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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação foi baseada em análise da Pesquisa de Orçamentos Familiares

(POF) 2008/2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A POF obtém informações gerais sobre domicílios, famílias e indivíduos, hábitos de

consumo, despesas e recebimentos das famílias pesquisadas, tendo como unidade de

coleta os domicílios. A POF investigou, também, a autopercepção da qualidade de vida

e as características do perfil nutricional da população brasileira. Foi realizada pela

primeira vez uma análise do consumo alimentar da população brasileira, com 10 anos

ou mais de idade, bem como a construção da Tabela de Medidas Referidas para os

Alimentos Consumidos no Brasil e da Tabelas de Composição Nutricional dos

Alimentos Consumidos no Brasil, além de publicações técnico-científicas.

O módulo de consumo alimentar, cujos dados subsidiaram o desenvolvimento

dessa dissertação, é chamado de Inquérito Nacional de Alimentação (INA) e foi

realizado sob coordenação da Dra. Rosely Sichieri, do Instituto de Medicina Social da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) e vice-coordenação da Dra.

Rosangela Alves Pereira do Instituto de Nutrição Josué de Castro – Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A presente dissertação está organizada nas seguintes seções: Introdução, que

aborda a importância do conhecimento dos padrões alimentares e da identificação da

agregação familiar para melhor compreensão das práticas alimentares e do atual estado

de saúde da sociedade; Objetivos e Justificativa, em que são descritos os propósitos do

estudo e destacada a relevância da investigação; Métodos, que contempla todos os

procedimentos e técnicas empregados na coleta, processamento e análise dos dados;

Resultados e Discussão, os quais estão apresentados no formato de artigo científico. O

manuscrito tem como objetivo avaliar o consumo alimentar e a agregação familiar no

Brasil de acordo com os dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 2008/09;

Considerações Finais, que sumariza os principais achados do estudo; Referências

bibliográficas, onde se encontram as referências utilizadas.

A submissão do manuscrito em periódico indexado se dará após a avaliação e

aprovação pela banca examinadora.
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RESUMO

INTRODUÇÃO: Ao longo do tempo, novos padrões alimentares têm sido

estabelecidos e associados a aspectos envolvidos no aumento das Doenças Crônicas

Não Transmissíveis, como os fatores ambientais e comportamentais, e não

exclusivamente o componente genético. A identificação da agregação familiar de

padrões alimentares se faz importante para o esclarecimento desse quadro ainda pouco

compreendido. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi identificar padrões alimentares

consumidos no Brasil e verificar a possível correlação dentre os membros da mesma

família (pai, mãe e filhos) MÉTODOS: Utilizou-se como base dados do Inquérito

Nacional de Alimentação (INA), um inquérito de abrangência nacional realizado em

2008/2009, cuja população é constituída por indivíduos de ambos os sexos, acima de 10

anos de idade. O consumo alimentar foi estimado por meio de registros alimentares e o

total de 1120 alimentos citado pelos participantes foi dividido em 27 grupos segundo

semelhança no conteúdo nutricional e frequência de consumo. Os padrões alimentares

foram identificados por meio de análise fatorial e a agregação familiar dos mesmos foi

verificada por meio de correlação. Ambos os procedimentos foram realizados

considerando a complexidade da amostra do INA e a expansão dos dados, utilizando o

software SAS 9.3. RESULTADOS: Três principais padrões alimentares foram

identificados, representados pelos seguintes alimentos: Padrão de lanche tradicional:

café, pães, óleos e gorduras e queijos; Padrão de grande refeição tradicional: arroz,

feijão e outras leguminosas e carnes e Padrão de lanches tipo fast food: sanduíches,

carnes processadas, refrigerantes, salgados e pizzas. As maiores correlações ocorreram

no Padrão de grande refeição tradicional para todos os pares investigados. No Padrão de

lanches tipo fast food foram encontradas correlações inversas, envolvendo os pares

mãe/filha e mãe/filho. CONCLUSÃO: Evidenciamos a agregação familiar mostrando a

importância da influência familiar na alimentação tradicional. Em contra-partida, os

filhos tem uma relação inversa com a das mães quando investigamos as correlações do

Padrão de lanches tipo fast food, o que  sugere maior adesão da nova geração a hábitos

contemporâneos.

Palavras chaves: consumo alimentar, padrões alimentares, comportamento alimentar,

agregação familiar
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Over the time, new dietary patterns have been established and

associated with aspects involved in the increase of chronic non- communicable diseases,

such as environmental and behavioral factors, and not only the genetic component. The

identification of the familial aggregation of dietary patterns is important for clarifying

this situation yet poorly understood. OBJECTIVE: The aim of the study was to

identify dietary patterns consumed in Brazil and verify their possible correlation among

members of the same family (father, mother and children). METHODS: It was used the

databases of the National Dietary Survey (NDS), a nation-wide survey conducted in

2008/2009, whose population is composed of individuals of both sexes, of more than 10

years old. The dietary intakes were estimated by using food records and the total 1120

foods cited by participants was classified into 27 groups, according to similarity in

content and frequency of consumption. The dietary patterns were identified by using

factorial analysis and the familial aggregation of them was verified by their correlation.

Both procedures were executed considering the complexity of the sample and the

expansion of the data, using the software SAS 9.3. RESULTS: Three major dietary

patterns were identified: (1) Traditional coffee break: coffee, breads, cheeses and oils

and fats; (2) Traditional main meal: rice, beans and other legumes and meats; (3) Fast

food type meals: sandwiches, processed meats, soft drinks, snacks and pizzas. The

highest correlations occurred in pattern “Traditional main meal” for all pairs

investigated. In pattern “Fast food type meals” were found inverse correlations

involving pairs: mother/daughter and mother/son. CONCLUSION: Familial

aggregation showing the importance of family influence on traditional food. In return,

the children have an inverse relationship with the mothers when we investigated the

correlations of Pattern “Fast food type meals”, which suggests greater adhesion of the

new generation to contemporary habits.

Keywords: food intake, dietary patterns, feeding behavior, familial aggregation



IX

LISTA DE QUADROS, FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS

Quadro 1 – Características de estudos nacionais que investigaram Padrões de Consumo

Alimentar

Quadro 2 – Grupos de alimentos utilizados na análise de padrões alimentares por

componentes principais segundo consumo de indivíduos participantes do INA

2008/2009

Figura 1 – Registro Alimentar utilizado no Inquérito Nacional de Alimentação (INA)

2008/09 (frente)

Figura 2 – Registro Alimentar utilizado no Inquérito Nacional de Alimentação (INA)

2008/09 (verso)

Figura 3 – Preparação do banco para análise estatística.

Figura 4 – Fluxograma demonstrando a seleção da amostra para a análise da agregação

familiar com indivíduos participantes do INA 2008/2009.

Gráfico 1 – Scree plot: representação do número de padrões retidos na Análise por

Componentes Principais de grupos de alimentos consumidos pelos indivíduos

participantes do INA 2008/2009

MANUSCRITO

Quadro 1 – Grupos de alimentos utilizados na análise de padrões alimentares por

componentes principais segundo consumo de indivíduos participantes do INA

2008/2009

Figura 1 – Fluxograma demonstrando a seleção da amostra para a análise da agregação

familiar com indivíduos participantes do INA 2008/2009



X

Gráfico 1 – Scree plot: representação do número de padrões retidos na Análise por

Componentes Principais de grupos de alimentos consumidos pelos indivíduos

participantes do INA 2008/2009

Tabela 1 – Representação dos componentes da matriz rotada dos padrões alimentares

retidos em análise de componentes principais de indivíduos participantes do Inquérito

Nacional de Alimentação (INA) 2008/2009

Tabela 2 – Correlação entre pares familiares e padrões alimentares em famílias

participantes do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 2008-2009



XI

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

DCNT - Doenças Crônicas não Transmissíveis

IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IMC - Índice de massa corporal (IMC)

INA - Inquérito Nacional de Alimentação

KMO - Kaiser-Meyer-Olkin

POF - Pesquisas de Orçamentos Familiares

QFA - Questionário de Freqüência Alimentar

SAS - Statistical Analysis System

UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro

UFRJ - Universidade Federal Fluminense

WHO - World Health Organization



XII

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 14

2 - REVISÃO DA LITERATURA 17

2.1 – Investigação do consumo alimentar 17

2.1.1 – Métodos de investigação do consumo alimentar 18

2.2 – Análise do consumo alimentar caracterizado por meio de grupos de

alimentos

18

2.3 – Padrões alimentares a posteriori e a identificação pela Análise de

Componentes Principais

20

2.4 – Padrões alimentares investigados no Brasil 21

2.5 – Hábitos Alimentares e Família 25

3.0 - JUSTIFICATIVA 30

4.0 - OBJETIVOS 31

4.1 – Objetivo geral 31

4.2 – Objetivos específicos 31

5.0 – MATERIAIS E MÉTODOS 32

5.1 – Desenho e população do estudo 33

5.2 – Avaliação do consumo alimentar 35

5.3 – Pré-teste e validação do instrumento de coleta 35

5.4 – Treinamento e trabalho de coleta 36

5.5 – Análise dos dados do Consumo Alimentar 36

5.6 – Definição do Padrão Alimentar por Componentes Principais 38

5.7 – Agregação Familiar 39

5.8 – Considerações éticas 41

6.0 – MANUSCRITO – CONSUMO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO

FAMILIAR NO BRASIL: INQUÉRITO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

(INA)

42

Resumo 42

Abstract 43

Introdução 44

Materiais e Métodos 45



XIII

Resultados 48

Discussão 49

Referências bibliográficas 60

7.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 67

8.0 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 68



14

CONSUMO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO FAMILIAR NO BRASIL:

INQUÉRITO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (INA)

1. INTRODUÇÃO

O consumo alimentar envolve os mais diversos significados, desde o âmbito

cultural até experiências pessoais, como por exemplo as práticas alimentares que

compreendem os procedimentos relacionados à preparação do alimento e ao seu

consumo propriamente dito. A complexidade da alimentação humana impõe a avaliação

do consumo alimentar como um passo fundamental para a avaliação da saúde

(BUZZARD, 1994; MARGETTS, 1997; GARCIA, 2003). Com base nessa informação,

tem sido evidenciado o efeito específico de nutrientes ou de alimentos sobre a saúde, tal

como proteção ou risco oferecidos pelas dietas para as Doenças Crônicas Não

Transmissíveis (DCNT), como doenças cardiovasculares, Diabetes Mellitus tipo 2,

obesidade e câncer (JACQUES & TUCKER, 2001).

Entende-se que o consumo alimentar é um dos principais fatores determinantes

na saúde e qualidade de vida que são passíveis de modificação, por isso é

constantemente alvo de investigações. As práticas alimentares contemporâneas, que

incluem o aumento do número de refeições fora do domicílio e do consumo de

alimentos industrializados, têm sido objeto de preocupação das ciências da saúde,

principalmente depois que os estudos epidemiológicos passaram a sinalizar essa estreita

relação entre a dieta e as DCNT (BURLANDY et al., 2001; GARCIA, 2003;

BEZERRA et al., 2012).

Os fatores relacionados ao estilo de vida parecem ser modulados devido à

interação entre o meio ambiente e a genética (JACOBSON et al., 2007). Como

exemplo, temos o aumento da prevalência de obesidade nos últimos vinte anos, que

dificilmente poderia ser explicado apenas por mudanças genéticas que tenham ocorrido

neste período. A tendência atual é a de compreender a obesidade como multicausal,

podendo ser por causa exógena ou endógena (genética). A exógena é a mais frequente,

responsável por cerca de 95% dos casos de crianças obesas, e está associada a fatores
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ambientais, como ambiente familiar e cultura nos quais o indivíduo está inserido. Os 5%

restantes são de causa endógena/genética (ROZ, 2002; FRIEDMAN & ALVEZ, 2009).

O consumo alimentar está intimamente relacionado com o ambiente familiar, de

modo que a obesidade dos pais está associada com a prevalência de obesidade dos

filhos, aumentando o risco destes se tornarem obesos durante a fase adulta. Verifica-se

assim que esta doença, considerada uma epidemia, não está apenas associada à carga

genética, mas também ao meio ambiente em que este indivíduo está inserido.

(FRIEDMAN & ALVEZ, 2009; DISHCHEKENIAN et al., 2011).

Com a globalização e o avanço das tecnologias, mudanças começaram a ocorrer

nos anos 70 no setor industrial agroalimentar brasileiro, se consolidando nos anos 80.

Essas mudanças potencializaram um mercado urbano e jovem, o que pode ser

exemplificado pelo crescimento do número de refeições fora de casa, particularmente

em restaurantes do tipo fast food e com a alimentação em locais de trabalho ou em bares

e restaurantes e maior consumo de alimentos industrializados e pré-processados

(BURLANDY, et al. 2001). A introdução desses hábitos importados pode comprometer

o padrão tradicional alimentar no país e fazer com que ele seja alterado, pois é cada vez

mais comum a substituição de refeições tradicionais por lanches ou alimentos

industrializados. Um padrão dietético tradicional, constituído principalmente por arroz e

feijão, está associado com um melhor estado nutricional, ressaltando a importância da

manutenção desse padrão no país (SICHIERI, 2002).

Considerando as interações entre os diversos fatores da dieta, tem sido proposto,

como alternativa para a análise do consumo alimentar individual, a avaliação global do

consumo de alimentos por meio da identificação dos padrões alimentares. Essa

associação é considerada uma vantagem neste tipo de análise, pois o padrão é avaliado

com base no comportamento alimentar (HU & WILLET, 2002). O conceito de que o

consumo de alimentos em conjunto pode ser mais importante do que nutrientes

analisados individualmente não é novo, vem sendo utilizado há mais de 20 anos,

empregando métodos estatísticos de modo a obter uma visão de consumo de alimentos

como um todo. Tal tendência vai ao encontro da atual preconização da World Health

Organization (WHO), que sugere que as recomendações alimentares para populações

sejam baseadas em alimentos e não em nutrientes (WHO, 2003). Dessa forma, o padrão

alimentar expressa situações reais de consumo de alimentos e da condição de inserção
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dos indivíduos nos diferentes cenários sociais, refletindo a prática alimentar da

população de estudo (ALVES et al., 2006).

A influência da alimentação inadequada que um indivíduo obteve ao longo de

sua vida não deve ser apenas associada às doenças causadas por esse comportamento

alimentar. Devemos ir além e procurar associar o comportamento alimentar ao ambiente

em que o indivíduo está inserido. Ao fazer este tipo de associação no presente estudo,

estaremos tentando entender se há agregação familiar de determinados padrões

alimentares, se existe uma influência dos familiares no comportamento alimentar destes

indivíduos, o que certamente contribui para o atual estado de saúde da sociedade.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Investigação do Consumo Alimentar

A avaliação do consumo alimentar tem um papel fundamental na área de

pesquisa em nutrição e saúde. Dados de consumo alimentar coletados podem ser

utilizados com diversas finalidades, como estimar a adequação da ingestão dietética de

indivíduos ou grupos populacionais, investigar a relação existente entre alimentação e

saúde, bem como avaliação do estado nutricional e avaliação de ações de educação e

intervenção nutricional. Entretanto, para verificação do consumo alimentar são

necessários métodos apropriados para estimar a ingestão de alimentos e nutrientes de

grupos populacionais. Além disso, requer um método que minimize o erro sistemático,

provendo uma estimativa razoavelmente acurada da variabilidade entre indivíduos e/ou

grupos (WEST & STAVEREN, 1991; BUZZARD, 1994).

Na área da Epidemiologia Nutricional, diversos estudos que avaliam o consumo

alimentar se baseiam em macronutrientes e micronutrientes, e consequentemente

energia. Geralmente esse método é realizado com o auxílio de tabelas de composição

química dos alimentos (WEST & STAVEREN, 1991; WILLET, 1998). Por meio dessa

técnica é possível caracterizar o consumo alimentar de populações a partir da ingestão

relativa de nutrientes específicos e observar a relação entre nutrientes e doenças

(MONDINI et al., 1994; VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ et al., 1997), porém este tipo de

análise apresenta limitações. Os indivíduos não comem nutrientes isoladamente, eles se

encontram combinados nos alimentos. A variedade de alimentos de uma dieta resulta

em uma complexa combinação de nutrientes ou compostos químicos que podem ser

antagônicos, competir ou alterar a biodisponibilidade de outros (NRC, 1989; WILLET,

2000).

Uma alternativa utilizada para a caracterização do consumo alimentar habitual

dos indivíduos é a análise dos padrões alimentares por outros métodos, que permitam

analisar o efeito global da dieta. Além de facilitar a compreensão das práticas

alimentares, essa análise contribui para a promoção e prevenção da saúde, considerando

a relação da dieta com o aparecimento de doenças (HU & WILLET, 2002; WAIJERS et

al., 2005).
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Os padrões alimentares podem ser definidos teoricamente, quando as variáveis

nutricionais, como alimentos e nutrientes, são agrupados de acordo com critérios

nutricionais escolhidos com precedência, ou empiricamente, quando as variáveis são

reduzidas a um número menor por meio de análises estatísticas e são avaliadas

posteriormente. A abordagem definida teoricamente é classificada como a priori e

abordagem definida empiricamente é classificada como a posteriori (NEWBY, et al.

2004).

A investigação direta do consumo alimentar a partir da aplicação de inquéritos

dietéticos constitui a forma ideal para se caracterizar os padrões alimentares vigentes em

uma dada população e sua evolução ao longo do tempo (MONTEIRO et al., 2000).

2.1.1 Métodos de investigação do consumo alimentar

Para que o consumo seja caracterizado de forma adequada é fundamental que

seja estudada a dieta habitual dos indivíduos. Dentre os instrumentos utilizados para se

avaliar o consumo alimentar, o Registro Alimentar é um método comumente utilizado e

foi o selecionado para realizar o Inquérito Nacional de Alimentação (INA) na Pesquisa

de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) (IBGE, 2010). Esse método consiste no diário alimentar, onde o

indivíduo registra o tipo e a quantidade de alimentos e bebidas ingeridos durante um

período de tempo pré-determinado. Geralmente, eles não passam de três dias, pois

períodos superiores tornam-se cansativos. Uma vantagem da utilização desse método é

o fato de que o registro é feito na hora em que o alimento está sendo consumido, assim

ele não se baseia na memória do indivíduo. Além disso, pode fornecer informações mais

detalhadas. O treinamento prévio do indivíduo minimiza possíveis erros e deve ocorrer

sempre que possível. Outro método comumente utilizado é o Questionário de

Frequência Alimentar (QFA), que é composto por uma lista de alimentos e bebidas cuja

frequência de consumo é perguntada ao indivíduo. Já no método Recordatório de 24

horas, o indivíduo relata todo alimento (sólido e líquido) consumido durante as prévias

24 horas ao nutricionista ou entrevistador treinado (WILLET, 1998; FISBERG et al.,

2005; PEREIRA & SICHIERI, 2007).
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2.2 Análise do consumo alimentar caracterizado por meio de grupos de

alimentos

O padrão alimentar, investigado por meio de informações sobre consumo

alimentar, reflete valores e práticas adquiridos, expressa a disponibilidade de alimentos

e das condições sócio-econômicas dos indivíduos e, principalmente, reflete os hábitos

alimentares da população em estudo. Dessa forma, padrões alimentares variam entre

populações diferentes (SICHIERI et al., 2003; ALVES et al., 2006).

A influência de alguns alimentos e grupos alimentares específicos sobre a saúde

tem despertado a atenção de pesquisadores, ao contrário do que se observava antes,

onde o foco era dado ao papel individual dos nutrientes da dieta em relação a doenças.

Essa abordagem com foco nos nutrientes apresenta limitações, como aquelas

consequentes às interações entre os nutrientes ou às associações entre o consumo de

determinados alimentos. Além disso, alimentos não são consumidos isoladamente e é

considerado importante o sinergismo entre eles e até mesmo dentro do alimento.

Considera-se que a união dos efeitos de cada parte constituinte da alimentação é maior

do que o efeito individual de algum alimento ou nutriente isoladamente (WILLET,

2000; WHO, 2003; JACOBS et al., 2003; WAIJERS et al, 2005; JACQUES &

TUCKER, 2001).

Quando há um número grande de alimentos para análise, os alimentos são

agrupados a fim de que a caracterização do padrão alimentar seja facilitada. Os

principais critérios utilizados para a realização deste agrupamento são semelhanças

nutricionais, efeitos biológicos do alimento e frequência de consumo (OLINTO, 2007).

Nettleton et al (2006), classificaram os alimentos, em seu estudo, de acordo com esses

três critérios. Já Dixon et al. (2004) formaram 51 grupos de alimentos de acordo com a

relevância dos mesmos na etiologia do câncer, levando em consideração a finalidade de

seu estudo. Robinson et al. (2004), com base na similaridade do tipo de alimento ou

pela composição nutricional, distribuíram 100 alimentos listados no QFA utilizado em

49 grupos, agrupando por exemplo bacon, hamburguer, carne enlatada, empadas e

embutidos em um grupo “Carnes processadas”. Marchioni et al. (2005), a partir de 27

itens, formaram 8 grupos, baseando-se também na similaridade do conteúdo nutricional.

Neumann et al. (2007), em pesquisa sobre padrões alimentares associados a fatores de
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risco para doenças cardiovasculares, utilizou um QFA com 74 alimentos, que foram

agrupados em 29 categorias, de acordo com a semelhança de conteúdo nutritivo ou a

composição botânica, buscando evitar algum tipo de viés.

2.3 Padrões alimentares a posteriori e a identificação pela Análise de

Componentes Principais

Sabe-se que os alimentos não são consumidos aleatoriamente, mas sim em certos

padrões, que podem ser consequências do gênero, nível socioeconômico, etnia, cultura e

fatores ambientais, incluindo a disponibilidade de alimentos, a capacidade de compra e

preparo dos mesmos. É possível encontrar diferentes padrões em diferentes populações

e, além disso, devido a mudanças nas preferências alimentares e na disponibilidade de

alimentos, o significado de um padrão alimentar pode mudar ao longo do tempo

(JACQUES & TUCKER, 2001; HU & WILLET, 2002).

A definição do padrão alimentar a posteriori depende de dados dietéticos

específicos, que são agregados. O método mais comumente observado nos estudos

(SICHIERI, 2002; SICHIERI et al., 2003; MARCHIONI et al., 2005; NEUMANN et

al., 2007; CUNHA et al., 2010; MARCHIONI et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2011;

DART & YOKOO, 2011; RODRIGUES et al., 2012) é a análise fatorial. Esta análise

tem como principal objetivo reduzir os dados, que no caso são os grupos alimentares,

em padrões baseados nas correlações entre essas variáveis. A proposta é manter a

natureza e o caráter das variáveis originais, mas reduzir seu número para simplificar

uma posterior análise multivariada. (OLINTO, 2007)

Para delinear o tamanho da amostra, pode ser utilizado como critério o número

de observações ou indivíduos. As amostras devem ter, preferencialmente, 100 ou mais

indivíduos. O tamanho da amostra pode ser calculado em função do número de

variáveis selecionadas. O número de indivíduos deve ser, no mínimo, cinco vezes maior

do que o número de itens alimentares (HAIR et al., 1995).

Existem medidas que devem ser aplicadas para verificar se a realização da

análise fatorial é apropriada ou não. A matriz de correlação deve conter um número

substancial de correlações com valor maior do que 0,30. Outros métodos também

avaliam a aplicabilidade da análise: o teste de Esfericidade de Bartlett e o teste de
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Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O primeiro verifica a presença de correlações

estatisticamente significativas entre as variáveis, devendo ser o valor de p igual ou

menor do que 0,05. O segundo teste mede o grau das intercorrelações entre as variáveis

e varia entre 0 e 1. Valores maiores do que 0,50 são considerados adequados (HAIR et

al., 1995; OLINTO, 2007).

Depois que os testes permitem a aplicabilidade da análise fatorial é necessário

escolher o método para a extração dos padrões e o número de padrões selecionados para

representar os dados.

O método mais utilizado para a descrição de padrões alimentares em populações

é a Análise de Componentes Principais, pois permite que um vasto conjunto de

variáveis originais correlacionadas sejam transformadas em um conjunto menor de

variáveis não correlacionadas, chamadas de componentes principais, fatores ou padrões

(HAIR et al., 1995; TRICHOPOULOS et al., 2001; HU & WILLET, 2002).

O número de fatores ou padrões a serem retidos podem ser decididos por meio

dos eigenvalues. Cada variável contribui com um Eigenvalue e os eigenvalues somados

equivalem ao número de fatores apresentados.

Outro critério amplamente utilizado é o teste gráfico de Cattel (scree plot). O

gráfico é derivado da plotagem dos eigenvalues e o formato da curva resultante deste

gráfico é utilizado para definir o ponto de corte. A partir do primeiro fator a linha desce

acentuadamente, até que chega em um ponto no qual começa a endireitar-se e se

aproxima da horizontal. Este ponto indica o número máximo de fatores a serem

extraídos. (CATTEL, 1966; OLINTO, 2007).

Dessa forma, a Análise por Componentes Principais reduz os dados a

combinações. Os coeficientes que definem essas combinações são chamados de cargas e

são as correlações de cada item alimentar com seu componente, obtidas por rotação.

Quando estão mais próximas do 0, essas cargas indicam que não há associação. Cargas

em torno de 0,30 apresentam um nível mínimo de associação e maiores do que 0,50 são

consideradas mais significantes (OLINTO, 2007).

Para interpretação dos resultados, são utilizados escores fatoriais, que medem a

aderência dos indivíduos aos fatores ou padrões identificados, representando então os

valores dos fatores (NUROSIS, 1990).
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2.4. Padrões alimentares investigados no Brasil

No Brasil, alguns estudos de análise de padrão alimentar tem permitido a

identificação de diferentes padrões e a associação dos mesmos com diversas variáveis,

como regiões do país, sexo, nível socioeconômico e estado nutricional.

Comumente são encontrados padrões divergentes, como padrões tradicionais, à

base de arroz e feijão; padrões que caracterizam uma alimentação ocidental, com

produtos industrializados e oriundos dos tempos modernos; padrões característicos de

alguma região do país e padrões mistos com alimentos mais variados.

A avaliação do padrão dietético de adultos no Município do Rio de Janeiro, por

meio de análise fatorial, com dados coletados na década de 90, identificou três padrões

dietéticos: padrão “Misto”, padrão “Tradicional”, representado pelas altas cargas dos

itens arroz e feijão e o padrão “Ocidental”, no qual as gorduras e refrigerantes

apresentaram alta carga. Neste estudo, o padrão “Tradicional” foi associado à redução

do risco para sobrepeso/obesidade em homens e mulheres (SICHIERI, 2002).

A mesma autora, em uma análise dos padrões de consumo alimentar nas regiões

urbanas do Nordeste e Sudeste do Brasil, encontrou apenas dois padrões de consumo:

um misto, com o consumo de diversos alimentos, e outro tradicional, com

características próximas da alimentação básica brasileira (SICHIERI et al., 2003).

A avaliação de padrões de consumo alimentar e índices antropométricos de

moradores de baixo nível socioeconômico, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro ,

identificou a existência de três padrões alimentares: “Prudente”, “Ocidentalizado”  e

“Tradicional”. O Índice de Massa Corporal (IMC) e a circunferência da cintura

apresentaram associação inversa com o padrão “Tradicional” (caracterizado pelo

consumo de arroz, feijão, pães, açúcar, molhos e gorduras). O padrão “Ocidentalizado”,

caracterizado principalmente por fast food e refrigerantes, apresentou associação com a

ausência de crianças/adolescentes no domicílio, ocorrendo entre os homens um

incremento da aderência e entre as mulheres a redução da adesão a esse padrão

(CUNHA et al., 2010).

Marchioni et al. (2007), em um de seus estudos com casos e controles de câncer

oral,  ao analisar padrões dietéticos relacionados, em São Paulo, definiu quatro padrões

alimentares: “Prudente”, caracterizado por frutas, vegetais, queijos e aves;

“Tradicional”, incluindo além do arroz e feijão, massas e carnes; “Lanches”, constituído



23

por pão, manteiga, embutidos, queijos e doces e o padrão “Monótono”, associado

positivamente com sanduíche e batata. Os resultados desse estudo demonstraram

associação inversa entre o padrão “Tradicional” e o câncer oral, enquanto que o padrão

“Monótono” associou-se positivamente com essa enfermidade.

Em outro estudo da mesma autora, onde o objetivo foi identificar padrões

alimentares através da aquisição de alimentos no Brasil, verificada pela POF 2002/03, e

relacioná-los às características sociodemográficas da família, foram identificados dois

padrões. O primeiro foi caracterizado por frutas, laticínios, sucos de frutas, legumes,

carne processada, doces, pão e margarina. O segundo padrão, considerado tradicional

foi representado por arroz, feijão, mandioca, farinha, leite e açúcar. O primeiro padrão

foi associado com ensino superior e maior nível de renda familiar, enquanto o segundo

se manteve associado a um menor nível socioeconômico e à área rural (MARCHIONI et

al., 2011).

Nascimento et al. (2011), objetivando descrever o padrão de disponibilidade de

alimentos para as cinco macrorregiões brasileiras, também utilizando os dados de

aquisição domiciliar de alimentos da POF 2002/03, não encontraram diferenças nos

padrões entre as áreas urbanas e rurais.  Em todas as regiões foi identificado o padrão

tradicional, caracterizado pelo arroz e feijão, com cargas fatoriais relevantes. O padrão

misto, caracterizado principalmente por frutas, hortaliças, sucos, bolos e refrigerantes

foi encontrado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte, foi identificado um

padrão alimentar caracterizado por alimentos típicos da região, como frutas oleaginosas,

farinhas e peixes e no Nordeste um padrão com itens de alto valor energético: batata,

pães, bolos e biscoitos.

Estudos desenvolvidos no Brasil utilizando padrões alimentares estão descritos

no Quadro 1.
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Quadro 1 – Características de estudos nacionais que investigaram Padrões de Consumo

Alimentar

Autor e ano da
publicação

Local e
período do
estudo

Indivíduos
investigados

Método Principais
resultados

Sichieri, 2002 Rio de Janeiro
- RJ, 1996

2.040 adultos
entre 20 e 60
anos

Análise
fatorial

3 padrões:
“Misto”,
“Tradicional” e
“Ocidental”

Sichieri et al.,
2003

Rio de Janeiro
- RJ, 2003

5.121 adultos
entre 20 e 50
anos

Análise
fatorial

2 padrões:
“Misto” e
“Tradicional”

Marchioni et
al., 2005

São Paulo –
SP, 1998 –
2001

260 casos de
câncer oral e
257 controles

Análise
fatorial

3 padrões:
“Prudente”,
“Tradicional” e
“Lanches”

Marchioni et
al., 2007

São Paulo - SP,
1998-2003

366 casos de
câncer oral e
469 controles

Análise
fatorial

4 padrões:
“Prudente”,
“Tradicional”,
“Lanches” e
“Monótono”

Alves et al.,
2006

Região do Vale
do Rio dos
Sinos - RS,
2003

1.026 mulheres
entre 20 e 60
anos

Análise
fatorial

Classificou em
saudável ou não

Neumann et al.,
2007

São Paulo - SP,
2001-2002

2.100
indivíduos
entre 15 e 59
anos

Análise
fatorial

4 padrões:
“Cafeteria”,
“Tradicional”,
“Moderno” e
“Aterogênico”

Cunha et al,
2010

Duque de
Caxias
(Campos
Elíseos) –
RJ,,2007-2008

1.009
indivíduos

Análise
fatorial

3 padrões:
“Prudente”,
“Ocidentalizado”
e “Tradicional”

Marchioni et
al., 2011

As 5
macrorregiões
brasileiras,
2002-3003

48.470 famílias Análise
fatorial

Padrão
tradicional e
não-tradicional

Nascimento et
al., 2011

As 5
macrorregiões
brasileiras,
2002-2003

48.470 famílias Análise
fatorial

Padrões
tradicional,
misto, típico do
Norte e de alto
valor energético

Dischchekenian
et al., 2011

São Paulo - SP,
2006

76 estudantes
de escolas

Análise
fatorial

3 padrões:
“Tradicional”,
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públicas entre
14 e 19 anos

“Em transição” e
“Fast Food”

Salvatti et al.,
2011

São Paulo –
SP, 2010

239 estudantes
entre 14 e 19
anos

Análise
fatorial

4 padrões:
“Tradicional”,
“Urbano”,
“Saudável” e
“Junk Food”

Rodrigues et
al., 2012

Cuiabá – MT,
2008

1.139
estudantes
entre 14 e 19
anos

Análise
fatorial

3 padrões:
“Ocidental”,
“Tradicional” e
“Misto”

2.5 Hábitos Alimentares e Família

Os padrões de consumo alimentar são moldados principalmente pelas relações

sociais e expressam escolhas individuais com base na influência familiar e no contexto

social (ROSSI et al., 2008; D’INOCENZO et al., 2011). Estudos mostram que o aspecto

de maior influência ambiental para um filho é a família (WARDLE, 2005;

CROCKETT, 1995) e a socialização alimentar não foge a isso, começando na infância,

através dos parentes, que estimulam o bebê progressivamente a experimentar alimentos

de acordo com a cultura na qual está inserido (FISCHLER, 1990; BEARDSWORTH et

al., 1997; PEDRAZA, 2004)

A palavra “comensalidade” deriva do latim “mensa”, que significa conviver à

mesa, algo que não envolve somente o padrão alimentar ou o que se come, mas toda

uma questão de sociabilidade e estrutura de vida cotidiana, que deve ser compartilhada.

Estudos históricos relatam que a primeira unidade social que se estabeleceu em torno do

alimento foi justamente a família, onde o “comer” representa um grande momento, um

ritual, de toda a família na sala de jantar em volta da mesa (CARNEIRO, 2003;

PULAIN, 2004). No Brasil, resultados de uma pesquisa recente com 2.136 brasileiros

demonstrou que a alimentação é associada pela população ao prazer e à união familiar

(BARBOSA, 2007; FONSECA et al., 2009).

Apesar dos aspectos citados, algumas questões oriundas da contemporaneidade,

tais como as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, marcadas pela industrialização

e ampliação do comércio, com maior acessibilidade a alimentos industrializados e pré-
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prontos, influenciaram diretamente no cotidiano do indivíduo moderno e determinaram

novas relações com a alimentação. Alguns autores sugerem que gerações anteriores,

livres da mídia e do fácil acesso a produtos não saudáveis, como a enorme variedade de

industrializados, possuíam uma educação alimentar mais eficiente quando comparadas à

geração atual. A maior parte dos filhos não escolhia o que deveria comer, nem recebia

tantas influências externas quanto a isso, apenas comia o que lhe era oferecido,

normalmente pela mãe. (CARREIRO, 2008).

Carreiro (2008), em seu estudo, vai além e relata que os indivíduos que eram

filhos na época do boom da industrialização, hoje, não conseguem transmitir bons

hábitos alimentares aos seus filhos. Nos dias atuais é natural que crianças e adolescentes

decidam sozinhos o que vão comer, como e quando. Considerando que o hábito

alimentar tornou-se algo que deve ser rápido, prático e inserido nas tendências do

momento, os filhos tendem a se alimentar de forma inadequada. Dessa forma, constitui-

se um abismo entre os conceitos de boa alimentação da “época pré-industrialização”

quando comparados aos dias atuais.

Além dos aspectos relacionados à globalização já citados, a presença feminina

no trabalho fora de casa contribuiu muito para as mudanças em todo o âmbito familiar.

Essa nova dinâmica influencia no perfil de compra de alimentos, que acaba sendo

delineado pela praticidade e motiva o consumo de refeições preparadas ou servidas fora

do domicílio por toda a família, como forma de suporte à nova realidade, na qual a

mulher ainda é encarregada pela alimentação da família e ainda zela pela tradição, mas

nem sempre dispõe de tempo suficiente para preparar e cozinhar alimentos. Assim, o

que antes estava limitado ao cenário doméstico, com a mulher como responsável pela

alimentação dos membros da família, agora deve ser decidido individualmente em meio

à correria dos tempos modernos (GARCIA, 2003; ANJOS E MENDONÇA, 2004;

LAMBERT, 2004; TARDIDO & FALCÃO, 2006; SCOTT et al., 2006; FONSECA et

al., 2009; ARAKI, 2011).

Esse novo cenário gera um dilema para os familiares, que tem que decidir

quando, o quê, como, com quem e aonde comer. Nesse contexto, ganhou força a

alimentação fora do domicílio, por parte todos os membros da família. Com o objetivo

de estimar a contribuição dos alimentos consumidos fora do domicílio na dieta do

brasileiro, Bezerra et al. (2012), através de verificação do consumo do INA,

encontraram que 43% da população consumia pelo menos um item alimentício fora de
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casa. O consumo médio de energia a partir dos alimentos consumidos fora do domicílio

foi o correspondente a 18% do consumo total. O consumo fora do domicílio foi

associado com maior valor energético e as principais fontes foram: bebidas alcoólicas

(59%), salgadinhos assados e fritos (54%), pizzas (42%), refrigerantes ( 40%),

sanduíches (40%) e doces e sobremesas (30%).

Em desencontro a este quadro, estudos de diversas áreas já demonstraram efeitos

benéficos da manutenção da rotina de realização das refeições em família, dividindo o

mesmo ambiente e compartilhando informações. Dentre esses benefícios estão a

melhoria da qualidade dos alimentos consumidos e melhor estado nutricional dos

familiares, principalmente dos filhos. Branen & Fletcher (1999), em estudo nos Estados

Unidos, constataram que a influência parental foi associada ao desenvolvimento de boas

práticas alimentares. Burgess-Champoux et al. (2009), em pesquisa que investigou se a

união das famílias ao realizar as refeições influenciaria na qualidade da dieta dos filhos,

também nos Estados Unidos, concluiu que o hábito familiar de se sentar à mesa para

realizar as refeições com os familiares é um dos fatores determinantes da formação de

um hábito alimentar saudável.

Em outra pesquisa, abordando também a associação entre a união de famílias na

frequência da realização de refeições, mais especificamente o jantar, e a sua associação

com hábitos alimentares saudáveis, Gillman et al. (2009) concluiram que esta

associação é verdadeira, pois comprovaram que as famílias que se alimentavam juntas

estavam associadas a uma maior ingestão de diversos nutrientes como cálcio, folato,

ferro, vitaminas B6, B12, C, E, fibras, alimentos com baixo índice glicêmico, com baixo

teor de gordura saturada e trans, além de um percentual de energia total menor através

do consumo em maior escala de gêneros tradicionais, em detrimento do consumo de

refrigerantes, carne vermelha e industrializados quando comparado às famílias que não

tinham o hábito de se alimentar juntas.

Swarr & Richards (1996), em seu estudo, relataram que passar mais tempo com

os pais foi um dos fatores que resultaram em melhorias das atitudes alimentares das

filhas. Outro estudo sobre qualidade da dieta encontrou associação estatisticamente

significativa entre a participação dos pais no preparo do café da manhã e a qualidade da

dieta consumida pelas filhas (ABSOLON, 1988). Segundo Staneck (1990), quando pais

e filhos realizam refeições juntos, cria-se uma atmosfera positiva, os pais servem como
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um modelo para o comportamento alimentar e os filhos tendem a melhorar a qualidade

da alimentação.

Essa influência também pode se manifestar por meio da aquisição de gêneros

alimentícios, que são ditados, em parte, pela renda, instrução e pela classe social dos

pais (COOKE et al., 2004; PEARSON et al., 2009). O comportamento dos pais durante

as refeições e suas reações aos alimentos podem servir de modelo para os filhos,

principalmente para os mais novos. Destaca-se também a transmissão de informações

sobre os alimentos pelos pais desde a infância dos filhos, como a explicação do que é

saudável e o que não é (WARDLE, 1995; ROSSI et al., 2008).

Nota-se que as semelhanças entre as preferências alimentares de pais e filhos são

maiores do que aquelas relatadas por crianças e adultos, sugerindo que os pais sejam os

principais objetos de intervenção na tentativa de melhorar a alimentação dos filhos.

Skinner et al.(1998) encontraram uma forte correlação entre as preferências alimentares

de filhos mais novos, pais e irmãos mais velhos. Wardle et al.(2007) constataram que

existe associação direta entre o tipo de alimentação realizada pelos pais com as escolhas

alimentares de seus filhos.

Como exemplo de verificação da agregação familiar de padrões alimentares no

Brasil, temos o estudo de Dart e Yokoo (2011) que buscaram caracterizar grupos de

alimentos marcadores de Doenças Cardiovasculares e avaliar se há agregação familiar

entre cônjuges, entre filhos e pais e entre irmãos das famílias acompanhadas pelo

Programa de Médicos de Família no município de Niterói. Foram encontrados quatro

fatores que juntos explicaram 53,6% da variância total do consumo alimentar. Seus

alimentos respectivamente foram representados por: primeiro fator: carnes vermelhas e

processadas, gorduras, refrigerante normal, pães doces, fast food, ovos e açúcares;

segundo fator: vegetais, bebidas cafeinadas e amiláceos; terceiro fator: arroz e feijão;

quarto fator: frutas, refrigerante diet, carnes brancas e leite e derivados. A comparação

das correlações entre os pares familiares em relação aos fatores permite inferir a

influência da agregação familiar. As maiores correlações, ainda que moderadas,

ocorreram no segundo e terceiro fatores. No segundo fator (vegetais, bebidas cafeinadas

e amiláceos), as maiores correlações envolveram os pares irmão/irmão, irmã/irmã,

irmãos e irmã/irmão. No terceiro fator (arroz e feijão), as maiores correlações

envolveram os pares irmã/irmã e irmã/irmão. Foi então evidenciada a agregação
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familiar mostrando a importância da influência familiar no surgimento de Doenças

Cardiovasculares.

Destaca-se então a importância de ter uma família com conceitos bem

estruturados sobre alimentação balanceada para a formação de indivíduos saudáveis.

Porém, estudos que evidenciam a agregação familiar no Brasil são escassos, o que

dificulta a obtenção de maiores informações que subsidiem estratégias que promovam

um melhor aproveitamento dessa contribuição do ambiente familiar na saúde dos

indivíduos.
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3. JUSTIFICATIVA

Ao longo do tempo, novos padrões nutricionais e alimentares estão sendo

estabelecidos em associação a diversos aspectos envolvidos no aumento das DCNT,

assim como os fatores ambientais e comportamentais, e não somente o componente

genético. Dessa forma, a identificação de padrões alimentares e a agregação familiar se

fazem importante para o esclarecimento desse quadro ainda pouco compreendido.

No Brasil, há poucos estudos que permitam avaliar a agregação familiar com o

consumo alimentar de base populacional. Pela primeira vez, a Pesquisa de Orçamentos

Familiares (POF) investigou o consumo alimentar no Brasil, o que se traduz em uma

grande oportunidade de se trabalhar com dados mais próximos da realidade de consumo

no país, que eram anteriormente estimados pela disponibilidade domiciliar. O presente

estudo pretende caracterizar o padrão de consumo da população brasileira para, com

base nos resultados, verificar sua associação ao ambiente familiar, tão pouco observada

na literatura nacional.
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4. OBJETIVOS

4.1  Objetivo geral

Avaliar a Agregação Familiar dos Padrões de Consumo no Brasil.

4.2  Objetivos específicos

● Caracterizar o padrão de consumo alimentar da população brasileira.

● Avaliar a agregação familiar dos padrões alimentares.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Desenho e população do estudo

Trata-se de um estudo transversal, cuja população é constituída por indivíduos

de ambos os sexos, acima de 10 anos de idade, considerando todas as regiões e espaços

urbano e rural do Brasil. Para o presente estudo utilizaram-se os dados do Inquérito

Nacional de Alimentação (INA), incluído como um módulo da Pesquisa Nacional de

Orçamentos Familiares (POF) 2008/2009 , desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2011).

A POF foi realizada de 19 de maio de 2008 a 18 de maio de 2009 e para seu

desenvolvimento foi adotado um plano de amostragem por conglomerado em dois

estágios, no qual o primeiro estágio consistiu em estratificação geográfica e estatística

das unidades primárias de amostragem que correspondem aos setores da base geográfica

do Censo Demográfico de 2000. Os setores censitários foram selecionados por

amostragem com probabilidade proporcional ao número de domicílios existentes em

cada setor. A subamostra de setores foi selecionada por amostragem aleatória simples

em cada estrato. As unidades secundárias amostradas no segundo estágio de seleção

foram os domicílios particulares permanentes selecionados por amostragem aleatória

simples sem reposição, dentro de cada um dos setores selecionados. Os setores foram

avaliados ao longo dos 12 meses de pesquisa, permitindo assim que, em todos os

trimestres, os estratos geográficos e socioeconômicos fossem representados pelos

domicílios selecionados (IBGE, 2010).

Uma subamostra de aproximadamente 25% dos domicílios da amostra original

da POF 2008/2009 foi selecionada de forma aleatória para a investigação do consumo

alimentar individual do INA. Foram pesquisados todos os setores selecionados na POF

2008/2009 e todos os moradores com pelo menos 10 anos de idade residentes nos

domicílios da subamostra participaram do INA (IBGE, 2011). Do total de 55.970

domicílios selecionados para a POF 2008/2009, 34003 indivíduos com idades acima de

10 anos participaram da avaliação do consumo alimentar individual. Na verificação da

consistência dos dados, foram excluídos 29 indivíduos com registros considerados
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incompletos. Além disso, quantidades consideradas improváveis foram imputadas e a

informação da imputação foi registrada no banco de dados (IBGE, 2011).

Para formar o banco com o qual trabalhou-se na presente pesquisa, diferentes

módulos da POF 2009/09 foram utilizados, a fim de unir as informações necessárias

para a análise. Para tal, utilizou-se o software “Statistical Analysis System” (SAS) 9.3,

buscando os dados relacionados à condição na família (pai, mãe ou filho(a)), sexo e

idade no módulo POF1 e e os dados de consumo alimentar do INA no módulo POF7. A

Figura 1 representa esse fluxo.

Figura 1 – Preparação do banco para a análise estatística

5.2 Avaliação do consumo alimentar

O consumo alimentar foi estimado por meio de dois dias não-consecutivos de

registros alimentares, no qual o indivíduo relatava todos os alimentos e bebidas

consumidos nos dias pré-determinados, o horário, as quantidades consumidas em

unidades de medidas caseiras, a forma de preparação, bem como o local do consumo do

alimento (dentro ou fora do domicílio). Adicionalmente, foram coletadas informações

sobre o consumo de açúcar e/ou adoçante. Quando o informante estava impedido de

preencher os seus registros alimentares, os registros foram preenchidos com o auxílio de

Banco para a análise dos
padrões e agregação

familiar
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outro morador do domicílio ou uma pessoa indicada pelo informante. O Registro

Alimentar utilizado é ilustrado pelas figuras 1 e 2.

Figura 2 – Registro Alimentar utilizado no Inquérito Nacional de Alimentação (INA)

2008/09 (frente)

Figura 3 – Registro Alimentar utilizado no Inquérito Nacional de Alimentação (INA)

2008/09 (verso)
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Foi utilizado um programa de entrada de dados específico para a digitação dos

dados e essa digitação foi realizada no próprio domicílio do informante. O programa de

entrada de dados continha uma base de dados de aproximadamente 1500 itens

(alimentos e bebidas) que foram selecionados de 5686 registros na base de dados de

aquisição de alimentos e bebidas da POF 2002-2003. Entretanto, os agentes de pesquisa

poderiam incluir novos alimentos ou bebidas que não constassem nessa base. Esse

programa também incluía formas de preparo de alimentos e unidade de medidas caseiras

pré-definidas (IBGE, 2011).

Foram realizadas análises parciais durante a coleta dos dados para o controle de

qualidade dos mesmos, com verificação da frequência de resposta, média de itens

consumidos no primeiro e no segundo dia de registro alimentar, codificação de itens não

cadastrados, análise de itens incluídos de forma inadequada, entre outros (IBGE, 2011).

5.3 Pré-teste e validação do instrumento de coleta
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Em 2007, desenvolveu-se estudo piloto para testar o instrumento de coleta de

dados e os métodos propostos para sua aplicação. O Bloco de Consumo Alimentar

Pessoal, POF 7 foi aplicado em uma amostra de adultos em duas cidades, uma no

Estado de Santa Catarina, onde foram entrevistados 19 domicílios, e outra em Alagoas,

onde 27 famílias foram entrevistadas, totalizando 40 pessoas no registro do POF 7. O

modelo de registro alimentar aplicado na POF 2008-2009 foi também submetido ao

estudo da sua validade, utilizando como padrão ouro para estimativa de gasto energético

o método da água duplamente marcada, que consiste em uma forma de calorimetria

indireta que mede acuradamente o gasto energético total dos indivíduos fora de

confinamento (IBGE, 2011).

5.4  Treinamento e trabalho de coleta

As equipes gerenciais do trabalho de campo de cada Unidade Estadual do IBGE

foram treinadas para a coleta dos dados de consumo alimentar pessoal por técnicos da

Gerência da POF e especialistas do Ministério da Saúde envolvidos na definição do

modelo metodológico. Esses gerentes estaduais, por sua vez, treinaram e

supervisionaram os agentes de pesquisa responsáveis pela coleta das informações em

cada Unidade da Federação. Para os treinamentos foram utilizados manuais, material

multimídia contendo exemplos de registros de alimentos e preparações e exercícios

práticos de simulação (IBGE, 2011).

5.5 Análise dos dados do Consumo Alimentar

As análises são baseadas no primeiro dia de registro alimentar, tendo em vista

que a qualidade da informação no primeiro dia é superior àquela dos dias subsequentes

de registro (SUBAR et al., 2003). Um total de 1120 itens alimentares foi citado pelos

participantes no primeiro dia do INA, os quais foram agrupados em 27 grupos segundo

semelhanças nutricionais, efeito biológico e frequência de consumo (OLINTO, 2007),

para posteriormente estimar o padrão alimentar por componentes principais. Para o

agrupamento foi utilizado o software “Statistical Analysis System” (SAS) 9.3. Os 27

grupos alimentares podem ser observados no Quadro 2.
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Quadro 2 – Grupos de alimentos utilizados na análise de padrões alimentares por

componentes principais segundo consumo de indivíduos participantes do INA

2008/2009

1 – Arroz e preparações à base do mesmo

2 – Milho e preparações à base do mesmo

3 – Feijão e outras leguminosas

4 – Verduras e Legumes

5 – Batatas e outros tubérculos

6 – Frutas

7 – Farinha de mandioca e Farofa

8 – Cereais Matinais

9 – Macarrões e Massas

10 – Pães

11 – Doces

12 – Biscoitos salgados

13 – Carnes

14 – Pescados

15 – Carnes Salgadas

16 – Carnes Processadas

17 – Ovos

18 – Laticínios

19 – Queijos

20 – Óleos e gorduras

21 – Bebidas alcoólicas

22 – Refrigerantes

23 – Café

24 – Sucos e outras bebidas

25 – Salgados e Pizzas

26 – Sanduíches

27 – Sopas e Caldos
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5.6 Definição do Padrão Alimentar por Componentes Principais

A definição do padrão de consumo foi realizada por meio de análise fatorial, que

tem como principal objetivo reduzir os dados, que no caso são itens ou grupos

alimentares, em padrões baseados nas correlações entre essas variáveis. Dessa maneira

pretendeu-se manter a natureza e o caráter das variáveis originais, mas reduzindo seu

número para simplificar a posterior análise multivariada exploratória. Foi utilizado

então o método de análise de componentes principais (OLINTO, 2007). O procedimento

foi realizado considerando a complexidade da amostra e a expansão dos dados. Para tal,

foi utilizado o software SAS 9.3.

Para avaliar a adequação do uso do método de análise fatorial na amostra,

observou-se os resultados do Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que deve ser maior do que

0,5 e do Teste de esfericidade de Bartlett, onde consideramos válido quando p <0,05

(OLINTO, 2007).

Para determinação do número de padrões necessários para representação dos

dados considerou-se o gráfico Scree Plot, onde os valores situados antes do ponto de

inflexão da reta determinam o número de padrões a serem retidos e o Critério de Kaiser,

onde o número de padrões deve ser igual ao número de EigenValues iguais ou maiores

que 1 (NEWBY et al., 2004; OLINTO, 2007). A imagem do Scree plot encontrado pode

ser observada no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Scree plot: representação do número de padrões retidos na Análise por

Componentes Principais de grupos de alimentos consumidos pelos indivíduos

participantes do INA 2008/2009.
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Para rotação dos fatores foi utilizado o método Varimax, visando a obtenção de

uma estrutura de independência entre os mesmos e maior interpretabilidade. Foram

mantidos nos padrões os itens alimentares com carga fatorial igual ou maior do que 0,30

(HAIR et al., 1995; OLINTO, 2007; NORTHSTONE et al., 2008).

Para interpretação dos resultados, são utilizados escores fatoriais, que medem a

aderência dos indivíduos aos fatores ou padrões identificados (NUROSIS, 1990).

5.7  Agregação Familiar

Foram selecionados para a análise de agregação familiar os domicílios de

famílias em que residiam pelo menos um filho. Através desse filho, buscou-se pai e/ou

mãe presentes no domicílio e um irmão, quando existente, para a análise. Da amostra

total do INA, 6.078 famílias continham pelo menos um filho, que somados a mais um

irmão quando existente e pai e/ou mãe, totalizaram 18.609 indivíduos na amostra.  A
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Figura 3 apresenta um fluxograma que demonstra a formação da amostra para a análise

da agregação familiar.

Figura 4 – Fluxograma demonstrando a seleção da amostra para a análise da agregação

familiar com indivíduos participantes do INA 2008/2009

A agregação familiar dos padrões alimentares foi verificada por meio de

correlação, através de regressão, utilizando o software SAS 9.3. Foram testadas

hipóteses de correlação entre os seguintes pares familiares: “pai e filho”, mãe e filho”,

“pai e filha”, “mãe e filha”, “irmãos” e “pai e mãe”. Na regressão, considerou-se a

complexidade da amostra e a expansão dos dados. A partir dessa análise, gerou-se o

valor beta, que permitiu o cálculo do R (valor da correlação). Dessa forma, puderam ser

estimadas as correlações familiares de desfechos (relações) e exposições (padrões).

Essas correlações obtidas entre os pares de familiares são estimativas robustas dos

valores populacionais que podem variar de 0 a 1 (KEEN et al., 2003).

POF

55.970 domicílios

INA

Investigação do
Consumo Alimentar

25% dos domicílios da
POF (34.003 indivíduos)

55.970 domicílios
Seleção de mais um
filho no domicílio

(quando existente) e
cônjuges

Amostra:

18.609
indivíduos

Seleção da amostra do
estudo:

Domicílios do INA com
pelo menos 1 filho =

6.078
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5.8 Considerações éticas

O protocolo da pesquisa do consumo individual da POF 2008-2009, foi aprovado

pelo comitê de ética do Instituto de Medicina Social (CAAE 0011.0.259.000-11).
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6. MANUSCRITO

CONSUMO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO FAMILIAR NO BRASIL:

INQUÉRITO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (INA)

Resumo

Ao longo do tempo, novos padrões alimentares têm sido estabelecidos e associados a

aspectos envolvidos no aumento das doenças crônicas não-transmissíveis, como os

fatores ambientais e comportamentais, e não exclusivamente o componente genético. A

identificação da agregação familiar de padrões alimentares se faz importante para o

esclarecimento desse quadro ainda pouco compreendido. O objetivo do estudo foi

identificar padrões alimentares consumidos no Brasil e verificar sua possível correlação

dentre os membros da mesma família (pai, mãe e filhos), utilizando como base dados do

INA, um inquérito de abrangência nacional realizado em 2008/2009, cuja população é

constituída por indivíduos de ambos os sexos, acima de 10 anos de idade. O consumo

alimentar foi estimado por meio de registros alimentares e o total de 1120 alimentos

citado pelos participantes foi dividido em 27 grupos segundo semelhança no conteúdo e

frequência de consumo. Os padrões alimentares foram identificados por meio de análise

fatorial e a agregação familiar dos mesmos foi verificada por meio de correlação.

Ambos os procedimentos foram realizados considerando a complexidade da amostra do

INA e a expansão dos dados, utilizando o software SAS 9.3. Três principais padrões

alimentares foram identificados: Padrão de lanche tradicional (1): café, pães, óleos e

gorduras e queijos; Padrão de grande refeição tradicional (2): arroz, feijão e outras

leguminosas e carnes e Padrão de lanches tipo fast food (3): sanduíches, carnes

processadas, refrigerantes, salgados e pizzas. As maiores correlações ocorreram no

Padrão 2 para todos os pares investigados. No Padrão 3 foram encontradas correlações

inversas, envolvendo os pares mãe/filha e mãe/filho. Evidenciamos a agregação familiar

mostrando a importância da influência familiar na alimentação tradicional. Em contra-

partida, os filhos tem uma relação inversa com a das mães quando investigamos as

correlações do Padrão 3, o que  sugere maior adesão da nova geração a hábitos

contemporâneos.
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Palavras chaves: consumo alimentar, padrões alimentares, comportamento alimentar,

agregação familiar

Abstract

Over the time, new dietary patterns have been established and the associated with

aspects involved in the increase of chronic non- communicable diseases, such as

environmental and behavioral factors, and not only the genetic component. The

identification of the familial aggregation of dietary patterns is important for clarifying

this situation yet poorly understood. The aim of the study was to identify dietary

patterns consumed in Brazil and verify their possible correlation among members of the

same family (father, mother and children), using the databases of the INA, a nation-

wide survey conducted in 2008/2009, whose population is composed of individuals of

both sexes, of more than 10 years old. The dietary intakes were estimated by using food

records and the total 1120 foods cited by participants was classified into 27 groups,

according to similarity in content and frequency of consumption. The dietary patterns

were identified by using factorial analysis and the familial aggregation of them was

verified by their correlation. Both procedures were executed considering the complexity

of the sample of the INA and the expansion of the data, using the software SAS 9.3.

Three major dietary patterns were identified: Traditional coffee break (1): coffee,

breads, cheeses and oils and fats; Traditional main meal (2): rice, beans and other

legumes and meats; Fast food type meals ( 3): sandwiches, processed meats, soft drinks,

snacks and pizzas. The highest correlations occurred in Pattern 2 for all pairs

investigated. In Pattern 3 were found inverse correlations involving pairs:

mother/daughter and mother/son. Familial aggregation showing the importance of

family influence on traditional food. In return, the children have an inverse relationship

with the mothers when we investigated the correlations of Pattern 3, which suggests

greater adhesion of the new generation to contemporary habits.

Keywords: food intake, dietary patterns, feeding behavior, familial aggregation
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Introdução

O consumo alimentar envolve os mais diversos significados, desde o âmbito

cultural até experiências pessoais, como por exemplo as práticas alimentares que

compreendem os procedimentos relacionados à preparação do alimento e ao seu

consumo propriamente dito. A complexidade da alimentação humana impõe a avaliação

do consumo alimentar como um passo fundamental para a avaliação da saúde

(BUZZARD, 1994; MARGETTS, 1997; GARCIA, 2003).

Entende-se que o consumo alimentar é um dos principais fatores determinantes

na saúde e qualidade de vida que são passíveis de modificação, por isso é

constantemente alvo de investigações. As práticas alimentares contemporâneas, que

incluem o aumento do número de refeições fora do domicílio e do consumo de

alimentos industrializados, têm sido objeto de preocupação das ciências da saúde,

principalmente depois que os estudos epidemiológicos passaram a sinalizar a estreita

relação entre a dieta e as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (BURLANDY

et al., 2001; GARCIA, 2003; BEZERRA et al., 2012).

Os fatores relacionados ao estilo de vida parecem ser modulados devido à

interação entre o meio ambiente e a genética (JACOBSON et al., 2007). Como

exemplo, temos o aumento da prevalência de obesidade nos últimos vinte anos, que

dificilmente poderia ser explicado apenas por mudanças genéticas que tenham ocorrido

neste período. A tendência atual é a de compreender a obesidade como multicausal,

podendo ser por causa exógena ou endógena (genética). A exógena é a mais frequente,

responsável por cerca de 95% dos casos de crianças obesas, e está associada a fatores

ambientais, como ambiente familiar e cultura nos quais o indivíduo está inserido. Os 5%

restantes são de causa endógena/genética (ROZ, 2002; FRIEDMAN & ALVEZ, 2009).

O consumo alimentar está intimamente relacionado com o ambiente familiar, de

modo que a obesidade dos pais está associada com a prevalência de obesidade dos

filhos, aumentando o risco destes se tornarem obesos durante a fase adulta. Verifica-se

assim que esta doença, considerada uma epidemia, não está apenas associada à carga

genética, mas também ao meio ambiente em que este indivíduo está inserido

(FRIEDMAN & ALVEZ, 2009; DISHCHEKENIAN et al., 2011).

Considerando as interações entre os diversos fatores da dieta, tem sido proposto

como alternativa para a análise do consumo alimentar individual a avaliação global do
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consumo de alimentos e nutrientes por meio da identificação dos padrões alimentares

(HU & WILLET, 2002). A influência da alimentação inadequada que um indivíduo

obteve ao longo de sua vida não deve ser apenas associada às doenças causadas por esse

comportamento alimentar, devemos ir além e procurar associar este tipo de

comportamento ao ambiente em que este indivíduo está inserido. Ao fazer este tipo de

associação, estaremos tentando entender se há agregação familiar de determinados

padrões alimentares, se existe uma influência dos familiares no comportamento

alimentar destes indivíduos, o que certamente contribui para o atual estado de saúde da

sociedade.

Materiais e Métodos

Desenho e população de estudo

Trata-se de um estudo transversal, cuja população é constituída por indivíduos

de ambos os sexos, acima de 10 anos de idade, considerando todas as regiões e espaços

urbano e rural do Brasil. Para o presente estudo utilizaram-se os dados do Inquérito

Nacional de Alimentação (INA), incluído como um módulo da Pesquisa Nacional de

Orçamentos Familiares (POF) 2008/2009, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2011).

A POF foi realizada de 19 de maio de 2008 a 18 de maio de 2009 e para seu

desenvolvimento foi adotado um plano de amostragem por conglomerado em dois

estágios, no qual o primeiro estágio consistiu em estratificação geográfica e estatística

das unidades primárias de amostragem que correspondem aos setores da base geográfica

do Censo Demográfico de 2000. Os setores censitários foram selecionados por

amostragem com probabilidade proporcional ao número de domicílios existentes em

cada setor. A subamostra de setores foi selecionada por amostragem aleatória simples

em cada estrato. As unidades secundárias amostradas no segundo estágio de seleção

foram os domicílios particulares permanentes selecionados por amostragem aleatória

simples sem reposição, dentro de cada um dos setores selecionados. Os setores foram

avaliados ao longo dos 12 meses de pesquisa, permitindo assim que, em todos os
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trimestres, os estratos geográficos e socioeconômicos fossem representados pelos

domicílios selecionados (IBGE, 2010).

Uma subamostra de 25% dos domicílios da amostra original da POF 2008/2009

foi selecionada de forma aleatória para a investigação do consumo alimentar individual

do INA. Foram pesquisados todos os setores selecionados na POF 2008/2009 e todos os

moradores com pelo menos 10 anos de idade residentes nos domicílios da subamostra

participaram do INA. Do total de 55.970 domicílios selecionados para a POF

2008/2009, 34003 indivíduos com idades acima de 10 anos participaram da avaliação

do consumo alimentar individual. Na verificação da consistência dos dados, foram

excluídos 29 indivíduos com registros considerados incompletos. Além disso,

quantidades consideradas improváveis foram imputadas e a informação da imputação

foi registrada no banco de dados (IBGE, 2010).

Avaliação do consumo alimentar

O consumo alimentar foi estimado por meio de dois dias não-consecutivos de

registros alimentares, no qual o indivíduo relatava todos os alimentos e bebidas

consumidos nos dias pré-determinados, relatando também o horário, as quantidades

consumidas em unidades de medidas caseiras, a forma de preparação, bem como o local

do consumo do alimento (dentro ou fora do domicílio). Adicionalmente, foram

coletadas informações sobre o consumo de açúcar e/ou adoçante.

Mais detalhes sobre a avaliação do consumo alimentar, bem como sobre pré-

teste e validação do instrumento de coleta, treinamento e trabalho de coleta foram

apresentados em IBGE (2010).

Análise dos dados do Consumo Alimentar

As análises são baseadas no primeiro dia de registro alimentar, tendo em vista

que a qualidade da informação no primeiro dia é superior àquela dos dias subsequentes

de registro (SUBAR et al., 2003). Um total de 1120 itens alimentares foi citado pelos

participantes no primeiro dia do INA, os quais foram agrupados em 27 grupos segundo

semelhanças nutricionais, efeito biológico e frequência de consumo (OLINTO, 2007),

para posteriormente estimar o padrão alimentar por componentes principais. Para o
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agrupamento foi utilizado o software “Statistical Analysis System” (SAS) versão 9.3. Os

27 grupos alimentares podem ser observados no Quadro 1.

Definição do Padrão Alimentar por Componentes Principais

A definição do padrão de consumo foi realizada por meio de análise fatorial, que

tem como principal objetivo reduzir os dados, que no caso são os grupos alimentares,

em padrões baseados nas correlações entre essas variáveis. Dessa maneira pretendeu-se

manter a natureza e o caráter das variáveis originais, mas reduzindo seu número para

simplificar a posterior análise multivariada exploratória. Foi utilizado então o método

de análise de componentes principais (OLINTO, 2007). O procedimento foi realizado

considerando a complexidade da amostra e a expansão dos dados.  Para tal, foi utilizado

o software SAS 9.3.

Para avaliar a adequação do uso do método de análise fatorial na amostra,

observou-se os resultados do Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que deve ser maior do que

0,5 e do Teste de esfericidade de Bartlett, onde consideramos válido quando p <0,05

(OLINTO, 2007).

Para determinação do número de padrões necessários para representação dos

dados considerou-se o gráfico Scree Plot, onde os valores situados antes do ponto de

inflexão da reta determinam o número de padrões a serem retidos e o Critério de Kaiser,

onde o número de padrões deve ser igual ao número de EigenValues iguais ou maiores

que 1 (NEWBY et al., 2004; OLINTO, 2007). A imagem do Scree plot encontrado pode

ser observada no Gráfico 1.

Para rotação dos fatores foi utilizado o método Varimax, visando a obtenção de

uma estrutura de independência entre os mesmos e maior interpretabilidade. Foram

mantidos nos padrões os itens alimentares com carga fatorial igual ou maior do que 0,30

(HAIR et al., 1995; OLINTO, 2007; NORTHSTONE et al., 2008).

Antes da verificação dos padrões alimentares, o banco foi preparado para

atender os objetivos propostos. Dados do módulo de Características do domicílio e

moradores, chamado de POF 1, como as variáveis condição na família (mãe, pai ou

filho), sexo e idade precisaram ser levadas em consideração junto a dados do módulo de

consumo alimentar, também chamado de POF 7.

Agregação Familiar
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Foram selecionados para a análise de agregação familiar os domicílios de

famílias em que residiam pelo menos um filho. Através desse filho, buscou-se pai e/ou

mãe presentes no domicílio e um irmão, quando existente, para a análise. Da amostra

total do INA, 6.078 famílias continham pelo menos um filho, que somados a mais um

irmão quando existente e pai e/ou mãe, totalizaram 18.609 indivíduos na amostra.  A

Figura 1 apresenta um fluxograma que demonstra a formação da amostra para a análise

da agregação familiar.

A agregação familiar dos padrões alimentares foi verificada por meio de

correlação, através de regressão, utilizando o software SAS 9.3. Foram testadas

hipóteses de correlação entre os seguintes pares familiares: “pai e filho”, mãe e filho”,

“pai e filha”, “mãe e filha”, “irmãos” e “pai e mãe”. Na regressão, considerou-se a

complexidade da amostra e a expansão dos dados. A partir dessa análise, gerou-se o

valor beta, que permitiu o cálculo do R (valor da correlação). Dessa forma, puderam ser

estimadas as correlações familiares de desfechos (relações) e exposições (padrões).

Essas correlações obtidas entre os pares de familiares são estimativas robustas dos

valores populacionais que podem variar de 0 a 1 (KEEN et al., 2003).

Considerações éticas

O protocolo da pesquisa do consumo individual da POF 2008-2009, foi aprovado

pelo comitê de ética do Instituto de Medicina Social (CAAE 0011.0.259.000-11).

Resultados

A amostra é composta por 5.545 mães, 3.917 pais e 8.607 filhos, sendo 4.527

filhos do sexo masculino (52,6%) e 4.080 do sexo feminino (47,4%). A idade média dos

pais é 48 ± 12 anos, a das mães 46 ± 12 anos e dos filhos 18 ± 8 anos.

Três padrões alimentares foram verificados: o primeiro padrão, caracterizado

como “Lanche tradicional”, incluiu os seguintes alimentos: pães, queijos, óleos e

gorduras e café. O segundo padrão, caracterizado como “Grande refeição tradicional”
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incluiu: arroz e preparações à base do mesmo, feijão e outras leguminosas e carnes. O

terceiro padrão, “Lanches tipo fast food”, é representado por: sanduíches, carnes

processadas, salgados e pizzas e refrigerantes.

Os três padrões alimentares encontrados, juntos, explicaram 65,85% da variância

total do consumo alimentar. Os componentes da matriz rotada dos padrões alimentares

estão representados na Tabela 1.

Todas as correlações encontradas para os três padrões entre os pares familiares

foram estatisticamente significativas (p < 0,05). As maiores correlações ocorreram no

padrão “Grande refeição tradicional” para todos os pares investigados, variando de 0,43

a 0,58. No padrão “Lanches tipo fast food” foram encontradas correlações inversas,

envolvendo os pares mãe/filha e mãe/filho, com correlações de -0,41 e -0,40,

respectivamente. As correlações deste padrão entre os outros pares foram positivas,

variando entre 0,33 e 0,43. No padrão “Lanche tradicional” foram encontradas

correlações positivas variando de 0,31 a 0,42 (Tabela 2).

Discussão

O presente estudo permitiu identificar três diferentes padrões alimentares no

Brasil segundo os dados de consumo alimentar do INA: um de lanche tradicional; um

de grande refeição tradicional e um de lanches tipo fast food. Considerando estes três

padrões, verificou-se a agregação familiar entre pai e mãe, pai e filho, pai e filha, mãe e

filho, mãe e filha e irmãos participantes do inquérito. A verificação das correlações

entre os pares familiares em relação aos padrões alimentares permitiu inferir a

influência da agregação familiar nesses padrões.

Na agregação familiar podem haver dois tipos diferentes de correlação entre os

pares: a correlação genética e a correlação considerada ambiental. Quando há influência

genética, a magnitude das correlações entre “irmãos” e entre “pais e filhos” devem ser

similares e altas, e a entre casais, nula. Sendo assim, se a correlação entre casais não for

nula, considera-se que há correlação a nível ambiental (PERUSSE et al., 1997). A

agregação ambiental dos padrões alimentares pôde ser considerada neste estudo, pois as

correlações encontradas entre pares com compartilhamento genético, pai ou mãe com

filho ou filha e irmãos, foram semelhantes às observadas entre pai e mãe.
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No presente estudo, as maiores correlações foram encontradas para o padrão

“Grande refeição tradicional” em todos os pares familiares analisados. Estas maiores

correlações encontradas neste padrão alimentar podem estar relacionadas com o fato de

a população brasileira ter o hábito alimentar ou a chamada dieta tradicional brasileira

baseada no arroz e feijão (SICHIERI, 2002; CANESQUI, 2005).

O arroz e o feijão agregam grande valor nutricional ao prato, e não representam

apenas uma combinação simbólica, mas valiosa em termos de composição nutricional.

O arroz é considerado um cereal rico em amido, que contribui para a síntese proteica e

apresenta alta digestibilidade. Já o feijão é uma leguminosa que oferece, além de fibras,

valor proteico ao prato do brasileiro, mas sua proteína apresenta limitado valor

biológico, pois é pobre em metionina, diferentemente do arroz que contém a metionina,

mas é pobre em lisina, que pode ser encontrada no feijão como complemento. Dessa

forma, a combinação destes dois alimentos corrige o aminograma, fornecendo proteína

de qualidade (ORNELAS, 2007). Além desses aspectos, padrões alimentares

tradicionais, que têm como base esses alimentos, têm demonstrado efeito protetor para

sobrepeso e obesidade tanto para adultos como para adolescentes (SICHIERI, 2003;

CUNHA et al., 2010; VELASQUEZ-MELENDEZ et al., 2012; RODRIGUES et al.,

2012).

Apesar de toda a mídia e status em torno do alimento industrializado e da

praticidade que ele oferece, a comida caseira ainda é valorizada pela segurança

oferecida, pelo conhecimento dos ingredientes e de sua forma de manipulação, além do

indivíduo estar acostumado com seus temperos, modos de preparo e apresentação

(FONSECA et al., 2009). Esse fato pode ser retratado pela verificação de padrões

alimentares tradicionais em diversos estudos nacionais (SICHIERI, 2002; SICHIERI et

al., 2003; MARCHIONI et al., 2005; NEUMANN et al., 2007; CUNHA et al., 2010;

MARCHIONI et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2011; RODRIGUES et al., 2012),

como no presente trabalho. Embora estudos (GARCIA, 2003; CANESQUI, 2005;

TARDIDO & FALCÃO, 2006; CONTRERAS & GRACIA, 2011; ARAKI et al., 2011;

TEIXEIRA et al., 2012) estejam identificando mudanças nos hábitos alimentares e nas

refeições, com maior flexibilização de regularidade e composição devido à correria dos

tempos modernos, ressalta-se que esta desestruturação não é geral: o sistema tradicional

das refeições (café da manhã, almoço e jantar), suas regras de composição

(acompanhamento, prato principal e sobremesa) e seus horários continuam sendo
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praticados pelas famílias sempre que possível, por isso a força dos padrões

caracterizados como tradicionais nos estudos (POULAIN, 2004; FONSECA et al.,

2009). No presente estudo, além do padrão representado pela grande refeição

tradicional, foi verificado também um padrão de lanche tradicional, caracterizado pela

pequena refeição de tradição brasileira: pão, manteiga ou margarina, queijo e café, com

correlações positivas entre todos os pares familiares.

Diante da modernização das práticas alimentares, merece destaque a alimentação

fora do domicílio, que corresponde à quase metade das refeições feitas pela população

segundo dados da POF (IBGE, 2010). Essa mesma pesquisa confirma a premissa de que

os alimentos consumidos fora do domicílio são menos saudáveis do que os alimentos

consumidos dentro de casa, possuindo em sua grande maioria maior densidade

energética, maior conteúdo de açúcar, sal e gordura (principalmente saturada) e são, em

geral, pobres em fibras, cálcio e ferro (IBGE, 2010). Jovens e adultos do sexo

masculino são os que apresentam maior frequência de consumo de alimentos fora do

domicílio e, segundo Dave et al. (2009), mais especificamente consumo de fast food.

Segundo a POF, os principais alimentos consumidos fora do domicílio são: salgadinhos,

pizzas, sanduíches e refrigerantes (BEZERRA et al., 2012). Estes alimentos foram

encontrados no padrão “Lanches tipo fast food” no presente estudo, com correlação

positiva entre pais e filhos, pais e filhas e entre irmãos, e relação inversa entre mãe e

filhos e mãe e filhas, confirmando uma menor adesão das mães a esses hábitos

inadequados. Estudos mostram que ao comer fora do domicílio, a escolha da mulher

adulta é em sua grande maioria a modalidade de refeição à peso ou “self service”, onde

optam por pratos mais leves e saudáveis, por terem uma maior preocupação com a

saúde e a estética (FISCHLER, 1990; JOMORI, 2006).

Similarmente ao observado neste trabalho, estudos com adolescentes, faixa

etária da grande maioria dos filhos no presente estudo (66,7%), também identificaram

um padrão alimentar ocidental, semelhante ao padrão “Lanches tipo fast food”,

incluindo refrigerantes, doces, bolos, biscoitos, salgados, carnes processadas e outros

produtos com alto teor de gordura (DISHCHEKENIAN et al., 2011; SALVATTI et al.,

2011; RODRIGUES et al., 2012). Esses alimentos têm sido associados ao aumento de

distúrbios metabólicos e ganho de peso tanto na adolescência quanto na fase adulta,

representando um grande risco para essa população no que diz respeito às DCNT, ainda
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mais sabendo-se que hábitos desenvolvidos nessa faixa etária tendem a perpetuar pela

vida adulta (BRASIL, 2010; RODRIGUES et al., 2012).

Muitos fatores parecem interferir para esse consumo alimentar dos filhos e

divergem entre si. Fatores socioculturais, como renda familiar, contribuem para a

verificação dos padrões mais tradicionais e maiores correlações dos mesmos com os

pais, como encontrado no presente estudo, pois estão associados ao contexto familiar.

Em contrapartida, a forte influência exercida pela mídia, principalmente em relação aos

alimentos industrializados prontos e pré-prontos e fast food, o baixo preço dos mesmos,

a influência do grupo de convívio e o que é considerado como “status” entre os amigos,

a distância entre a casa e a escola, faculdade ou trabalho e a instabilidade emocional

contribuem para uma maior busca por disponibilidade e facilidade de preparo dos

alimentos, para a omissão de refeições, simplificação do jantar em lanches e maior

consumo de alimentos fora de casa (ROSSI et al., 2008; TEXEIRA et al., 2012).

O hábito de substituir refeições nutritivas por lanches com alimentos de alta

densidade energética e baixo valor nutricional foi observado em alguns estudos, como o

de Texeira et al. (2012), que verificaram que um terço dos adolescentes substituiu o

almoço e metade deles substituiu o jantar por lanches, sendo essa proporção ainda maior

em adolescentes obesos (até 70%). Sanduíches, salgados, pizzas e hambúrgueres foram

os principais substitutos das refeições, e são alimentos que compõem o padrão “Lanches

tipo fast food” encontrado no presente estudo. Vargas et al (2011) verificaram em

adolescentes do Rio de Janeiro que o aumento do consumo de alimentos de baixo valor

nutritivo está associado à suscetibilidade dos jovens aos apelos da mídia, à falta de

informação e estímulo ao consumo de alimentos considerados saudáveis. No caso das

filhas, a preocupação feminina com a saúde e estética acaba por levar a esse hábito

inadequado: muitas vezes, errôneamente, substituem o jantar pelo lanche, acreditando

conter menos calorias, por considerarem que o “jantar engorda” (KORITAR et al,

2010). Esse fato nos faz compreender a correlação inversa no padrão “Lanches tipo fast

food” entre as mães e filhas: ambas se preocupam com a saúde e estética, mas estudos

demonstram práticas alimentares diferenciadas nesse sentido, uma vez que as mães

quando comem fora do domicílio buscam refeições à peso e mais leves em vez de

lanches (JOMORI, 2006; CHAMBERS, 2008), enquanto as filhas, mesmo quando estão

em casa, muitas vezes acabam por substituir a refeição por lanche.
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Estudos de diversas áreas já demonstraram efeitos benéficos da refeição em

família, como contribuições para melhoria da qualidade dos alimentos consumidos e

para o bom estado nutricional, principalmente para os filhos. Essa prática foi associada

com o consumo de gêneros tradicionais e fontes de fibras e inversamente associada com

o consumo de alimentos não saudáveis, como salgados fritos e refrigerantes

(FONSECA et al., 2009; GILLMAN et al., 2009; TEXEIRA 2012). No presente estudo,

na agregação familiar, houve correlação positiva entre todos os pares familiares para os

dois padrões tradicionais encontrados, considerados mais saudáveis, havendo presença

de correlação inversa apenas para o padrão “Lanches tipo fast food”, que engloba

justamente os alimentos que têm associação negativa com as refeições familiares pelos

estudos citados.

Com base nestes achados que mostram que as refeições familiares têm uma

influência positiva e duradoura sobre a qualidade da dieta e os hábitos alimentares dos

filhos, diversos estudos sugerem então que os pais desempenham um papel crucial no

que diz respeito à alimentação dos filhos, independente da idade dos mesmos. As

preferências alimentares do filho são diretamente influenciadas pelas escolhas e pelos

hábitos alimentares dos pais (SKINNER et al., 1998; BRANEN & FLETCHER, 1999;

WARDLE et al., 2007; LARSON et al., 2007; ROSSI et al., 2008). O estudo de Epstein

et al. (2001) constata essa relação, verificando que a redução na ingestão alimentar de

gordura e açúcar pelos filhos pode ser obtida por mudanças dos hábitos alimentares dos

pais. Destaca-se não só o comportamento alimentar dos pais, que está diretamente

ligado às escolhas dos filhos, mas também a presença dos pais em casa, a transmissão

de informações sobre alimentação para os filhos, o estabelecimento de regras entre a

família e a iniciativa e esforço dos pais de incentivar os filhos a consumirem alimentos

saudáveis, inclusive através da aquisição destes gêneros (COOKE et al., 2004;

PEARSON et al., 2009). Como exemplo, ao estudarem fatores associados a uma dieta

considera promotora de saúde e bem estar físico em famílias de classe média no leste da

Escócia, Backett-Milburn et al. (2010) verificaram que os pais mantinham um estilo de

vida saudável para encorajar seus filhos a colocarem em prática os ensinamentos por

eles transmitidos de uma alimentação saudável.

O presente estudo evidenciou a agregação familiar, mostrando a influência da

família na alimentação tradicional e a relação inversa dos filhos e filhas com a mãe

quando investigadas correlações de alimentos menos saudáveis. Esse contexto subsidia
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a importância do desenvolvimento de estrategias viáveis que aumentem o número de

refeições em família e explorem a contribuição da convivência familiar para obtenção

de práticas alimentares saudáveis. Paralelamente, a implantação de programas em

escolas e até mesmo universidades, incluindo equipe multidisciplinar com nutricionistas

que acompanhem e orientem os alunos e pais, também seria de grande valia em termos

de promoção de saúde e alimentação saudável.
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Quadro 1 – Grupos de alimentos utilizados na análise de padrões alimentares por

componentes principais segundo consumo de indivíduos participantes do INA

2008/2009

1 – Arroz e preparações à base do mesmo

2 – Milho e preparações à base do mesmo

3 – Feijão e outras leguminosas

4 – Verduras e Legumes

5 – Batatas e outros tubérculos

6 – Frutas

7 – Farinha de mandioca e Farofa

8 – Cereais Matinais

9 – Macarrões e Massas

10 – Pães

11 – Doces

12 – Biscoitos salgados

13 – Carnes

14 – Pescados

15 – Carnes Salgadas

16 – Carnes Processadas

17 – Ovos

18 – Laticínios

19 – Queijos

20 – Óleos e gorduras

21 – Bebidas alcoólicas

22 – Refrigerantes

23 – Café

24 – Sucos e outras bebidas

25 – Salgados e Pizzas

26 – Sanduíches

27 – Sopas e Caldos
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Gráfico 1 – Scree plot: representação do número de padrões retidos na Análise por

Componentes Principais de grupos de alimentos consumidos pelos indivíduos

participantes do INA 2008/2009.
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Figura 1 – Fluxograma demonstrando a seleção da amostra para a análise da agregação

familiar com indivíduos participantes do INA 2008/2009

POF

55.970 domicílios

INA

Investigação do
Consumo Alimentar

25% dos domicílios da
POF (34.003 indivíduos)

55.970 domicílios
Seleção de mais um
filho no domicílio

(quando existente) e
cônjuges

Amostra:

18.609
indivíduos

Seleção da amostra do
estudo:

Domicílios do INA com
pelo menos 1 filho =

6.078
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Tabela 1 – Representação dos componentes da matriz rotada dos padrões alimentares

retidos em análise de componentes principais de indivíduos participantes do Inquérito

Nacional de Alimentação (INA) 2008/2009

Grupo de Alimentos

Padrão
“Lanche

tradicional”

Padrão
“Grande
refeição

tradicional”

Padrão
“Lanches
tipo fast

food”

Arroz e preparações 0,824
Milho e preparações
Feijão e leguminosas 0,796
Verduras e legumes

Batata e outros tubérculos
Frutas

Farinha e farofa
Cereais matinais

Macarrões e massas
Pães 0,784

Doces
Biscoitos salgados

Carnes 0,609
Pescados

Carnes salgadas
Carnes processadas 0,312

Ovos
Laticínios
Queijos 0,297

Óleos e gorduras 0,647
Bebidas alcoólicas

Refrigerantes 0,755
Café 0,543

Sucos e outras bebidas
Salgados e pizzas 0,476

Sanduíches 0,368
Sopas e caldos

Eigen Values 2,72 2,12 1,72
Percentual da Variância (%) 24,19 23,81 17,85
Percentual da Variância acumulada (%) 24,19 48,00 65,85

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,534
Teste de esfericidade de Bartlett  (0,000)
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Tabela 2 - Correlação entre pares familiares e padrões alimentares em famílias

participantes do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 2008-2009

R - Padrões Alimentares

Pares
familiares

“Lanche
tradicional”

“Grande refeição
tradicional”

“Lanches tipo fast
food”

(p-valor) (p-valor) (p-valor)

Pai / Filho 0,37 0,58 0,33
(<0,01) (<0,01) (<0,01)

Mãe / Filho 0,34 0,55 - 0,41
(<0,01) (<0,01) (<0,01)

Pai / Filha 0,31 0,43 0,40
(<0,01) (<0,01) (<0,01)

Mãe / Filha 0,39 0,56 -0,40
(<0,01) (<0,01) (<0,01)

Irmãos 0,42 0,55 0,43
(<0,01) (<0,01) (<0,01)

Pai / Mãe 0,42 0,57 0,41
(<0,01) (<0,01) (<0,01)

Significância 5%
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, há poucos estudos que permitam avaliar a agregação familiar com o

consumo alimentar de base populacional. Pela primeira vez, a Pesquisa de Orçamentos

Familiares (POF) investigou o consumo alimentar no Brasil, que era anteriormente

estimado pelos dados de disponibilidade domiciliar. O presente estudo, ao caracterizar o

padrão de consumo da população brasileira, verificou sua associação ao ambiente

familiar.

Foi evidenciada a agregação familiar, mostrando a influência da família na

alimentação tradicional, representada pelos padrões alimentares “Grande refeição

tradicional” e “Lanche tradicional”. Esses padrões obtiveram correlações

estatisticamente significativas positivas entre todos os pares familiares. A relação

inversa dos filhos e das filhas com a mãe quando investigadas correlações de alimentos

menos saudáveis, representados pelo padrão “Lanches tipo fast food”, mostra uma

maior adesão dos jovens a hábitos alimentares inadequados.

Esse contexto subsidia a importância do desenvolvimento de estrategias viáveis

que aumentem o número de refeições em família e explorem a contribuição da

convivência familiar para obtenção de práticas alimentares saudáveis, principalmente

para os filhos. Paralelamente, a implantação de programas em escolas e até mesmo

universidades, incluindo equipe multidisciplinar com nutricionistas que acompanhem e

orientem os alunos e pais, também seria de grande valia em termos de promoção de

saúde e alimentação saudável.
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