um grande obstáculo na avaliação da 

dieta (MACDIARMID, 1998). 

 A idade também tem sido associada com a subnotificação de energia. Estudos 

encontraram maior proporção de sub-relato da ingestão energética entre pessoas 

idosas (JOHANSSON et al, 2001; BRIEFEL et al, 1997). Johnson et al. (1994), 

entretanto, encontraram uma associação entre mulheres mais velhas, mas não em 

homens mais velhos (JOHNSON et al, 1994). De acordo com Tomoyasu et al. (1999) 

a idade apresenta correlação positiva com o sub-relato. Em estudo de 2001 realizado 

com 193 sujeitos, Johansson et al. (2001) notaram que o sub-relato  variou de 26% 

entre os indivíduos de 30 anos a 54% naqueles com 60 anos (p<0,01). Uma provável 

explicação é que idosos têm menor capacidade de concentração e estão mais sujeitos 

a lapsos de memória 
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 Além disso, segundo alguns estudos, outro preditor do sub-relato é o gênero, 

sendo que mulheres tendem a sub-relatar seu consumo energético mais do que 

homens, devido à maior preocupação com aspectos relacionados ao corpo e porque 

as mensagens sobre dieta e saúde atingem mais esse público. Também, é socialmente 

“aceitável” homens ingerirem grandes porções de alimentos (JOHANSSON et 

al,1998; TOMOYASU et al, 1999). 

 Assim como as mulheres, praticantes de atividade física têm maior 

consciência e/ou preocupação com sua alimentação e forma física e, por isso, é 

encontrado maior sub-relato entre indivíduos ativos que entre sedentários 

(JOHANSSON et al ,1998; KREBS-SMITH et al, 2000). 

Evidências sugerem que os hábitos alimentares em geral, em vez de 

nutrientes individuais, são preferenciais para avaliar estado de saúde (KANT, 2004; 

LEDIKWE et al, 2004). No entanto, pouco se sabe sobre o papel do relato impreciso 

de energia no grupo de alimentos ingeridos ou dos padrões alimentares e suas 

consequências para a saúde (FERRARI et al, 2002; ROSELL et al, 2003). 

 

1.2 EQUAÇÕES PREDITIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SUB-RELATORES 

DA INGESTÃO ENERGÉTICA 

 

Entre as décadas de trinta e setenta, a 'validade' das técnicas de avaliação do 

consumo alimentar eram testadas por comparação com outro método, mas sem 

quaisquer meios de controle. Nas décadas de oitenta e noventa, com o advento dos 

biomarcadores de ingestão, incluindo nitrogênio urinário e água duplamente 

marcada, foi reconhecida a frequente ocorrência da subestimação da ingestão de 

alimentos (BLACK, 2000).  



20 

 

Em 1991, Goldberg et al compararam os valores de gasto energético total 

medidos pela água duplamente marcada com aqueles obtidos por equações, a fim de 

obter um valor mínimo de ingestão de energia para a manutenção do peso corporal. 

De acordo com os autores, ingestões inferiores a 1,35 da Taxa de Metabolismo Basal 

(TMB) apresentadas por indivíduos com peso estável demonstravam um relato 

implausível da ingestão energética.  

A utilização do método de Goldberg, no entanto, tem várias limitações. 

Primeiro, o nível de atividade física (NAF) habitual deve ser conhecido a fim de 

atribuir um NAF apropriado. No entanto, o erro na atribuição do NAF 

constitui uma fonte de variabilidade que não é explicada por 

Goldberg et al (1991) ou Black (2000) em suas análises. Além disso, os NAFs 

individuais calculados têm baixa precisão, o que reduz a sensibilidade do método 

(TOOZE et al, 2011). Uma terceira limitação do método de Goldberg é que ele só 

identifica relatos extremamente imprecisos.  Essa pode ser uma razão pela qual 

alguns investigadores utilizam a diferença percentual entre a Ingestão Energética 

Relatada (EIr)  e Gasto Energético Total (GET). No entanto, esse método é 

tecnicamente incorreto quando aplicada a relatos individuais, porque não leva em 

conta quaisquer erros nos métodos utilizados para quantificar o EIr e o GET (MC 

CRORY et al, 2002). 

Na tentativa de solucionar alguns dos problemas associados 

 ao uso do método proposto por Goldberg et al (1991), Mc Crory et al (2002) 

desenvolveram um procedimento para detectar relatores imprecisos da ingestão 

energética, em parte com base no raciocínio descrito por Goldberg et al (1991) e 

mais recentemente por Black (2000), mas leva em conta também os erros de 

estimativa da EIr e do GET. Além disso, basearam-se no fato que a GET predita 
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utiliza parâmetros de idade, peso, altura e sexo e que estes poderiam ser usados 

mesmo quando há pouca ou nenhuma informação disponível para atribuir um NAF 

apropriado. Para tal, os autores utilizaram a equação de Vinken et al (1999)  para a  

predição do GET , a qual foi desenvolvida usando dados de 93 indivíduos que 

participaram de estudos com água duplamente marcada. 

1.3 PADRÕES DA DIETA 

 

Padrão da dieta é definido como o conjunto de alimentos consumidos por 

uma população (GARCIA, 1999). Para investigá-lo, duas abordagens gerais foram 

estabelecidas em epidemiologia nutricional (HOFFMANN et al, 2004, HU, 2002). A 

abordagem do padrão dirigido pela hipótese determina a qualidade da dieta por 

pontuações ou índices, com base nas recomendações dietéticas, por exemplo, o 

Healthy Eating Index (HEI); o Mediterranean Diet Score (MDS); o Índice de 

Qualidade da Dieta (IQD) e o Índice de Qualidade da Dieta revisado (IQDr) 

(BARBARESKO et al, 2013).  

Já a abordagem do padrão dirigido por dados avalia os padrões da dieta 

baseando-se em elementos obtidos da própria população de estudo (BARBARESKO 

et al, 2013). A principal técnica utilizada nessa abordagem é a análise fatorial 

(TRICHOPOULOS e LAGIOU, 2001), a qual gera resultados através da combinação 

de alimentos que explicam a variação na ingestão de alimentos entre os 

indivíduos (TUCKER, 2010). O objetivo é transformar um grande conjunto de 

variáveis correlacionadas em um conjunto menor de variáveis não-correlacionadas.  

A identificação de padrões permite a análise da dieta como um todo, 

considerando a ação sinérgica dos fatores dietéticos, e possibilita a descrição de 

associações com doenças além das descritas por nutrientes ou alimentos singulares 
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(WILLETT, 1998; JACOBS et al., 2009). Sichieri et al. (2003) afirmam que o padrão 

de consumo de alimentos expressa situações reais de disponibilidade de alimentos e 

de condições diferenciadas de inserção ou não das populações nos diferentes cenários 

sociais. Essa abordagem pode subsidiar melhor as medidas efetivas de promoção da 

saúde por meio da alimentação para populações (JACOBS et al., 2009).  

 

1.2.1 Padrões alimentares e sub-relato  

 

Alguns alimentos parecem ser mais sub-relatados do que outros. Pryer et al. 

(1997) encontraram em mulheres com sub-relato de sua ingestão energética menores 

densidades dietéticas de carboidratos, açúcar, álcool e ácidos graxos saturados e 

maiores de proteína, amido, fibra, ácidos graxos mono e poliinsaturados e colesterol. 

Pesquisas indicam maior sub-relato de alimentos como bolos, pães, pães doces, 

vegetais amarelos, frutas, carnes processadas, nozes, óleos/gorduras, sobremesas 

tortas, salgadinhos (como pipocas e pretzels), batatas, queijos, sanduíches, 

refrigerantes, alimentos gordurosos, sal de adição, frituras e condimentos (KREBS-

SMITH et al, 2000; BAILEY et al, 2007; LUTOMSKI et al 2010). O sub-relato 

seletivo pode ser consequência da maior consciência sobre alimentação, resultante, 

por sua vez, das campanhas de saúde pública. À medida que as mensagens sobre 

nutrição e saúde atingem a população, a mensuração do consumo alimentar torna-se 

cada vez mais difícil (BINGHAM, 1998). Aparentemente, quando a população é 

mais estimulada a reduzir a ingestão de gorduras, maior é o sub-relato deste nutriente 

(PRICE et al, 1997). 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.teses.usp.br%2fteses%2fdisponiveis%2f6%2f6138%2ftde-02042013-092319%2f&ru=http%3a%2f%2fwww.teses.usp.br%2fteses%2fdisponiveis%2f6%2f6138%2ftde-02042013-092319%2f&ld=20130610&ap=4&app=1&c=snapdov15a&s=snapdov15a&coi=239138&cop=main-title&euip=143.107.174.1&npp=4&p=0&pp=0&pvaid=c23932e1b4f3430293c978ccdb6b0aba&ep=3&mid=9&hash=30F89BDAA6ECE41D280D8C7137901B37
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.teses.usp.br%2fteses%2fdisponiveis%2f6%2f6138%2ftde-02042013-092319%2f&ru=http%3a%2f%2fwww.teses.usp.br%2fteses%2fdisponiveis%2f6%2f6138%2ftde-02042013-092319%2f&ld=20130610&ap=4&app=1&c=snapdov15a&s=snapdov15a&coi=239138&cop=main-title&euip=143.107.174.1&npp=4&p=0&pp=0&pvaid=c23932e1b4f3430293c978ccdb6b0aba&ep=3&mid=9&hash=30F89BDAA6ECE41D280D8C7137901B37
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Tendo em vista que o sub-relato pode comprometer a interpretação dos dados 

de estudos que avaliam a interação dieta e saúde, e que esse tema é pouco estudado 

no Brasil, principalmente em inquéritos de base populacional, torna-se de grande 

importância o seu estudo para melhorar a confiabilidade dos dados dos trabalhos 

sobre consumo alimentar, já que os mesmos norteiam as políticas públicas de 

prevenção de doenças crônicas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o sub-relato da ingestão energética em residentes do município de São Paulo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Caracterizar a população de estudo segundo as variáveis socioeconômicas, 

demográficas, antropométricas e de estilo de vida; 

 Identificar a prevalência de sub-relato na amostra estudada; 

 Verificar fatores associados ao sub-relato da ingestão energética; 

 Verificar os padrões da dieta de indivíduos sub-relatores e de indivíduos não 

sub-relatores da ingestão energética. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 CONTEXTO 

 

Este estudo utilizou dados procedentes do Inquérito de Saúde no Município 

de São Paulo: ISA - Capital 2008, inquérito de saúde realizado por pesquisadores das 

universidades paulistas - Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista (UNESP) - na cidade de 

São Paulo. Seu objetivo é conhecer aspectos da realidade da saúde que não estão 

contidos nos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, para monitorar as 

condições de saúde da população paulistana ao longo do tempo e contribuir para 

avaliar o impacto das políticas de saúde nesse contexto (SP, 2010).  

O ISA - Capital 2008 é organizado em algumas áreas temáticas - doenças 

crônicas, estilo de vida, saúde emocional entre outras. O consumo alimentar está 

contemplado no tema estilo de vida, e foi dividido em duas fases
1
.  

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

O ISA - Capital 2008 é um estudo transversal de base populacional em que a 

avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio de duas medidas, sendo a 

primeira feita por inquérito domiciliar e a segunda por inquérito telefônico. 

____________________________________________________________________ 

1 Financiamentos: Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP n° 2009/15831-0). Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq 

n° 503128/2010-4).  
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4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO E AMOSTRAGEM  

 

A população de estudo do ISA - Capital 2008 foi composta pelos residentes 

em domicílios particulares na área urbana do município de São Paulo.  

O plano de amostragem baseou-se na obtenção de amostra probabilística, 

representativa para os oito domínios de sexo e idade: menores de 1 ano, crianças (1 a 

11 anos); e adolescentes (12 a 19 anos), adultos (20 a 59 anos) e idosos (60 anos e 

mais), de ambos os sexos.  

O tamanho da amostra foi calculado de forma a permitir estimar proporções 

de 50%; com erros de amostragem de 7% a um nível de confiança de 95%, e com 

efeito de delineamento de 1,5 (SILVA, 1998). Com base no Censo 2000, 

estabelecida fração amostral igual a 1 para o domínio com menor população 

(menores de 1 ano), foi calculado o tamanho amostral para cada domínio, com 

frações amostrais variando de 1 a 7.  

Foram selecionadas amostras independentes para cada domínio por 

conglomerados em dois estágios, setores censitários (unidade primária de 

amostragem) e domicílios. Foi realizado sorteio aleatório simples de 70 setores 

censitários dentre os setores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2005, e o número de domicílios por setor censitário variou de 13 a 90 de 

acordo com domínio amostral, considerando a razão de pessoas por domicílio de 

cada domínio. O tamanho dos setores censitários na época do planejamento da 

pesquisa era 30% maior em relação ao Censo de 2000, por isso a amostra não 

aumentou em função da taxa de não resposta (prevista em 20%) e do encontro de 

domicílios vagos (previsão da ordem de 5%).  
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A avaliação do consumo alimentar foi realizada em indivíduos com 12 anos 

ou mais. A amostra deste trabalho foi composta por indivíduos com 20 anos ou mais, 

de ambos os sexos. No estudo de prevalência e fatores associados ao sub-relato a 

amostra foi composta por 331 participantes do inquérito com peso e altura aferidos, e 

no estudo sobre padrões da dieta a amostra compreendeu 577 participantes com 

medidas referidas de peso e altura. Em ambos os estudos foram excluídos gestantes/ 

lactantes, indivíduos que declararam realizar dieta para perda de peso ou mudança 

recente no hábito alimentar, e os que não possuíam o segundo R24H. 

A coleta de dados foi realizada em 2008. As informações demográficas (sexo, 

idade), socioeconômicas (escolaridade, renda familiar per capita), de estilo de vida 

(avaliação do consumo alimentar), atividade física, antropométricas (peso e altura 

referidos) e satisfação com o peso corporal foram obtidas na primeira visita 

domiciliar, por meio de questionário respondido pelo morador do domínio sorteado. 

Posteriormente, os indivíduos foram contatados pelo telefone para aplicação 

da segunda medida do inquérito alimentar e agendamento para aferição do peso e 

altura, em visita domiciliar. Todas as etapas foram realizadas por entrevistadores 

previamente treinados. 

 

4.3.1 Dados dietéticos  

 

A aplicação dos inquéritos alimentares foi realizada em todos os dias da 

semana e estações do ano. Na primeira avaliação do consumo alimentar foi aplicado 

o  Recordatório de 24 horas (R24h), utilizando o método Multiple Pass Methods 

(MPM), por meio do qual o entrevistado é orientado por cinco etapas (MOSHFEGH 

et al., 2008). Esse método contribui para que o indivíduo recorde-se dos alimentos e 

bebidas consumidos no dia anterior à entrevista e relate-os de maneira detalhada, 
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reduzindo os erros na medida dietética (RAPER et al., 2004). Para padronização na 

coleta dos dados foi utilizado formulário e manual explicativo para o seu 

preenchimento (ANEXO 1). 

Na segunda avaliação do consumo alimentar, o R24h foi aplicado por 

telefone com uso do Automated Multiple Pass Methods (AMPM), mesma 

metodologia da primeira fase, porém com digitação dos dados dietéticos diretamente 

em software (ANEXO 2). Os relatos foram gravados para posterior conferência.  

A padronização e a quantificação dos alimentos e preparações foram 

realizadas segundo as recomendações de Fisberg e Villar (2002) e Pinheiro et al. 

(2008), que permitiram a conversão das medidas caseiras em unidades de peso ou 

volume. 

Essas informações de consumo alimentar convertidas foram digitadas no 

software Nutrition Data System for Research (NDSR, 2007), que considera como 

referência a National Nutrient Database for Standard Reference (USDA). O software 

possui uma série de recursos que auxiliam na entrada de dados, além das vantagens 

de ter mais de 18.000 alimentos e exportar mais de nove tipos de arquivos, que 

permitem a análise tanto de nutrientes quanto de alimentos e refeições em nível 

individual (NCC, 2011). Para este estudo foi utilizado um padrão de digitação, que 

compreende uma lista de alimentos e preparações criteriosamente selecionados, com 

orientações necessárias para inserção dos alimentos que foram consumidos pelos 

paulistanos no software (GAC, 2011). 

Na fase de consistência dos dados digitados, a ingestão alimentar dos 

indivíduos foi analisada cuidadosamente, observando-se outliers de energia, gramas, 

e outros itens a fim de se evitarem erros que provocassem sub ou superestimação 

(GAC, 2011). 
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A análise da matriz de correlação foi realizada para selecionar grupos de 

alimentos com correlações significativas, resultando em 32 alimentos/grupos de 

alimentos: Achocolatado, Açúcar, Arroz, Aves, Bebida alcoólica, Bolos e doces, 

Café/chá, Carne bovina, Carne suína, Condimentos (temperos industrializados), 

Feijões, Frios e carnes processadas, Frutas, Leguminosas, Leite desnatado, Leite 

integral, Manteiga/margarina, Massas, Molhos/maionese, Outros laticínios, Ovos, 

Pães, Pães integrais, Petiscos, Queijo branco, Queijos amarelos, Refrigerante, 

Salgados e sanduíches, Sucos, Temperos (naturais), Vegetais enlatados e 

Verduras/legumes. 

 Posteriormente, os padrões de dieta foram identificados a partir da análise 

fatorial exploratória por componentes principais para reduzir os 32 alimentos/grupos 

de alimentos em um número menor de fatores não correlacionados (ERIKSSON et 

al, 2006).  

 

4.3.2 Dados antropométricos  

 

Os dados de peso (kg) e altura (m) auto-referidos foram obtidos na entrevista 

domiciliar, enquanto que os dados referidos foram obtidos na segunda medida do 

inquérito. Esses dados foram utilizados para cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC), pelo qual os indivíduos foram classificados de acordo com os critérios 

propostos pela OMS (WHO, 2000). No estudo da prevalência e dos fatores 

associados, utilizou-se apenas a amostra de indivíduos com peso e altura aferidos. Já 

no estudo sobre padrões dietéticos, optou-se por utilizar indivíduos com dados 

referidos, já que a validade das mesmas foi demonstrada por Piovezan et al. (2011), 

em estudo ainda não publicado. Nesse estudo, os autores observaram alta correlação 
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entre as medidas referidas e aferidas de peso (r=0,96, p<0,001), altura (r=0,87, 

p<0,001) e IMC (r=0,83, p<0,001) em adolescentes, adultos e idosos residentes no 

município de São Paulo (estudo ISA- Capital 2008). Observou-se também alta 

sensibilidade (90%) e especificidade (93%) para o IMC calculado com base nos 

dados de peso e altura referidos, mostrando que as medidas referidas foram válidas 

para a obtenção do índice antropométrico. 

 

 

4.3.3 Identificação dos indivíduos sub-relatores 

 

Tendo em vista a baixa sensibilidade, a menor detecção dos indivíduos sub-

relatores e os erros inerentes à medida do NAF presentes no método proposto por 

Goldberg, optou-se por utilizar a abordagem de Mc Crory et al
 
(2002). Essa equação 

identifica o relato impreciso da ingestão energética por meio da razão Ingestão 

energética relatada (IEr)/ gasto energético total predito (GETp) pela equação de 

Vinken et al (1999) e, como pontos de corte, são utilizados ± 1 desvio-padrão (DP) 

ou ± 2 desvios-padrão (2DP), conforme demonstrado abaixo:   

 

GETp (Kcal/dia) = [7,377 – (0,073 x idade) + (0,0806 x peso) + (0,0135 x altura) – 

(1,363 x  sexo)] x 238,85. 

 

Sendo: idade em anos; peso em quilogramas; altura em metros; sexo igual a 1 para 

homens e igual a 2 para mulheres.  
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1 DP = (CVw
2

IE/d + CVw
2

GETp + CV
2

GET)
1/2 

 

CVw
2

IE = coeficiente de variação intrapessoal da IEr (DP intrapessoal da IEr/média 

da IEr dos 2 dias de R24h); 

d = nº de inquéritos alimentares aplicados (2); 

CVw
2

GETp  = coeficiente de variação intrapessoal do GETp pela equação (0,177); 

CV
2

GET = coeficiente de variação do GET calculado por meio da DLW (0,082 - 

correspondendo ao erro da medida + variação biológica). 

 

Para o estudo da prevalência e dos fatores associados, foram considerados 

sub-relatores os indivíduos com a razão IE/GET < 2DP, pois as variáveis se 

associaram ao sub-relato independente do ponto de corte, além disso, nos estudos 

populacionais, o valor de 1DP pode ser muito rigoroso para exclusão dos indivíduos 

participantes considerando o pequeno número de dias de avaliação (2 R24H). 

Para o estudo dos padrões dietéticos foi utilizado o ponto de corte de  < 1DP a 

fim de se evidenciar com maior clareza os  padrões de sub e não sub-relatores. 

 

4.4. ESTUDO DOS PADRÕES DIETÉTICOS  

 

A análise fatorial por componentes principais foi utilizada para obtenção dos 

padrões da dieta. A adequação da amostra foi verificada pelo teste Kaiser-Meyer-

Olklin (KMO) e pelo teste de esfericidade de Bartlett, considerando aceitáveis os 

valores acima 0,50 e p<0,05, respectivamente (HAIR et al, 2006). Para a 

identificação do número de fatores (padrões) a serem retidos, utilizou-se como 

critério inicial eigenvalues superiores a 1,5 e análise do Scree test. Posteriormente, 
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considerou-se a interpretabilidade de cada fator. Realizou-se rotação ortogonal 

Varimax para simplificar a matriz fatorial e facilitar a interpretação dos dados. Foram 

considerados significantes os grupos de alimentos com cargas fatoriais rotacionadas 

acima de |0,30|.  

 

 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Todas análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software Stata 

(versão 11). Foi considerado nível de significância de 5% e estão descritas nos 

artigos a seguir. 

 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da universidade de São Paulo (COEP) e utilizou dados 

oriundos de projetos aprovados pelo COEP e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal da Saúde (ANEXO 3). Essas pesquisas respeitam os aspectos 

éticos e requisitos da resolução n° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde. A participação dos indivíduos foi voluntária, após assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 4). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

 Os resultados e discussão desta dissertação são apresentados em formato de 

manuscritos. O primeiro, intitulado ― Sub-relato da ingestão energética e fatores 

associados em estudo de base populacional, foi submetido à Cadernos de Saúde 

Pública, e o segundo, ― Padrões alimentares de indivíduos sub-relatores e não sub-

relatores da ingestão energética, que ainda será submetido à publicação. 

 

5.1 PRIMEIRO MANUSCRITO 

 

Sub-relato da ingestão energética e fatores associados em estudo de base 

populacional. 

 

Underreporting of energy intake and associated factors in a population-based 

study. 

 

Subregistro de la ingesta energética y factores asociados en un estudio de base 

poblacional 

  

Sub-relato da ingestão energética 

Underreporting of energy intake 

Subregistro de la ingesta energética 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se identificar a prevalência de sub-relato da ingestão energética e os 

fatores associados em amostra de 331 indivíduos, proveniente do estudo de base 
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populacional ("ISA Capital 2008-São Paulo", Brasil). A ingestão energética foi 

avaliada pela média de dois recordatórios de 24 horas coletados em dias não 

consecutivos. O gasto energético total foi calculado por equação preditiva, 

considerando sub-relatores indivíduos com ingestão energética inferior a 2 desvios-

padrão da razão ingestão energética/gasto energético total predito.  A análise de 

regressão múltipla foi utilizada para identificar os fatores associados à 

subnotificação. A prevalência de sub-relatores da ingestão energética foi de 15,1%, 

sendo que indivíduos com excesso de peso e insatisfeitos com o peso corporal 

apresentaram maior chance de serem sub-relatores quando comparados aos 

indivíduos sem excesso de peso e aos satisfeitos com peso corporal, respectivamente. 

Conclui-se que esses fatores deveriam ser considerados na elaboração de técnicas 

para melhorar a acurácia do inquérito dietético.  

 

DESCRITORES: Sub-relato da ingestão energética, estudo de base 

populacional, excesso de peso, insatisfação com peso corporal. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the prevalence of underreporting of energy intake and 

associated factors in a sample of 331 individuals from the population-based study 

("ISA Capital 2008-São Paulo", Brazil). Energy intake was assessed by averaging 

two 24-hour recalls collected on nonconsecutive days. Total energy expenditure was 

calculated by the predictive equation and was considered under-reporters individuals 

with energy intake less than 2 standard deviations of the ratio energy intake / 

predicted total energy expenditure. A multiple regression analysis was used to 
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identify factors associated with underreporting The prevalence of under-reporters of 

energy intake was 15.1%, whereas individuals with overweight and dissatisfied with 

body weight were more likely to be under-reporter when compared to individuals 

without excess weight and satisfied with body weight, respectively. We conclude that 

these factors should be considered in the development of techniques to improve the 

accuracy of dietary assessment. 

 

DESCRIPTORS: underreporting of energy intake, population-based study, 

overweight , body weight dissatisfaction. 

 

Resumen 

 

El presente estudio tuvo por objetivo identificar la prevalencia de subregistro de la 

ingesta energética y los factores asociados, en una muestra de 331 individuos 

pertenecientes al estudio de base poblacional ISA Capital 2008 de San Pablo, Brasil. 

La evaluación fue realizada a través de 2 recordatorios de 24 horas en días no 

consecutivos. El gasto energético total por individuo se calculó mediante ecuación 

predictiva y fue considerado subregistro cuando la ingesta energética fuera inferior a 

2 desviaciones estándar de la razón ingesta energética/gasto energético total. Para 

identificar los factores asociados al subregistro se utilizó análisis de regresión 

múltiple. La prevalencia de subrelato fue de 15,1%, teniendo en cuenta que 

individuos con exceso de peso e insatisfechos con el peso corporal presentaron 

mayor probabilidad de ser subrelatores comparados con los individuos sin exceso de 

peso y los satisfechos con su peso corporal, respectivamente. Se concluye que estos 

factores deberían considerarse en la elaboración de técnicas para mejorar la precisión 
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de las encuestas dietéticas. 

 

DESCRIPTORES: Subregistro de ingesta energética, estudio de base 

poblacional, exceso de peso, insatisfacción con el peso corporal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Dados sobre o consumo alimentar são utilizados como base para 

recomendações nutricionais, políticas de saúde pública e pesquisas epidemiológicas 

sobre as relações entre alimentação e saúde
1
. Porém, um dos mais desafiadores 

aspectos da ciência e prática da nutrição e dietética é a mensuração do consumo de 

alimentos, devido às limitações dos métodos para medir essa ingestão 

acuradamente
2
. 

Nesse sentido, um dos principais erros da avaliação dietética está no relato 

impreciso da ingestão energética, o qual distorce a interpretação dos resultados de 

estudos sobre consumo alimentar 
3,4

, sendo mais comum o relato de da ingestão 

energética inferior às quantidades mínimas necessárias para manutenção do peso 

corporal do indivíduo, fato conhecido pela literatura científica como sub-relato da 

ingestão energética. Esse sub-relato pode ocorrer por lapsos de memória, dificuldade 

do entrevistado em quantificar as porções, incompreensão das questões feitas pelo 

entrevistador e até mesmo por constrangimento ao relatar o consumo de alguns 

alimentos 
5,6,7

. 

Várias características têm sido associadas ao sub-relato em diversos estudos, 

dentre elas: sexo, idade, condições socioeconômicas e índice de massa 

corporal
7,8,9,10,11,12,13,14

.  
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No Brasil, o sub-relato da ingestão energética ainda é pouco estudado em 

nível epidemiológico. Sendo assim, este estudo tem como objetivo identificar a 

prevalência e os fatores associados ao sub-relato em amostra proveniente de um 

estudo de base populacional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram selecionados 365 adultos e idosos, de ambos os sexos, oriundos do 

estudo transversal de base populacional “Inquérito de Saúde de São Paulo – Capital 

2008 (ISA-Capital 2008)” que tinham dados de peso e altura aferidos. Duas 

gestantes/ lactantes e 32 sujeitos que declararam mudança recente nos hábitos 

alimentares foram excluídos da análise, sendo assim, a amostra final foi composta 

por 331 indivíduos. 

Após o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), os indivíduos foram 

classificados em dois grupos: 1) sem excesso de peso (IMC<25 Kg/m² para adultos e 

IMC< 27 Kg/m² para idosos) e 2) com excesso de peso (IMC ≥25 Kg/m² para adultos 

e IMC≥ 27 Kg/m² para idosos). Esse agrupamento foi realizado com base nos 

critérios propostos pela OMS
15

. 

  A ingestão energética (IE) foi obtida pela média de dois Recordatórios de 24 

horas (R24h), aplicados no domicilio (1ª medida) e por telefone (2ª medida), em dias 

não consecutivos e de maneira padronizada por entrevistadores previamente 

treinados, utilizando o Multiple-Pass Method 
16

. Os dados obtidos dos R24h foram 

convertidos em energia e nutrientes pelo programa Nutrition Data System for 

Research
17

, o qual utiliza dados de composição de alimentos da tabela do United 
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States Department of Agriculture (USDA), literatura científica e indústria de 

alimentos.   

Para detecção dos indivíduos sub-relatores, foi utilizada a abordagem de Mc 

Crory et al 
18

, a qual identifica o relato impreciso da ingestão energética por meio da 

comparação da Ingestão energética (IE) com o gasto energético total predito pela 

equação de Vinken et al
19

 (GETp) e, como pontos de corte, são utilizados ± 1 desvio-

padrão (DP) ou ± 2 desvios-padrão (2DP).  Neste estudo, foram definidos como sub-

relatores aqueles indivíduos com ingestão energética (IE) inferior a 2DP da razão 

IE/GET.  

As análises estatísticas foram realizadas usando o software Stata, versão 11. 

Os modelos de regressão logística foram ajustados mediante procedimento passo-a-

passo (stepwise), incluindo as variáveis com o valor de p no teste de Wald ≤0,20 na 

análise univariada. A variável sub-relato foi tomada como dependente. Para cada 

variável incluída no modelo foram descritas e analisadas as alterações no valor do 

odds ratio, valorizando-se aquelas alterações com valores de p menores ou iguais a 

0,05. 

 

RESULTADOS 

  

Observou-se que 54,1% dos indivíduos apresentaram excesso de peso (Tabela 

1) e, desses, 76,5% relataram estar insatisfeitos com o peso corporal.  A prevalência 

de indivíduos sub-relatores da ingestão energética foi de 15,1%, sendo que 

indivíduos com excesso de peso e insatisfeitos com o peso corporal apresentaram 

maior chance de serem sub-relatores quando comparados aos indivíduos sem excesso 

de peso e aos satisfeitos com peso corporal, respectivamente (p<0,05) (Tabela 2). 
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DISCUSSÃO 

  

 Observou-se prevalência de sub-relato da ingestão energética semelhante a 

encontrada na literatura internacional e associada ao excesso de peso e insatisfação 

do o peso corporal. Sendo assim, é importante considerar as características 

associadas ao sub-relato para melhorar a qualidade dos dados de consumo alimentar. 

 A prevalência de sub-relato encontrada neste estudo (15,1%) foi semelhante à 

relatada por McCrory et al
18

 , que também utilizou  o ponto de corte de 2DP e 

identificou 11% de sub-relatores. Embora esses autores argumentem que o ponto de 

corte de 1DP seja mais eficaz para identificar sub-relatores da análise, deve-se 

considerar que a ingestão energética medida representa a ingestão no período de 

medição, mas não o hábito alimentar. Sendo assim, um ponto de corte muito rigoroso 

pode superestimar o número de sub-relatores. 

  Tooze et al
20

, em estudo com idosos, utilizando recordatório de 24 horas, 

também encontraram maior prevalência de sub-relato entre indivíduos com excesso 

de peso (59,0%) quando comparado à eutróficos (2,6%). Parte do baixo consumo 

energético entre os obesos pode ocorrer do fato de alguns desses indivíduos estarem 

realizando dietas restritivas no momento do estudo, entretanto, no estudo de 

Bellisle
21

, a correlação entre obesidade e sub-relato permaneceu mesmo após o ajuste 

pela prática de dietas, indicando a subnotificação nesse segmento populacional.  

Os principais fatores contribuintes para o aumento da prevalência de sub-

relato em pessoas obesas são a insatisfação com a imagem corporal e o desejo de 

ajuste social, o qual representa a tendência do indivíduo em fornecer uma resposta 

mais aceitável 
22

. Isso reforça os achados do presente estudo, em que os indivíduos 
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insatisfeitos com o peso corporal tiveram 51% mais chance de ser sub-relatores dos 

que os satisfeitos.  

Assim, reduzir a prevalência de sub-relato da ingestão energética representa 

um desafio na área de consumo alimentar, tornando-se necessário o desenvolvimento 

de estudos sobre técnicas para melhorar a acurácia do inquérito dietético. Uma das 

alternativas é a realização de programa de treinamento motivacional entre os 

pesquisados, como o utilizado no estudo de Scagliusi et al
23

, no qual foi encontrada 

diferença significativa na média do relato de energia entre indivíduos obesos após o 

treinamento, passando de 1914 kcal para 2467 kcal.  

Porém, é necessário o estudo de métodos que sejam viáveis de serem 

aplicados em estudos de base populacional e isso se torna mais relevante quando a 

população tem elevada prevalência de excesso de peso, pois o mesmo associa-se 

tanto à maior ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis quanto à maior 

chance de sub-relato. 
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Tabela 1- Descrição da amostra estudada proveniente do estudo de base 

populacional ISA Capital 2008. São Paulo, 2008 

   
Faixa etária n (%) 

Adulto 173 52,27 

Idoso 158 47,73 

   
Sexo n (%) 

Masculino  129 38,97 

Feminino 202 61,03 

   
Renda familiar per capita (salários mínimos) n (%) 

Até 2 235 74,13 

2 ou mais 82 25,87 

   
Escolaridade (anos completos de estudo) n (%) 

até 8 128 38,91 

mais de 8 201 61,09 

   
Estado nutricional n (%) 

sem excesso de peso 152 45,92 

com excesso de peso 179 54,08 

   
Satisfação com o peso corporal n (%) 

Sim 137 41,64 

Não 192 58,36 

* Considerou-se  o  valor do salário mínimo de R$415,00, valor vigente no ano de 2008.  
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Tabela 2 - Prevalência e odds ratio (OR) de sub-relatores da ingestão energética 

segundo características da população residente no município de São Paulo. São 

Paulo, 2008. 

Variáveis  
 Regressão Simples  Regressão Múltipla 

n (%) OR (IC 95%) p   OR (IC 95%) p 

Estado nutricional       

Sem excesso de peso  14 (28,00) 1,00   1,00  

Com excesso de peso 36 (72,00) 1,87(0,97-3,63) 0,063  2,48 (1,19-5,18) 0,015 

       

Satisfação com o peso 

corporal       

Não 25 (50,00) 1,00   1,00  

Sim 25 (50,00) 0,67 (0,37-1,23) 0,195   0,49 (0,24-0,99) 0,049 

       

Sexo       

Masculino 24 (48,00) 1,00   1,00  

Feminino 26 (52,00) 0,65 (0,35-1,18) 0,157  0,85 (0,44-1,64) 0,625 

       

Escolaridade (anos 

completos de estudo)       

Até  8 anos 34 (69,39) 1,00     

Mais de 8 anos 15 (30,61) 0,71 (0,37-1,37) 0,311  ------ ------ 

       

Faixa etária       

Adultos 28 (56,00) 1,00     

Idosos 22 (44,00) 0,84 (0,46-1,53) 0,566  ------ ------ 

       

Renda familiar per capita 

(salários mínimos)*       

Até 2  36 (76,60) 1,00     

Mais de 2  11 (23,40) 0,86 (0,41-1,77) 0,676  ------ ------ 

* Considerou-se  o  valor do salário mínimo de R$415,00, valor vigente no ano de 2008.  
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5.2 SEGUNDO MANUSCRITO  

 

Padrões alimentares de indivíduos sub-relatores e não sub-relatores da ingestão 

energética 

 

Dietary patterns of underreporters  and non underreporters of energy intake 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: A epidemiologia nutricional baseia-se na premissa de que ingestão 

dietética auto-relatada é relativamente precisa e reflexiva da ingestão habitual, no 

entanto, diversos estudos têm demonstrado a frequente presença do sub-relato da 

ingestão de alimentos a qual parece não ocorrer de maneira uniforme. Objetivo: 

analisar os padrões dietéticos de indivíduos sub-relatores e não sub-relatores da 

ingestão energética. Metodologia: Foi selecionada uma amostra de 597 indivíduos 

adultos e idosos, de ambos os sexos, proveniente do estudo ISA-Capital 2008. A 

ingestão energética foi avaliada pela média de dois recordatórios de 24 horas 

coletados em dias não consecutivos. O gasto energético total foi calculado por 

equação preditiva, considerando sub-relatores indivíduos com ingestão energética 

inferior a 1 desvio-padrão da razão ingestão energética/gasto energético total predito. 

Resultados: A média de IMC entre indivíduos sub-relatores mostrou-se 

significativamente superior à de não sub-relatores e a média da ingestão energética 

foi estatisticamente inferior. Em cada grupo, foram identificados três padrões 
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principais não semelhantes. Não houve diferença entre os grupos no consumo de 

carboidratos, mas a proporção de gorduras e proteínas foi maior no grupo de sub-

relatores. Conclusão: O sub-relato de grupos específicos de alimentos distorce as 

interpretações sobre a dieta em diversos contextos, o que deve ser considerado nos 

estudos sobre consumo alimentar. Além disso, alternativas para amenizar o efeito 

desse viés devem ser estudadas. 

 

DESCRITORES: Sub-relato da ingestão energética, estudo de base 

populacional, padrões alimentares. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Nutritional epidemiology is based on the premise that self-reported 

dietary intake is relatively accurate and reflective of habitual intake, however, several 

studies have demonstrated the frequent presence of underreporting of food intake 

which does not seem to occur uniformly. Objective: To examine the dietary patterns 

of underreporters and non underreporters of energy intake. Methods: We selected a 

sample of 597 adults and elderly of both sexes, from the ISA-Capital 2008. Energy 

intake was assessed by averaging two 24-hour recalls collected on nonconsecutive 

days. Total energy expenditure was calculated by the predictive equation, 

considering underreporters if energy intake less than 1 standard deviation of the ratio 

energy intake / predicted energy expenditure. Results: The mean of BMI among 

underreporters was significantly higher than that of non underreporters, but the 

energy intake average was significantly lower. In each group, were identified three 

not similar dietary patterns. There was no difference between groups in carbohydrate 
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intake, but the proportion of fat and protein was higher in the group of sub-

rapporteurs. Conclusion: Underreporting of specific food groups distort 

interpretations of the diet in many contexts, which should be considered in studies on 

food consumption, moreover, alternatives to mitigate effect of this bias should be 

studied. 

 

DESCRIPTORS: underreporting of energy intake, population-based study, 

food patterns. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A epidemiologia nutricional baseia-se na premissa de que a ingestão dietética 

auto-relatada é relativamente precisa e reflexiva da ingestão habitual, no entanto, 

diversos estudos têm demonstrado a frequente presença do sub-relato da ingestão de 

alimentos (Huang, 2005, Mc Crory et al, 2002), a qual parece não ocorrer de maneira 

uniforme, sendo que uma maior subnotificação de itens alimentares  específicos tem 

sido estudada (Bailey et al, 2007). 

O sub-relato pode ocorrer por lapsos de memória, dificuldade do entrevistado 

em quantificar as porções, incompreensão das questões feitas pelo entrevistador e até 

mesmo por constrangimento ao relatar o consumo de alguns alimentos (Margetts e 

Nelson, 1991; Tomoyasu, 1999; Krestch, 1999). A especificidade de alimentos e 

nutrientes no sub-relato deve ser considerada como uma provável fonte de erro na 

análise de padrões alimentares, pois parece haver maior sub-relato de alimentos 
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considerados “não saudáveis” e “engordativos” (Heitmann et al., 2000; Heitmann e 

Lissner, 1995).  

Alguns estudos apontam maior sub-relato da ingestão de alimentos ricos em 

açúcares e gorduras mas não de alimentos ricos em proteínas. Além disso, o consumo 

de alimentos como verduras, legumes e frutas é similar entre os grupos de sub-

relatores e não-sub-relatores (Bingham et al, 1995; Heitmann e Lissner, 1995). 

 Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo analisar os padrões 

dietéticos de indivíduos sub-relatores e não sub-relatores da ingestão energética. 

  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

 Foi selecionada uma amostra de 597 indivíduos adultos e idosos, de ambos os 

sexos, proveniente do estudo transversal de base populacional denominado 

“Inquérito de Saúde de São Paulo – Capital 2008 (ISA-Capital 2008)”. Vinte sujeitos 

que eram gestantes e lactantes ou declararam realizar dieta para perda de peso foram 

excluídos da análise, sendo assim, a amostra final foi composta por 577 indivíduos. 

Utilizou-se dados referidos de peso e estatura para cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC).  

A ingestão energética (IE) foi obtida pela média de dois Recordatórios de 24 

horas (R24h). Os R24h foram coletados em dias não-consecutivos e de maneira 

padronizada por entrevistadores previamente treinados, utilizando o Multiple-Pass 

Method, adaptado de Conway et al (2003). Os dados obtidos dos R24h foram 

convertidos em energia e nutrientes pelo programa Nutrition Data System for 

Research (NDS-R, 2007), o qual utiliza dados de composição de alimentos da tabela 
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do USDA, literatura científica e indústria de alimentos.  Para detecção dos indivíduos 

sub-relatores, foi utilizada a abordagem de Mc Crory et al (2005), a qual identifica o 

relato impreciso da ingestão energética por meio da comparação da Ingestão 

energética (IE) com o gasto energético total predito pela equação de Vinken et al 

(1999) (GETp).  Neste estudo, foram definidos como sub-relatores aqueles 

indivíduos com ingestão energética (IE) inferior a 1 DP da razão IE/GET, pois, 

segundo os autores, esse ponto de corte é mais eficaz para identificar sub-relatores 

(Mc Crory et al, 2005). 

Visando a identificação dos padrões de dieta entre os indivíduos sub-relatores 

e os não sub-relatores, primeiramente, os alimentos referidos nos R24h foram 

classificados em 32 itens: Achocolatado, Açúcar, Arroz, Aves, Bebida alcoólica, 

Bolos e doces, Café/chá, Carne bovina, Carne suína, Condimentos (temperos 

industrializados), Feijões, Frios e carnes processadas, Frutas, Leguminosas, Leite 

desnatado, Leite integral, Manteiga/margarina, Massas, Molhos/maionese, Outros 

laticínios, Ovos, Pães, Pães integrais, Petiscos, Queijo branco, Queijos amarelos, 

Refrigerante, Salgados e sanduíches, Sucos, Temperos (naturais), Vegetais enlatados 

e Verduras/legumes. 

Posteriormente, os padrões de dieta foram identificados a partir da análise 

fatorial exploratória por componentes principais para reduzir os 32 alimentos/grupos 

de alimentos em um número menor de fatores não correlacionados (ERIKSSON et 

al, 2006). Para a identificação do número de fatores (padrões) a serem retidos, 

utilizou-se como critério inicial eigenvalues superiores a 1,0 e análise do Scree test. 

Posteriormente, considerando-se a interpretabilidade de cada fator, optou-se pela 

retenção de três fatores para as análises subsequentes. Realizou-se rotação ortogonal 

Varimax, para simplificar a matriz fatorial e facilitar a interpretação dos dados. A 
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inclusão dos itens em cada padrão foi determinada pelos valores de carga fatorial 

maiores ou iguais a |0,30|.  

A adequação da amostra foi verificada pelo teste Kaiser-Meyer-Olklin 

(KMO), considerando aceitáveis os valores acima 0,50 (Hair et al, 2006). 

 

RESULTADOS 

 

 Foram classificados como sub-relatores 351 indivíduos (60,8%) e como não 

sub-relatores 226 (39,2%). As características dos dois grupos de estudo estão 

explícitas na tabela 1. Não houve diferença estatística na média de idade entre os dois 

grupos. A média de IMC entre indivíduos sub-relatores mostrou-se 

significativamente superior à de não sub-relatores, contraditoriamente, a média da 

ingestão energética foi estatisticamente inferior, reforçando a presença do sub-relato.  

O percentual de energia sub-relatada entre os indivíduos com excesso de peso foi 

significativamente maior que entre os indivíduos sem excesso de peso (Figura 1). Em 

relação à porcentagem de energia proveniente dos macronutrientes, não houve 

diferença entre os grupos no consumo de carboidratos, mas a proporção de gorduras 

e proteínas foi maior no grupo de sub-relatores. Também não houve diferença 

estatística no número de indivíduos fisicamente ativos em ambos os grupos. 
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Figura 1- Relação entre percentual de energia sub-relatada e IMC, São Paulo, 

2008. 

 

Pela análise fatorial, foram retidos três padrões principais em cada grupo 

cujos alimentos/grupos de alimentos que contribuíram para suas composições estão 

representados nas tabelas 2 e 3. 

Entre os não sub-relatores foram encontrados três padrões dietéticos, que 

juntos explicaram 21,2% da variância total da dieta. O primeiro padrão, que explicou 

7,6% da variância total, foi caracterizado pelo consumo de arroz, feijão, ovo, pão, 

manteiga, café e açúcar. No entanto, os itens queijo branco, pães integrais e leite 

apresentaram carga negativa. O segundo padrão, caracterizado pelo consumo de 

verduras e legumes com temperos e condimentos, pães integrais, queijo branco, 

frutas e aves, explicou 7,5% da variância total. O terceiro padrão, por sua vez, 

explicou 6,1% da variância total, sendo definido pelo consumo de queijo amarelo, 

salgados e sanduíches, refrigerante, bebida alcoólica, frios e carne processada, 



55 

 

molhos e maionese. Nesse padrão, o leite integral foi o único item a apresentar carga 

negativa. 

Para os sub-relatores também foram encontrados três padrões dietéticos que 

juntos explicaram 20,1% da variância total da dieta. O primeiro padrão, que explicou 

7,1% da variância total, foi caracterizado pelo consumo de arroz e feijão, enquanto 

que bolos e doces, queijos amarelos, pães, frios e carnes processadas apresentaram 

carga negativa. O segundo padrão, caracterizado pelo consumo de ovo, leite, açúcar, 

leguminosas e queijo branco, explicou 6,6% da variância total. Por fim, o terceiro 

padrão foi definido pelo consumo de carne bovina, suco, verduras/legumes, temperos 

e condimentos, explicando 6,4% variância total da dieta. 

 

Tabela 1 Comparação das características gerais e ingestão de macronutrientes 

entre indivíduos não sub-relatores e sub-relatores da ingestão energética. São 

Paulo, 2008. 

  Não sub-

relatores 

(n=218) 

Sub-relatores  

(n=361) p  

 

Idade* 57,1 (19,3) 54,5 (16,4) 0,107 

IMC* 24,5 (3,9) 27,2 (4,9) <0,001 

 IE (Kcal)* 2069,7 (673,8) 1307,9 (382,3) <0,001 

%Kcal provenientes de gorduras totais* 38,7 (9,1) 40,6 (10,2) 0,029 

%Kcal provenientes de carboidratos totais* 50,5 (8,3) 51,3(8,8) 0,261 

%Kcal provenientes de proteínas* 17,2(4,0) 18,0 (4,5) 0,029 

Indivíduos fisicamente ativos** 39,0 (17,3) 49,0 (14,0) 0,272 

*Média (desvio-padrão) para todas as variáveis, exceto Indivíduos fisicamente ativos. 

**n (%) de indivíduos fisicamente ativos 
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Tabela 2  Cargas fatoriais para os três padrões da dieta de indivíduos não sub-relatores obtidos na análise fatorial (n=226). São 

Paulo, 2008. 

Padrão 1*   Padrão 2**   Padrão 3*** 

Alimento Carga fatorial Alimento 
Carga 

fatorial 
Alimento Carga fatorial 

Feijões 0,6873 
 

Verduras/legumes 0,7011 
 

Frios e carnes processadas 0,5403 

Arroz 0,5885 
 

Temperos 0,6913 
 

Molhos/maionese 0,5148 

Açúcar 0,4772 
 

Condimentos 0,5093 
 

Bebida alcoólica 0,4962 

Manteiga/margarina 0,4580 
 

Frutas 0,3785 
 

Refrigerante 0,4723 

Pães 0,4219 
 

Pães integrais 0,3456 
 

Salgados e sanduíches 0,4568 

Café/chá 0,3681 
 

Aves 0,3238 
 

Queijos amarelos 0,4232 

Ovos 0,3484 
 

Queijo branco 0,3179 
 

Carne bovina 0,2728 

Temperos 0,2305 
 

Ovos 0,2829 
 

Bolos e doces 0,2479 

Leite integral 0,2209 
 

Sucos 0,2198 
 

Vegetais enlatados 0,2294 

Frios e carnes processadas 0,1378 
 

Petiscos 0,2146 
 

Carne suína 0,1829 

Vegetais enlatados 0,1350 
 

Vegetais enlatados 0,2062 
 

Petiscos 0,1709 

Carne bovina 0,1021 
 

Arroz 0,1839 
 

Massas 0,1406 

Condimentos 0,0758 
 

Leite desnatado 0,1706 
 

Leite desnatado 0,1138 

Refrigerante 0,0745 
 

Queijos amarelos 0,1565 
 

Ovos 0,0830 

Queijos amarelos 0,0528 
 

Frios e carnes processadas 0,1428 
 

Condimentos 0,0638 

Outros laticínios 0,0455 
 

Outros laticínios 0,1404 
 

Sucos 0,0631 

Achocolatado 0,0360 
 

Bebida alcoólica 0,1371 
 

Feijões 0,0605 

Carne suína 0,0189 
 

Feijões 0,1053 
 

Arroz 0,0435 

Aves -0,0043 
 

Molhos/maionese 0,1024 
 

Queijo branco 0,0415 

Sucos -0,0112 
 

Leguminosas 0,0885 
 

Verduras/legumes 0,0382 

Bebida alcoólica -0,0154 
 

Achocolatado 0,0295 
 

Temperos 0,0329 
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Tabela 2  Cargas fatoriais para os três padrões da dieta de indivíduos não sub-relatores obtidos na análise fatorial (n=226). São 

Paulo, 2008 

Padrão 1*   Padrão 2**   Padrão 3*** 

Alimento 
Carga 

fatorial 
Alimento 

Carga 

fatorial 
Alimento Carga fatorial 

Massas -0,0698 
 

Açúcar -0,0082 
 

Pães integrais -0,0235 

Salgados e sanduíches -0,0864 
 

Carne bovina -0,0743 
 

Outros laticínios -0,0241 

Verduras/legumes -0,1020 
 

Leite integral -0,0825 
 

Pães -0,0536 

Petiscos -0,1213 
 

Carne suína -0,0906 
 

Achocolatado -0,0606 

Molhos/maionese -0,1575 
 

Manteiga/margarina -0,0924 
 

Manteiga/margarina -0,0813 

Bolos e doces -0,1708 
 

Café/chá -0,1370 
 

Frutas -0,1039 

Leguminosas -0,1865 
 

Massas -0,1644 
 

Café/chá -0,1073 

Frutas -0,2969 
 

Bolos e doces -0,1848 
 

Açúcar -0,1557 

Queijo branco -0,3361 
 

Salgados e sanduíches -0,1873 
 

Leguminosas -0,1761 

Pães integrais -0,3380 
 

Pães -0,2745 
 

Aves -0,2025 

Leite desnatado -0,3634   Refrigerante -0,2976   Leite integral -0,3307 

*Porcentagem da variância = 7,6. **Porcentagem da variância = 7,5. ***Porcentagem da variância = 6,1. 

Os números em negrito indicam grupos de alimentos com cargas significativas (>|0,30|). 
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Tabela 3  Cargas fatoriais para os três padrões da dieta de indivíduos  sub-relatores obtidos na análise fatorial (n=351). São 

Paulo, 2008 

Padrão 1*   Padrão 2**   Padrão 3*** 

Alimento 
Carga 

fatorial 
Alimento 

Carga 

fatorial 
Alimento Carga fatorial 

Arroz 0,7656 

 

Ovos 0,7666 

 

Temperos 0,7471 

Feijões 0,7464 

 

Leite integral 0,5563 

 

Verduras/legumes 0,7304 

Pães integrais 0,2516 

 

Açúcar 0,5356 

 

Condimentos 0,5667 

Bebida alcoólica 0,2467 

 

Leguminosas 0,3665 

 

Sucos 0,3575 

Refrigerante 0,2378 

 

Queijo branco 0,3038 

 

Carne bovina 0,3078 

Aves 0,2283 

 

Refrigerante 0,2847 

 

Outros laticínios 0,2959 

Carne bovina 0,2111 

 

Petiscos 0,2660 

 

Pães 0,2445 

Carne suína 0,1322 

 

Bolos e doces 0,2631 

 

Queijo branco 0,1801 

Petiscos 0,1262 

 

Café/chá 0,2499 

 

Refrigerante 0,1721 

Temperos 0,1191 

 

Sucos 0,1291 

 

Bolos e doces 0,1635 

Açúcar 0,1078 

 

Temperos 0,0604 

 

Molhos/maionese 0,1342 

Condimentos 0,0842 

 

Outros laticínios 0,0597 

 

Arroz 0,1330 

Outros laticínios 0,0751 

 

Manteiga/margarina 0,0335 

 

Achocolatado 0,1097 

Ovos 0,0134 

 

Achocolatado 0,0293 

 

Frios e carnes processadas 0,1093 

Café/chá -0,0160 

 

Arroz 0,0260 

 

Vegetais enlatados 0,1061 

Massas -0,0246 

 

Carne suína 0,0088 

 

Leite integral 0,1010 

Leite integral -0,0253 

 

Salgados e sanduíches -0,0040 

 

Petiscos 0,0881 

Vegetais enlatados -0,0350 

 

Pães integrais -0,0059 

 

Leite desnatado 0,0860 

Verduras/legumes -0,0360 

 

Frutas -0,0063 

 

Pães integrais 0,0827 

Leguminosas -0,0492 

 

Verduras/legumes -0,0193 

 

Frutas 0,0810 
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Tabela 3  Cargas fatoriais para os três padrões da dieta de indivíduos  sub-relatores obtidos na análise fatorial (n=351). São 

Paulo, 2008 

Achocolatado -0,0794 
 

Feijões -0,0258 
 

Queijos amarelos 0,0645 

Manteiga/margarina -0,1250 
 

Carne bovina -0,0308 
 

Bebida alcoólica 0,0604 

Salgados e sanduíches -0,1400 
 

Vegetais enlatados -0,0310 
 

Salgados e sanduíches 0,0572 

Frutas -0,1855 
 

Massas -0,0552 
 

Aves 0,0368 

Molhos/maionese -0,2009 
 

Molhos/maionese -0,0630 
 

Manteiga/margarina 0,0247 

Queijo branco -0,2015 
 

Queijos amarelos -0,0916 
 

Feijões 0,0208 

Leite desnatado -0,2543 
 

Condimentos -0,1709 
 

Carne suína 0,0066 

Sucos -0,2680 
 

Pães -0,2233 
 

Massas -0,0095 

Bolos e doces -0,3012 
 

Bebida alcoólica -0,2320 
 

Ovos -0,0300 

Queijos amarelos -0,3155 
 

Aves -0,2506 
 

Açúcar -0,0341 

Pães -0,3467 
 

Leite desnatado -0,2739 
 

Café/chá -0,0630 

Frios e carnes processadas -0,4183   Frios e carnes processadas -0,2983   Leguminosas -0,2468 

*Porcentagem da variância = 7,1. **Porcentagem da variância = 6,6. ***Porcentagem da variância = 6,4. 

Os números em negrito indicam grupos de alimentos com cargas significativas (>|0,30|). 
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DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar o consumo de alimentos entre 

indivíduos sub e não sub-relatores da ingestão energética e foram encontrados 

padrões dietéticos diferentes. Os resultados mostram que, em relação aos não sub-

relatores, os indivíduos sub-relatores têm média de IMC superior, porém a média de 

ingestão energética é inferior. 

Os padrões alimentares de indivíduos não sub-relatores são mais completos e 

com maior variedade de alimentos, sugerindo que há refeições estruturadas. Já os 

padrões do sub-relatores não deixam explícito a presença de refeições estruturadas, o 

que pode ter ocorrido pela omissão de alimentos ou então, justamente por terem uma 

alimentação desorganizada, esses indivíduos podem sub-relatar por dificuldade em 

lembrar o que foi de fato consumido e o tamanho real das porções ou até mesmo 

vergonha em relatar uma alimentação “menos saudável”. 

Durante vários anos, a incapacidade dos obesos em perder peso de forma 

consistente, apesar de auto- relatarem uma habitual baixa ingestão de energia, levou 

à hipótese de que a obesidade poderia ser causada por uma disfunção metabólica ou 

comportamental no gasto de energia. Porém, medições cuidadosas em numerosos 

estudos metabólicos mostraram que a obesidade era consequência de uma 

desregulação no controle do apetite, o que conduziria à hiperfagia (Stunkard e 

Kaplan, 1977; Spitzer e Rodin, 1981; Prentice et al, 1989; Prentice et al, 1986).  

Foi sugerida também, a presença de “pequenos comedores”, indivíduos com 

baixa ingestão e menor gasto energético, o que explicaria o baixo consumo de 

energia em obesos.  No entanto, muitos estudos não conseguiram demonstrar um 

menor gasto energético ou uma menor taxa metabólica nesses “pequenos 
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comedores”. Estudos confirmaram que estes consumiam, na realidade, quase o dobro 

da necessidade energética por dia, determinada a partir de registros alimentares, 

sendo assim, esses “pequenos comedores” eram, na verdade, sub-relatores da 

ingestão energética (Lafay et al, 1997; Fricker et al, 1992; Clark et al, 1993).  

Diversos estudos apontam que há maior contribuição de proteínas na dieta de 

sub-relatores e menor contribuição de lipídeos, sendo que a maioria dos estudos 

mostra que há menor porcentagem de energia a partir de gordura na dieta de sub-

relatores (Lafay et al, 2000; Pryer et al, 1997; Lissner e Lindros, 1994, Lutomski, 

2010). Resultados similares foram encontrados no presente estudo, devido à provável 

sub-notificação de alimentos gordurosos. 

Bailey et al (2007), considerando o ponto de corte de 2 DP da metodologia 

proposta por Mc Crory (2002), concluíram que os indivíduos sub-relatores 

consumiam menos porções da maioria dos grupos de alimentos estudados, 

principalmente pães, pães doces, vegetais amarelos, frutas, carnes processadas, 

nozes, óleos/gorduras e sobremesas. Utilizando apenas os dados de relatores 

plausíveis, os autores encontraram padrões dietéticos muito semelhantes aos padrões 

de toda população de estudo, incluindo sub e não sub-relatores. No entanto, a 

correlação entre o consumo de energia e o peso corporal foi melhorada utilizando 

apenas dados de indivíduos não sub-relatores. 

Retirar os indivíduos sub-relatores da análise e realizar o ajuste pela variância 

intrapessoal melhoraria a distribuição dos dados sobre consumo alimentar, porém, é 

inviável excluir cerca de 60% dos indivíduos da amostra, como ocorreu neste estudo 

e no de McCrory et al (2002), por isso, é de grande importância o cuidado com a 

metodologia de coleta de informações, em que o entrevistador deve certificar-se de 

que nenhum alimento foi esquecido, pois, muitas vezes, pequenos lanches entre as 
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refeições não são relatados. O sub-relato pode ocorrer por lapsos de memória, por 

vergonha e por dificuldade em estimar o tamanho da porção (Tomoyasu, 1999; 

Keyzer et al, 2011).  

Poppitt et al (1998) , em estudo com mulheres, concluíram que as refeições 

principais eram descritas de forma acurada, porém, apenas 64% da energia dos 

lanches entre as refeições era relatada e ocorreu tanto entre obesas como em não 

obesas, e esse sub-relato foi causado por falhas de memória e constrangimento em 

referir alimentos considerados “não saudáveis”. Lanches como chocolates e biscoitos 

eram mais sub-relatados que os lanches considerados “saudáveis”, como frutas e 

iogurtes desnatados. Krebs-Smith et al (2000) verificaram que sub-relatores 

declaravam consumir porções 40% menores que a de relatores plausíveis. 

Macdiarmid et al (1998), ao estudarem a relação de consumo de gordura e 

açúcar com o IMC,  encontraram relação positiva entre IMC e consumo de gordura e 

açúcares na dieta quando os sub-relatores da ingestão energéticas foram retirados da 

análise. Após a inclusão destes, houve alteração nas relações entre nutrientes e IMC, 

particularmente entre as mulheres, pois a associação entre a ingestão de gordura total 

(g / d) e IMC foi enfraquecida, enquanto a relação negativa com a ingestão de açúcar 

foi reforçada. No caso das mulheres, a inclusão de sub-relatores inverteu 

completamente a relação entre o consumo de alto teor de gordura de alimentos doces 

(bolos, biscoitos e chocolate) e IMC, devido à sub-notificação desses alimentos por 

obesas. Alterações menores nas relações entre IMC e alimentos ricos em açúcar 

foram observadas nos homens.  

Na coleta dos dados desta pesquisa, não foram utilizados recursos 

fotográficos e em vez de dados medidos foram utilizadas equações preditivas para 
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identificar indivíduos sub-relatores da ingestão energética, fatos que conferem 

limitações ao estudo.  

A estimativa do tamanho da porção parece ser uma das maiores fontes de 

incerteza na avaliação da dieta do indivíduo. Sendo assim, as fotografias de 

alimentos tornam-se úteis. Estudos mostram que a incerteza no tamanho das porções 

podem ser mais importantes para alguns alimentos tais como vegetais, margarina, 

pães e bebidas (Keyzer et al, 2011; Souverein, 2011).  

O uso de perguntas controle também são de grande valia, já que alguns 

alimentos e os lanches consumidos entre as refeições principais são frequentemente 

esquecidos pelos entrevistados, além disso, são viáveis de se aplicar em estudos com 

grandes amostras. No presente estudo porém, não foram utilizadas tais perguntas, o 

que também consiste numa limitação. 

Os erros inerentes à identificação do sub-relato são minimizados como o uso 

do método da água duplamente marcada, porém é um método muito caro e complexo 

para utilização em estudos de base populacional. Dessa maneira, equações baseadas 

na razão entre ingestão de energia e gasto energético têm sido utilizadas para 

identificar indivíduos que sub-relatam a ingestão de alimentos e, consequentemente, 

de energia (Lafay, 2000; McCrory et al, 2002). No entanto, dados provenientes de 

equações preditivas não são precisos como dados medidos. Sendo assim, torna-se 

necessário o desenvolvimento de novos métodos viáveis para melhorar a acurácia 

dos estudos sobre consumo alimentar de populações. 
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CONCLUSÃO 

 

O sub-relato de grupos específicos de alimentos distorce as interpretações 

sobre a dieta em diversos contextos, o que deve ser considerado nos estudos sobre 

consumo alimentar. Além disso, alternativas para amenizar efeito desse viés devem 

ser estudadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho contribui para os estudos que associam dieta e saúde, pois estes 

se baseiam no princípio que a ingestão auto-relatada reflete o consumo habitual de 

alimentos. Porém, o sub-relato da ingestão energética é frequentemente encontrado 

em estudos sobre consumo alimentar. Dessa forma, conhecer os fatores associados e 

as distorções que os mesmos provocam nos estudos sobre padrões dietéticos é 

indispensável para a elaboração de métodos que melhorem a qualidade dos dados em 

estudos com grandes amostras.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1-  Formulário para preenchimento do Recordatório de 24 horas (R24h), 

utilizando o método Multiple Pass Methods (MPM) 
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Anexo 2 – Roteiro para aplicação do R24h pelo Automated Multiple Pass 

Methods (AMPM) no Nutrition Data System for Research (NDSR).  

 

Descrição de atividades para a coleta de dados  

 

Etapa 3 – Roteiro para aplicação do R24h pelo método Multiple-Pass do NDS-R  

 

a) Preenchimento dos dados de identificação  

Antes de ligar para o indivíduo, consulte o programa de cadastro na Internet (colocar 

domínio) e preencha os seguintes dados na tela Header do NDS:  

Participant ID”;  

Participant Name”; - digitar com 

letras maiúsculas e sem acentuação, cedilha ou til.  

Data of Intake”;  

Gender”  

Interviewer ID”  

 

b) Iniciando a coleta do R24h – listagem rápida dos alimentos e bebidas (Quick-List)  

“Meu nome é _________________, sou nutricionista da Faculdade de Saúde Pública 

da USP e gostaria de obter informações sobre todos os alimentos e bebidas 

consumidos pelo sr(sra) no dia de ontem.  

Primeiramente, o sr(sra) me dirá quais os alimentos e bebidas e depois eu perguntarei 

ao(à) sr(sra) sobre o modo de preparo e as quantidades em medidas caseiras. O(A) 

sr(sra) tem alguma dúvida?  

 



81 

 

Em caso de resposta negativa, prosseguir com o roteiro:  

“Assim, no dia de ontem, quais foram os alimentos e bebidas que o(a) sr(a) consumiu 

desde a hora que levantou até a hora que foi dormir?” – iniciar o preenchimento do 

Quick-List.  

 

Ao final do relato, perguntar:  

“O(A) sr(a) se recorda de ter consumido algum outro alimento ou bebida?”  

 

Caso o indivíduo não relate os horários, locais e refeições, perguntar:  

“O(A) sr(a) pode me dizer sobre os horários, locais e quais foram as refeições em 

que consumiu os alimentos?” – reler os alimentos e registrar os horários e 

locais.  

 

c) Detalhamento dos alimentos e bebidas  

Observação: quando o indivíduo não souber informar sobre o modo de preparo dos 

alimentos e/ou medidas caseiras, digitar no campo Notes do alimento a abreviação 

“NS prep” ou “NS quant”, indicando que o indivíduo não soube referir a preparação 

ou a quantidade consumida, respectivamente.  

 

Para obter informações quanto ao modo de preparo, perguntar:  

“Como foi preparado o(a) ____________________ ?”  

 

Para carnes bovinas, suínas ou aves, preencher no campo “Notes” o modo de 

preparo e o grau de cocção do alimento (seguir abreviações e definições):  

Abreviações:  
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Cozido = coz  

Assado = ass  

Grelhado = gre  

Microondas = micr  

Frito = fr  

Ensopado = ensop  

 

 “A carne que o(a) sr(a) consumiu estava ___________ ?”  

 

Definições  

Carne bovina  

Mal passada (mp): apresenta sangue ao cortar;  

Ao ponto (ap): apresenta cor rosada ao cortar, sem sangue;  

Bem passada (bp): não apresenta cor rosada ao cortar, sem sangue e por fora 

apresenta coloração escura;  

Muito bem passada (mbp): não apresenta cor rosada ao cortar, sem sangue e 

por fora apresenta coloração bem escura (quase queimada) na maior parte da 

carne.  

 

Carne suína e Aves:  

Passada (p): não apresenta sangue ao cortar;  

Bem passada (bp): não apresenta sangue ao cortar, com coloração escura nas 

bordas;  

Muito bem passada (mbp): não apresenta sangue ao cortar, com coloração 

escura na maior parte da carne.  



83 

 

 

Para obter informações quanto ao tipo do alimento, perguntar:  

“Qual era o tipo de(a) (o) ________________ ?”  

Para obter informações quanto à procedência, perguntar:  

“O(A) ______________________ foi preparado em casa ou foi comprado?”  

Para obter informações quanto à característica do alimento, perguntar:  

“O(A) ______________________ era fresco, enlatado ou congelado?”  

 

c1) Adição de alimentos às bebidas e de temperos às saladas  

 

Para obter informações quanto à adição de açúcar, adoçante ou outro alimento 

às bebidas, perguntar:  

“O(a) sr(a) adicionou algo à(ao) ____________?”  

 

Observação: incluir o alimento adicionado dentro da digitação da bebida no item 

Food/Additions.  

 

Para obter informações quanto à adição de condimentos ou molhos à salada, 

perguntar:  

“O(a) sr(a) acrescentou algum tempero ou molho à salada?” – se a resposta for 

afirmativa, perguntar:  

“Qual(quais) o(s) tempero(s) ou molho(s) utilizados?”  

 

c2) Quantificação dos alimentos e bebidas  

Para obter informações quanto à medida caseira, perguntar:  
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“Qual o utensílio o(a) sr(a) utilizou o para se servir do(a) ________________?” – 

válido para todos os alimentos, exceto as bebidas.  

“Qual o utensílio o(a) sr(a) utilizou o para beber o(a) ________________?” – 

válido para as bebidas.  

 

 Para obter informações quanto ao tipo de utensílio, perguntar:  

“Qual o tipo de __________ (utensílio em questão) foi utilizado(a)?  

Observação: Informações referentes a pratos (com exceção de saladas), tigelas e 

cumbucas devem ser evitadas. Nestes casos, perguntar:  

“O(A) sr(a) se recorda do utensílio utilizado para se servir deste alimento?”  

 

Para obter informações quanto ao tamanho da porção/alimento, perguntar:  

“O tamanho do(a) __________ (alimento em questão/utensílio em questão) era 

pequeno, médio ou grande?  

“O(A) __________ (utensílio em questão) estava raso(a), normal ou cheio(a)?  

 

Observação: Digitar no campo Quantity o código numérico 999 e no campo Notes 

as medidas caseiras abreviadas, conforme lista abaixo:  
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Conchas  

 

 

 

 

Colheres  

 = c servir  

 

 

 

 

 

 

Copos  

 

 

 

 

Xícaras  
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Pratos  

 

 

 

Canecas = can  

 

Os tamanhos das porções pequeno, médio e grande seguirão às seguintes abreviações:  

 

 

e = grd  

 

Todas as informações deverão ser digitadas SEM ACENTOS.  

d) Finalizando a coleta do R24h – preenchimento da tela Trailer  

 

Perguntar:  

“A quantidade de alimentos que o(a) sr(a) consumiu ontem foi a quantidade habitual, foi 

mais que a habitual ou menos que a habitual?” –  

 

caso o indivíduo responda mais ou menos que a habitual digitar no campo Notes as 

razões mencionadas pelo entrevistado.  
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Anexo 3 - Pareceres do Comitê de Ética  

 

Aprovação do ISA Capital 2008 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal da Saúde (CEP/SMS), com parecer número 027/08 – CEP/SMS. 
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Aprovação do Presente Estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública (COEP/FSP). 
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Anexo 4- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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CURRÍCULO LATTES 
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