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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação é baseada em análise secundária do projeto CAMELIA (cardio-

metabólico-renal familiar), um estudo de desenho transversal, que envolveu famílias 

assistidas pelo Programa Médico de Família (PMF) de Niterói, Rio de Janeiro – Brasil, 

do qual participei na fase de coleta de dados.  

A dissertação está organizada nas seguintes seções: (1) Introdução, que aborda o 

conhecimento existente sobre padrões alimentares, a incidência de doenças crônico não 

transmissíveis sua associação com agregação familiar; (2) Objetivos e Justificativa, em 

que são descritos os propósitos do estudo e destacada a relevância da investigação; (3) 

Métodos, que contempla todos os procedimentos e técnicas empregados na coleta, 

processamento e análise dos dados; (4) Resultados e Discussão, estão apresentados 

formato de artigo científico. O manuscrito tem como objetivo avaliar se há Agregação 

Familiar de Grupos de Alimentos Marcadores de Doença Cardiovascular assistidos no 

Programa Médico de Família de Niterói-RJ, Brasil. (5) Considerações Finais, que 

sumariza os principais achados do estudo. 

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

aprovação pela banca examinadora. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Práticas alimentares contemporâneas tem sido objeto de preocupação 

das ciências da saúde desde que os estudos epidemiológicos passaram a sinalizar 

estreita relação entre a dieta e algumas doenças crônicas associadas à alimentação. A 

importância de ter uma família com conceitos bem estruturados sobre alimentação 

balanceada se torna cada vez mais fundamental para a formação de indivíduos saudáveis 

ou podemos também classificá-los de indivíduos livres das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). OBJETIVO: Caracterizar os grupos de alimentos marcadores 

de DCV 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. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal envolvendo as famílias 

participantes do estudo CAMELIA. A amostra foi constituída de 1098 indivíduos em 

335 famílias, na faixa de 19 a 65 anos. Para investigar o consumo alimentar habitual da 

população estudada (adultos e adolescentes) foi aplicado um questionário de freqüência 

alimentar (QFA) específico para cada grupo, previamente validado. Foram criados 

grupos de alimentos análogos, devido ao número diferente de alimentos presente em 

cada QFA. Os itens do QFA foram agrupados em 16 grupos alimentares com base no 

estudo desenvolvido por Nettleton et al.; 2008 considerando suas semelhanças 

nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo associados com doença 

cardiovascular (DCV). Os fatores foram extraídos através da análise dos componentes 

principais (ACP) e para estimar as correlações familiares de desfechos e exposições foi 

utilizado o programa FCOR. RESULTADOS: 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 terceiro e segundo fatores. No terceiro fator (arroz e feijão), as maiores 

correlações envolveram os pares irmã/irmã (correlação= 0,53) e irmã/irmão 
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(correlação= 0,36). No segundo fator (vegetais, bebidas cafeinadas e amiláceos), as 

maiores correlações envolveram os pares irmão/irmão, irmã/irmã, irmãos e irmã/irmão, 

com correlações variando entre 0,43 e 0,37 respectivamente. Apesar de fracas, também 

foram encontradas correlações estatisticamente significativas no primeiro fator 

(envolvendo os pares: pais/filhos e irmãos); segundo fator (envolvendo o par mãe/pai); 

terceiro fator (envolvendo os pares: mãe/filha, mãe/pai, pais/filhos e irmãos) e no quarto 

fator (envolvendo os pares: pai/filha, mãe/pai e entre pais/filhos). CONCLUSÃO: 

Evidenciamos agregação familiar mostrando a importância da influência familiar no 

surgimento de DCV. Sugere-se uma maior conscientização das famílias a fim de 

prevenir a reprodução de padrões alimentares que influenciam de maneira negativa no 

surgimento de DCV. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Contemporary food habits have been object of concern of health 

sciences since epidemiologic studies turned to point out close relationship between diet 

and some chronic diseases associated to food. The importance to have a family with 

well-structured concepts about balanced food turns out to be more and more essential to 

healthy individual formation or we also classify then as free of non-transmissible 

chronic diseases. AIM: To characterize the groups of food that indicates the 

cardiovascular diseases and to evaluate if there is familial aggregation between married 

couple, between parents and offspring and between siblings of families attended by the 

Family Doctors Program in the municipal district of Niteroi. SUBJECTS AND 

METHODS: It is about a transversal study involving the families taking part of the 

CAMELIA study. To investigate the habitual food use of the studied population (adults 

and adolescents) it was applied a questionnaire of food frequency specific for each 

group, previously validated. There created groups of similar food, due to the different 

number of food present in each questionnaire. The items of the questionnaire were put 

together in 16 food groups based on the study developed by Nettleton et al., 2008 

considering nutritional similarities, biological effects and use frequency associated with 

cardiovascular disease. The factors were pulled out through analysis of principal 

components and to estimate the families correlations of issues and expositions it was 

used the program FCOR. RESULTS: The sample was composed by 1098 individuals in 

335 families, from 19 to 65 years. There were found four factors that explained together 

53,6% of total variance of food use. Their food were respectively represented by: First 

factor: red and processed meats, fats, normal soda, sweet bread, fast food, eggs and 

sugar; second factor: vegetables, caffeinated beverages and starch; third factor: rice and 

bean; fourth factor: fruit, diet soda, fish, chicken and milk. The comparison of 

correlations between the families pairs in relation to the factors allow to conclude the 

influence of the familiar aggregation. The most correlations occurred, even though  

 moderate, occurred in the third and the second factor. In the third factor (rice and 

beans), the larger correlation involved sister/sister (correlation = 0,53) and sister/brother 

(correlation = 0,36). In the second factor (vegetables, caffeinated beverages and starch) 
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in the pairs brother/brother, sister/brother, sister/sister, mother/father and siblings, with 

correlations variation between 0,43 e 0,37 respectively. In spite of being weak, we also 

found correlations statistic significative in the first factor (involving the pairs: 

parent/offspring and siblings), third factor (involving the pairs: mother/daughter, 

mother/father, parents/offspring and brothers) and, in the fourth factor (involving the 

pairs: father/daughter, mother/father, and between parents/offspring). CONCLUSION: 

We can make evidence familial aggregation showing the importance of. the familiar 

influence in the emergence of cardiovascular diseases. Thus, it is really necessary to 

suggest the families to be more consciousness in relation to the living good habits in 

order to prevent the reproduction of food patterns that influence in a negative manner 

the appearance of cardiovascular disease.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A partir das últimas quatro décadas do século passado, seguindo tendência 

mundial, têm-se observado, no Brasil, processos de transição que produziram, e ainda 

produzem, importantes mudanças no perfil das doenças ocorrentes na população. O 

crescente processo de mecanização e automação influenciou de forma significativa o 

estilo de vida, causando mudanças no padrão de atividades físicas e de hábitos 

alimentares em populações de várias regiões do mundo. Esse fenômeno, relacionado 

diretamente com mudanças econômicas, ambientais, demográficas e culturais, vem 

acompanhando um aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (ANJOS, 

2008). 

A chamada Transição Demográfica, um desses processos, resultou em 

significativa diminuição das taxas de fecundidade e natalidade, no aumento progressivo 

da expectativa de vida e da proporção de idosos em relação aos demais grupos etários.  

A Transição Epidemiológica, um segundo processo verificado, redundou em 

novo perfil de morbimortalidade, condicionado à diversidade regional quanto às 

características socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde, um “modelo 

polarizado de transição”. Tal modelo de transição apresenta, para distintas regiões, o 

crescimento da morbimortalidade por DCNT e a ocorrência, todavia alta, de doenças 

infecciosas. A Transição Epidemiológica, por sua vez, decorre da urbanização 

acelerada, do acesso a serviços de saúde, dos meios de diagnóstico e das mudanças 

culturais, expressivos nas últimas décadas, entre outros fatores.  

A Transição Nutricional, por fim, advém do aumento progressivo de sobrepeso e 

obesidade em função das mudanças do padrão alimentar e do sedentarismo da vida 

moderna. Ao mesmo tempo em que se observava a redução da ocorrência da 

desnutrição em crianças e adultos num ritmo bem acelerado, observava-se também o 

aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na população brasileira, indicando um 

comportamento claramente epidêmico do problema. Diversos estudos têm evidenciado 

a relação entre características qualitativas e quantitativas da dieta e ocorrência de 

enfermidades crônicas, entre elas, as doenças cardiovasculares (MUSTAD, et al. 2001; 

SCHAEFER, 2002). Os hábitos alimentares apresentam-se como marcadores de risco 

para doenças cardiovasculares (DCV), na medida em que o consumo elevado de 
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colesterol, lipídios e ácidos graxos saturados somados ao baixo consumo de fibras, 

participam na etiologia das dislipidemias, obesidade e diabetes (MARTINS, et al., 

1994; PARADA, et al.,1999; FORNES, et al., 2000; GUEDES, et al.,2001). 

Atualmente, estas doenças também são entendidas como problemas de saúde pública 

nos países do hemisfério sul ou "países pobres", como denominam alguns autores. Este 

fenômeno da transição nutricional se torna um dos maiores desafios para as políticas 

públicas até os dias atuais, exigindo um modelo de atenção à saúde pautada na 

integralidade do indivíduo com uma abordagem centrada na promoção da saúde 

(COUTINHO et al., 2008). 

O consumo alimentar é um dos principais fatores determinantes passíveis de 

modificação, por isso é alvo de investigações. Práticas alimentares contemporâneas tem 

sido objeto de preocupação das ciências da saúde desde que os estudos epidemiológicos 

passaram a sinalizar estreita relação entre a dieta e algumas doenças crônicas associadas 

à alimentação (GARCIA, 2003). 

Ao se focalizar a obesidade pelos aspectos vinculados a alterações na dieta, cabe 

destacar que o aumento da ingestão energética pode ser decorrente tanto da elevação 

quantitativa do consumo de alimentos como de mudanças na dieta que se caracterizem 

pela ingestão de alimentos com maior densidade energética, ou pela combinação dos 

dois. O processo de industrialização dos alimentos tem sido apontado como um dos 

principais responsáveis pelo crescimento energético da dieta da maioria das populações 

do Ocidente (KUMANYIKA, 2001; GARCIA, 2003) 

O efeito dos fatores de estilo de vida parece ser modulado por genes, devido à 

interação entre o meio ambiente e a genética, através de polimorfismos específicos ou 

comuns (JACOBSON et al., 2007). O aumento da prevalência de obesidade nos últimos 

20 anos dificilmente poderia ser explicado apenas por mudanças genéticas que tenham 

ocorrido neste período. Seus danos são considerados extensos e constitui fator de risco 

importante para doenças cardiometabólicas, que são responsáveis por uma parcela 

significativa e crescente na carga de doenças no Brasil (PEREIRA et al., 2003). O 

consumo alimentar pode estar relacionado com o ambiente familiar, de modo que a 

obesidade dos pais está associada com aumento da prevalência da obesidade dos filhos, 

aumentando o risco destes se tornarem obesos durante a fase adulta, independente do 

estado de obesidade na infância. Verificamos assim que esta doença não está apenas 
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associada à carga genética e sim também ao meio ambiente em que este indivíduo está 

inserido; indicando que a concordância da obesidade entre pais e filhos constitui um 

fator de risco importante e identificável contribuindo para sua epidemia 

(DALCASTAGNÉ et al., 2008). 

No Brasil, um Estudo do Rio de Janeiro, iniciado em 1983, foi desenhado para 

determinar a curva de pressão arterial em 7.015 jovens na faixa etária de 6 a 15 anos de 

idade, estratificados por sexo e nível socio-econômico, e evoluiu para a busca de 

agregação de outros fatores de risco cardiovascular não só nesta população, como 

também nos seus familiares. Os principais resultados deste estudo mostraram uma 

relação direta entre a pressão arterial e o peso corporal, agregação da pressão arterial e 

da massa corporal entre os membros de uma mesma família, índices antropométricos e 

pressão arterial relacionados à massa ventricular esquerda em adolescentes, agregação 

de pressão arterial e fatores de risco metabólicos em adolescente e seus familiares, e 

hiperglicemia, hiperinsulinemia, sobrepeso e pressão arterial elevada em adultos jovens 

(AYRTON et al., 2005). 

No que diz respeito ao consumo alimentar da população brasileira, não há 

pesquisas de base populacional, em nível nacional, que permitam acompanhar as 

mudanças efetivamente ocorridas nas décadas de 1980 e 1990. Análises empreendidas 

com base nos dados de Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) realizadas pelo 

IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos anos de 1988 e 

1996 apontam tendência de crescimento na aquisição de alimentos ricos em lipídeos nas 

regiões Norte e Nordeste e elevação dos carboidratos simples, acompanhada de redução 

na aquisição de alimentos fonte de carboidratos complexos. Este quadro se configura 

por conta do aumento na aquisição de carnes, de leite e de seus derivados, de açúcar e 

refrigerantes e do declínio nas compras de leguminosas, hortaliças e frutas 

(MONTEIRO et al., 2000). 

Em estudo comparativo realizado nos Estados Unidos entre 1977 e 1985, 

observou-se que a energia da dieta vinda da alimentação feita fora do domicílio 

aumentou de 18,0% do total consumido em 1977 para 34,0% em 1995, e como vem se 

confirmando a observação de que a alimentação preparada fora do domicílio contém 

maior densidade energética, a avaliação do consumo realizado fora de casa ganha 
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destaque ainda maior quando a preocupação está no avanço acelerado na prevalência da 

obesidade (FRENCH, et al., 2001). 

No setor industrial agroalimentar brasileiro, mudanças começaram a ocorrer nos 

anos 70 e se consolidaram nos anos 80, potencializando um mercado urbano e jovem, o 

que pode ser exemplificado pelo crescimento das despesas com alimentação fora de 

casa, particularmente em restaurantes do tipo fast food e com a alimentação em locais 

de trabalho ou em bares e restaurantes com a utilização de vale-refeição (BURLANDY, 

et al. 2001). A introdução desses hábitos importados além de comprometer o padrão 

tradicional alimentar no país faz com que ele seja alterado com substituição de 

refeições. Essas modificações podem contribuir para a dificuldade na manutenção da 

massa corporal dentro de padrões considerados saudáveis. Por exemplo, Sichieri 

demonstrou, em inquérito de base domiciliar na Cidade do Rio de Janeiro, que um 

padrão dietético, por ela chamado de tradicional e que dependia principalmente de 

feijão com arroz, estava associado com risco menor, em adultos, de 

sobrepeso/obesidade em modelo logístico ajustado para idade e atividade física de lazer 

em comparação a uma dieta chamada de ocidental na qual a gordura e açúcar eram os 

principais componentes, ou uma dieta de padrão misto na qual não havia um alimento 

que se destacasse (SICHIERI, 2002). 

Em verdade, a análise do banco de dados da folha de balanço alimentar do Brasil 

disponibilizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO) indica que a quantidade de energia per capita disponível para consumo humano 

aumentou substancialmente nas últimas décadas no país, passando de aproximadamente 

2.200 para 3.000kcal/habitante/dia entre 1961 e 1999, ou seja, em torno de 188 kcal/dia 

de acréscimo por década. A grande modificação se deu no aumento da contribuição 

percentual dos lipídeos no total de energia com o aporte de proteína permanecendo 

estável no período (PEREIRA, et al. 2002). 

São vários os fatores associados à dieta que poderiam contribuir para o aumento 

do sobrepeso/obesidade dos brasileiros ao acarretarem mudanças importantes nos 

padrões alimentares tradicionais como a migração interna; a alimentação fora de casa; o 

crescimento na oferta de refeições rápidas (fast food) e a ampliação do uso de alimentos 

industrializados/processados. Estes aspectos vinculam-se diretamente à renda das 

famílias e às possibilidades de gasto com alimentação, em particular, associado ao valor 
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sócio-cultural que os alimentos vão apresentando para cada grupo social 

(MENDONÇA, et al. 2004). 

Devido à importância dessas abordagens, muitos estudos têm sido desenvolvidos 

com o intuito de associar padrões alimentares e doenças, pois por meio dessas 

abordagens a qualidade da dieta pode ser analisada de maneira mais global (GERBER, 

2001). Com o reconhecimento da idéia de associação de padrões alimentares à 

prevenção e promoção de doenças crônicas, características dietéticas associadas à 

redução do risco de DCNT foram incluídas à qualidade da dieta (CERVATO et al., 

1997). 

A proposta de identificação de padrões alimentares vem sendo utilizada nos 

últimos 20 anos, empregando métodos estatísticos de modo a obter uma visão de 

consumo, de alimentos como um todo. A investigação de padrões alimentares permite 

identificar subgrupos no risco de doenças e fundamentar de forma mais objetiva a 

elaboração de recomendações e guias dietéticos (CAI et al., 2007; LEITE et al., 2003; 

WIRFÄLT et al., 2001). Além disso, o padrão alimentar expressa situações reais de 

disponibilidade de alimentos e da condição de inserção dos indivíduos nos diferentes 

cenários sociais e certamente refletem a prática alimentar da população em estudo 

(ALVES et al., 2006). 

A influência da alimentação que um indivíduo obteve ao longo de sua vida não 

deve estar apenas associada às doenças causadas por esse comportamento alimentar 

errôneo, devemos ir muito mais 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 associação entre a influência dos familiares no 

comportamento alimentar de destes indivíduos se tornando um fator que contribui para 

o surgimento das doenças crônicas da atual sociedade. 

Ao longo do tempo novos padrões nutricionais e alimentares se estabelecem em 

associação a diversos aspectos envolvidos na etiologia dos distúrbios nutricionais. 

Assim, a identificação dos grupos marcadores de doença cardiovascular e a agregação 

familiar se fazem importante para o esclarecimento desse quadro ainda pouco 

compreendido. No Brasil, não há estudos que permitam avaliar a agregação familiar 

relacionada à grupos marcadores de doenças cardiovascular. Portanto, o presente estudo 
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objetiva verificar se há agregação familiar nos grupos de alimentos marcadores de 

doença cardiovascular das famílias acompanhadas pelo Programa de Médicos de 

Família. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

 2.1 - Investigação do consumo alimentar 

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

nutrição e saúde. Entretanto, para avaliar o consumo alimentar são necessários métodos apropriados 

para estimar a ingestão de alimentos e nutrientes de grupos populacionais. Além disso, requer 

métodos que minimizem o erro sistemático e provê uma estimativa razoavelmente acurada da 

variabilidade entre indivíduos e/ou grupos (BUZZARD, 1994). 

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 Questionário de Freqüência Alimentar (QFA) tem sido o método mais comumente empregado em 

estudos epidemiológicos (WHO, 2003; WILLET, 1998). 

Segundo West e Staveren (1991), dados de consumo alimentar coletados podem ser 

utilizados com as finalidades de 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, como 

programas governamentais de fortificação de alimentos. 

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

se baseiam em macronutrientes, consequentemente consumo de energia, e micronutrientes. 

Geralmente esse método é realizado com o auxílio de tabelas de composição química dos 

alimentos (WEST et al., 1991; WILLET, 1998). Por meio dessa técnica é possível caracterizar 

padrão alimentar em populações a partir do consumo relativo de nutrientes específicos e observar 

a relação entre nutrientes e doenças (VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ et al., 1997; MONDINI et al., 

1994). 

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). 
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Uma alternativa utilizada para a caracterização do consumo alimentar habitual dos 

indivíduos é a análise dos padrões alimentares por outros métodos, que permitem analisar o efeito 

global da dieta. Além de facilitar a compreensão das práticas dietéticas, contribui para promoção 

e prevenção da saúde, considerando a relação da alimentação com o aparecimento de doenças 

(HU, 2002). 

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 avaliados 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 dietéticos vigentes em uma dada população 

e sua evolução ao longo do tempo (MONTEIRO et al., 2000). Entre os métodos de inquérito 

alimentar, citaremos a seguir os mais freqüentemente utilizados como o Recordatório de 24 horas 

(R24h) e o QFA. 

 

2.2 - Recordatório de 24 horas 

 Neste tipo de inquérito, um entrevistador solicita ao entrevistado que relate todos os 

alimentos e bebidas ingeridas nas 24 horas precedentes ou no dia anterior à entrevista, 

descrevendo o volume ou tamanho das porções consumidas. É fundamental que o entrevistador 

seja bem treinado.  

O R24h pode ser considerado o instrumento mais empregado para a avaliação da ingestão 

de alimentos e nutrientes de indivíduos e diferentes grupos populacionais no mundo todo e 

também no Brasil (FISBERG et al., 2005). 

Entretanto, se o estudo requer a estimativa dos consumos individuais de energia e 

nutrientes, é recomendado que se replique a coleta de dados. É de fácil administração e tem 

baixo custo. Em contraste com outros métodos, o R24h é o que menos interfere no consumo 
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alimentar habitual. Além disso, exige pouco esforço dos participantes e estes não necessitam ser 

alfabetizados (THOMPSON et al., 1994; WILLET, 1998). 

Por causa da proximidade do período recordado, o entrevistado tende a lembrar-se mais 

facilmente, melhorando a acurácia do instrumento. Entretanto, o método apresenta algumas 

limitações (BONOMO, 2000). A qualidade da informação dependerá da memória e da cooperação 

do entrevistado, assim como da capacidade do entrevistador em estabelecer um canal de 

comunicação em que se obtenha a informação por meio do diálogo. A informação obtida por este 

método está determinada pela habilidade do indivíduo em recordar, de forma precisa, seu 

consumo de alimentos. Tal habilidade é influenciada por idade, sexo e nível de escolaridade, 

entre outros fatores. A idade é o fator que mais influencia as respostas, sobretudo nas idades 

extremas, em que se requer que uma pessoa responsável relate a informação. Isso também é 

válido para pessoas com algum tipo de deficiência (FISBERG et al., 2005). Segundo Frank 

(1994), crianças a partir de 12 ou 13 anos podem responder a entrevistas com precisão, sem a 

ajuda de adultos. 

Além disso, pode ser que a ingestão do dia anterior seja atípica e não represente os hábitos 

alimentares; não permite englobar a sazonalidade, não inclui a variação diária, a ingestão real 

pode ser omitida, e existe uma tendência de subestimação do tamanho da porção, à medida que a 

porção cresce. Para amenizar o viés de memória que pode ser produzido quando aplicado 

isoladamente, principalmente em idosos, o R24h pode ser associado a fotografias, a réplicas de 

alimentos e kits com medidas caseiras. Desta forma também auxilia na padronização das medias 

e diminuição dos erros de estimação das porções (BONOMO, 2000). 

2.3 - Questionário de Freqüência Alimentar 

Com o objetivo de investigar possíveis relações entre alimentos/nutrientes da dieta e 

DCNT, muitos estudos epidemiológicos têm sido realizados. Para essa investigação é 

fundamental que seja conhecido o consumo alimentar habitual, ou seja, de um longo período de 

tempo. Dentre os instrumentos utilizados para se avaliar o consumo alimentar, o QFA tem sido o 

método mais comumente empregado em estudos epidemiológicos em razão de sua confiabilidade 

e validade relativa, praticidade e rapidez de aplicação e baixo custo. Apesar de ter como limitação 

o fato de ser dependente da memória e do entendimento por parte do entrevistado (WILLET, 
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1998). Além disso, o QFA é o instrumento que melhor expressa o consumo alimentar habitual, 

principalmente quando o objetivo é a associação entre o consumo de alimentos e doenças 

crônicas, já que prevê a medição da exposição e sua relação com o tempo, permitindo a 

classificação dos indivíduos em categorias de consumo. É o mais adequado para estudos de base 

populacional e não sofre o efeito da variação intra-individual (WILLET, 1998; THOMPSON et 

al., 1994; PEREIRA et al., 2007). 

Este instrumento é constituído de uma lista de itens alimentares acompanhados de 

freqüências de consumo. É perguntado ao indivíduo com que freqüência determinado alimento é 

ingerido, podendo estar remetido à última semana, mês ou ano. Outros detalhes podem estar 

associados, como perguntas referentes ao método de preparação do alimento. O questionário 

pode ser: qualitativo, quando são obtidas somente informações referentes à freqüência de 

consumo; quantitativo, quando são obtidas informações referentes à porção do alimento ingerido; 

e semiquantitativo, quando inclui uma porção média de referência para cada item alimentar 

(THOMPSON et al., 1994; PEREIRA et al., 2007). 

 

2.4 - Análise do consumo alimentar 

 

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. Por conseguinte, padrões alimentares variam entre populações diferentes (SICHIERI 

et al., 2003; ALVES et al., 2006).  

2.4.1 - Consumo alimentar caracterizado por meio do cômputo de macro e micronutrientes 

Muitos estudos epidemiológicos utilizam informações de ingestão de alimentos para 

converter em consumo de macronutrientes, conseqüentemente, consumo de energia, e também de 

micronutrientes. Esta conversão pode ser realizada pela análise química direta dos alimentos 

consumidos ou com o auxílio de tabelas de composição química dos alimentos, estimando a 

ingestão de nutrientes. Como o primeiro método tem alto custo e consome muito tempo, o 

método baseado nas tabelas é mais usado (WEST et al., 1991; WILLET, 1998).  
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Por meio dessa técnica é possível observar a relação entre nutrientes e doenças. O 

consumo adequado de vitaminas e minerais, por exemplo, é importante para a manutenção das 

diversas funções metabólicas do organismo. A ingestão inadequada desses micronutrientes pode 

potencialmente levar a estados de carência nutricional, sendo conhecidas diversas manifestações 

patológicas por ela produzidas (VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ et al., 1997). Muitas pesquisas 

foram publicadas sobre a ingestão de micronutrientes, motivadas pelos resultados de alguns 

estudos epidemiológicos, de variados delineamentos, sugerindo a existência de uma relação entre 

vitaminas e minerais e doenças cardiovasculares e câncer (KEY, 1994).  

As evidências epidemiológicas estão continuamente providenciando recomendações para 

que as pessoas aumentem o consumo de frutas e verduras como medida preventiva para reduzir 

os riscos de diversas doenças degenerativas. Existem altíssimas correlações de efeitos benéficos 

de nutrientes essenciais, ou não, que podem modificar processos celulares, com efeitos 

fisiológicos protetores (ANGELIS, 2001). 

Diversos mecanismos podem mediar esses efeitos protetores, envolvendo, por exemplo, a 

participação de micronutrientes como vitamina C, ácido fólico e ainda as fibras. Essas 

substâncias são capazes de bloquear ou suprimir a ação de agentes cancerígenos ou até mesmo 

evitar danos causados pela oxidação do DNA (OPAS, 2003). 

Michaud et al. (2000) observou associação inversa entre ingestão de vitamina E e risco de 

câncer de bexiga, sendo mais forte entre os que usavam suplementos de vitamina E por muitos 

anos. Notou também inversa associação entre suplementação de vitamina C e risco. Porém não 

encontrou associação entre total de energia, macronutrientes e outros micronutrientes e risco de 

câncer de bexiga. 

O padrão de consumo alimentar na população urbana brasileira tem sofrido mudanças 

significativas principalmente no que se refere ao aumento relativo no consumo de lipídios e 

diminuição percentual no consumo de carboidratos, sem haver modificações no consumo de 

proteínas (MONDINI et al., 1994). Neste sentido, um estudo na área metropolitana de São Paulo, 

Município de Cotia, mostrou altas proporções de indivíduos com consumo de calorias 

provenientes das gorduras acima de 30% do valor calórico total, evidenciando a possibilidade de 

a dieta ser fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas (MARTINS, 

et al., 1994). 
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Velásquez-Meléndez (1997), realizou um estudo com o objetivo de calcular a composição 

quantitativa e a densidade nutricional de algumas vitaminas e minerais da dieta habitual, em 

relação ao sexo e idade, de uma população da área metropolitana da Grande São Paulo e verificou 

diferenças no consumo de vitaminas e minerais em relação ao sexo e idade em adultos com idade 

entre 20 e 88 anos. Constatou maior consumo de algumas vitaminas e minerais em indivíduos do 

sexo masculino e nos grupos etários mais jovens. De grande importância do ponto de vista da 

saúde pública foram os valores medianos de consumo de vitamina A e cálcio que não atingiram 

as recomendações de consumo para populações da América Latina, indicando risco de deficiência 

desses nutrientes, nessa população.  

Em estudo sobre consumo de macronutrientes, na mesma população, foi observado que 

75% dos indivíduos apresentaram total energético, em sua dieta, menor do que 2.500 calorias; 

sendo que 60% da população consomem dieta com energia total abaixo da estimativa nas 

necessidades. Apenas 21% consumiram dietas que atendiam as recomendações, considerando-se 

a faixa etária, sexo e atividade física; 59,8% apresentaram dietas abaixo das recomendações e 

19,4%, acima. No entanto, a contribuição percentual dos carboidratos, lipídios e proteínas 

situaram-se dentro de valores próximos às recomendações, a contribuição calórica dos 

carboidratos foi de 56%, dos lipídios de 29% e das proteínas de 15% (CERVATO, 1997). 

Pesquisa realizada em 2006, com o objetivo de investigar o padrão de consumo alimentar 

de adultos que vivem em Beiruti, contou com a participação de 444 indivíduos, com idade entre 

25 e 54 anos, e constatou que o valor energético total diário estava estimado em 2523,57 ± 

763,98 kcal, sendo 13,4% fornecido pelas proteínas, 38,9% pela gordura e 47,2% pelos 

carboidratos. A densidade energética encontrada foi de 0,83 kcal/g (NASREDDINE et al., 2005). 

Fernandes et al. (2007), com o objetivo de descrever a ingestão dietética de nutrientes 

antioxidantes em pacientes com Síndrome Metabólica atendidos em uma Unidade Básica de 

Saúde no Município do Rio de Janeiro, verificou a inadequação na ingestão de vitamina A, E e 

cobre em 100,0% da amostra, vitamina C (93,0%), zinco (54,4%) e selênio (21,1%). Dentre os 

participantes, 38,5% (n=22) apresentaram ingestão energética em conformidade com o cálculo da 

necessidade energética. O consumo de frutas e hortaliças foi reduzido em 100,0% (n=57) de 

acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira (2004), e a ingestão de fibra foi abaixo do 

preconizado pela IOM 2003 em 87,7% da população estudada. 
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2.4.2 - Consumo alimentar caracterizado por meio de grupos de alimentos 

Na investigação da alimentação geralmente o foco é dado ao papel individual dos 

nutrientes da dieta em relação a doenças. Entretanto, esse tipo de abordagem apresenta limitações 

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

determinados alimentos. Porém avanços nas pesquisas permitiram observar que essa abordagem 

reducionista não era capaz de transpor a complexidade desta relação. No entanto, influência de 

alguns alimentos e grupos alimentares específicos sobre a saúde tem despertado a atenção de 

pesquisadores (WAIJERS et al, 2005; JACQUES et al., 2001). 

Além disso, alimentos não são consumidos isoladamente e é considerado importante o 

sinergismo entre eles e até mesmo dentro do alimento. A união dos efeitos de cada parte 

constituinte da alimentação é maior do que o efeito individual de algum alimento ou nutriente 

isoladamente (JACOBS et al., 2003). 

A diversidade de combinações alimentares pode levar a competição, antagonismo ou 

alteração na biodisponibilidade de nutrientes. Do ponto de vista epidemiológico, a alimentação 

representa uma exposição altamente complexa, então a verdadeira relação entre grupos 

alimentares e doença pode ser erroneamente atribuída a um único componente, devido à 

multicolinearidade que existe entre nutrientes e alimentos (WILLET, 2000; GORDON, et al, 

1984). Os padrões alimentares constituem uma forma de lidar com essa complexidade. Essa 

abordagem reflete o efeito da dieta mediado por nutrientes ou grupos que operam interativamente 

(GORDON, et al, 1984).  

Na maioria dos estudos, que utilizam QFA com um número grande de alimentos, os 

alimentos são agrupados a fim de que a caracterização do padrão alimentar por grupos de 

alimentos seja facilitada. Vários são os critérios utilizados para a realização deste agrupamento. 

Com base na similaridade do tipo de alimento ou pela composição nutricional, Robinson et al, 

2004 distribuiu os 100 alimentos listados no QFA utilizado em 49 grupos, como por exemplo: 

bacon, hamburguer, carne enlatada, empadas e embutidos foram incluídos no grupo “carnes 

processadas”. Marchioni et al., 2005, a partir de QFA com 27 itens, formou 8 grupos, baseando-

se na similaridade do conteúdo nutricional. Borland et al., em estudo realizado em 2008, além de 

agrupar pela composição nutricional, usou como critério a utilização do alimento. Newman et al., 

em pesquisa sobre Padrões alimentares associados a fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, em 2007, utilizou um QFA com 74 itens alimentares, que foram agrupados em 
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29 categorias, de acordo com a semelhança de conteúdo nutritivo ou a composição botânica, de 

modo a evitar algum tipo de viés.  

Ibiebele et al., 2007, além de agrupar pelo conteúdo nutricional, deixou os alimentos com 

composição nutricional específica como itens isolados. Para completar o agrupamento, 

transformou itens sobre adição de gordura e açúcar em grupos, Obtendo, a partir de um 

questionário com 129 itens e 4 perguntas adicionais em 38 grupos. Kolahdooz et al., 2008, a 

partir dos mesmos princípios, classificou 119 itens em 40 grupos. 

Dixon et al., 2004, formou 51 grupos de alimentos de um QFA de acordo com o papel dos 

alimentos na dieta e com a possibilidade do alimento ser relevante na etiologia do câncer. E 

Nettleton et al., 2006, classificou de acordo com semelhanças nas características nutricionais, 

efeitos biológicos e freqüência de consumo. Alguns itens do questionário constituíram-se em 

grupos isolados devido a elevada freqüência no consumo (como café); outros devido ao efeito 

biológico suspeito (como abacate e guacamole) ou então por incapacidade de se agrupar com 

outros alimentos por composição nutricional específica (como salada de ovo de frango e de 

atum). Além disso, o grupo dos cereais integrais se baseou em uma pergunta aberta “Se você 

come cereal, qual é o nome do cereal que você come freqüentemente?” 

2.4.2.1 - Consumo alimentar a posteriori 

Devido à relação da ingestão de alimentos e aparecimento de doenças e ao fato da 

alimentação ser um fator de risco modificável, torna-se necessário a realização de estudos 

epidemiológicos que focalizem este tema. Dentre os vários métodos utilizados para explorar essa 

relação, a utilização de padrões alimentares por meio de técnicas diferenciadas tem emergido 

(WAIJERS et al., 2005).  

Em 1982, um dos primeiros trabalhos publicados sobre padrão de consumo alimentar, o 

definia como “alimentos consumidos em várias combinações características” e via este modelo 

de avaliação alimentar com provável utilidade para examinar a associação entre consumo 

alimentar e incidência de doenças, como obesidade, hipertensão e câncer, estabelecer políticas 

voltadas para alimentação e educar o público sobre nutrição e saúde (SCHWERIN et al., 1982). 

Jacobson e Stanton, em 1986, citavam os padrões alimentares como uma alternativa a tradicional 

abordagem das pesquisas epidemiológicas em nutrição (JACOBSON et al., 1986 apud TOGO et 

al, 2003). 
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Para identificar e descrever os padrões de consumo alimentar e sua evolução ao longo do 

tempo, a aplicação de QFA constitui o método mais adequado. (FUNG et al., 2001; HU et al., 

1999). A grande vantagem dos padrões é a utilização de grupos de alimentos na caracterização do 

consumo, em vez de alimentos ou nutrientes isolados. Além de refletir as condições de 

alimentação e nutrição a que são expostas populações, a partir deles é possível identificar 

tendências no comportamento alimentar de uma população e os aspectos que estão envolvidos 

neste processo (JACQUES et al., 2001; MONTEIRO et al., 2000; SICHIERI et al., 2003). 

Os alimentos não são consumidos aleatoriamente, mas sim em certos padrões, que podem 

ser conseqüências do gênero, status socioeconômico, etnia, cultura e fatores ambientais, incluindo 

a disponibilidade de alimentos, a nossa capacidade de comprar e preparar alimentos, os inúmeros 

anúncios de alimentos e os esforços do governo e da comunidade para promover dietas saudáveis. 

Por isso é necessário replicar o método em diversas populações. É possível encontrar diferentes 

padrões em diferentes populações e essa diferença pode ser verdadeira, e não ao acaso. Além 

disso, devido a mudanças nas preferências alimentares e disponibilidade de alimento, o 

significado de um padrão alimentar pode mudar ao longo do tempo (JACQUES et al., 2001; HU, 

2002). 

Associações têm sido encontradas entre padrões alimentares e várias causas de morbi-

mortalidade, como DCV e câncer (OSLER et al., 2001; FUNG et al., 2001; SLATTERY et al., 

1998; IBIEBELE et al., 2007; HU, 2002). 

Existem duas formas de determinar padrões alimentares: a priori, teoricamente e a 

posteriori, empiricamente (NEWBY et al., 2004).  

A segunda chamada a posteriori depende de dados dietéticos específicos disponíveis, que 

são agregados. Os dois métodos mais utilizados são a análise fatorial e a análise de cluster. 

Enquanto a análise fatorial agrega variáveis, a análise de cluster agrega indivíduos ou objetos em 

subgrupos relativamente homogêneos. Esta técnica é utilizada quando as propriedades requeridas 

pela análise fatorial não são encontradas, quando se suspeita que a amostra não é homogênea, ou 

quando a intenção é manter todos os itens do instrumento utilizado (HU, 2002; HAIR et al., 

1995; OLINTO, 2007). 

Vários estudos em diferentes partes do mundo têm utilizado o método de análise fatorial 

para investigar as relações entre a dieta e as doenças (NEUMANN et al. 2007; IBIEBELE et al., 

2007; HU, 2002). 
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A análise fatorial tem como principal objetivo reduzir os dados, que no caso são itens ou 

grupos alimentares, em padrões baseados nas correlações entre essas variáveis. A proposta é reter 

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

posterior análise multivariada. E dependendo do seu objetivo pode ser exploratória ou 

confirmatória. Na análise exploratória busca-se a redução dos dados agrupando-se as variáveis 

que são correlacionadas. É utilizado quando há necessidade de geração de hipóteses e para 

identificar, em processos investigatórios, o aspecto que os itens agrupados manifestam. Na 

análise confirmatória, uma hipótese ou teoria será testada, partindo-se de um número conhecido 

de fatores (OLINTO, 2007; HAIR et al., 1995;). 

Para realizar essa análise exploratória uma das decisões envolve a correlação entre as 

variáveis. A entrada dos dados se dá por meio de uma matriz de correlação. No que diz respeito 

ao número de variáveis necessárias, é importante lembrar que devem existir diversas variáveis 

que funcionem como indicadoras ou marcadoras que poderão dar origem a fatores derivados de 

uma hipótese, contribuindo para avaliar se os resultados têm significância prática. Considerando 

o tamanho da amostra, pode ser utilizado como critério o número de observações ou indivíduos, 

em termos absolutos. As amostras devem ter, preferencialmente, 100 ou mais indivíduos. Além 

disso, 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 do instrumento escolhido, sendo ideal que haja dez observações para cada variável 

(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 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O primeiro verifica a 

presença de correlações estatisticamente significativas entre as variáveis. Testa a hipótese nula de 

que a matriz de correlações é igual à matriz de identidade. Quando o valor de p é igual ou menor 

do que 0,05 conclui-se que os dados produzem uma matriz de identidade, rejeitando-se a hipótese 

nula. O segundo teste mede o grau das intercorrelações entre as variáveis. Este índice varia entre 

0 e 1. À medida que esse valor se aproxima de 1, indica que o coeficiente de correlação simples é 

semelhante ao coeficiente de correlação parcial. Os valores maiores do que 0,60 são considerados 

adequados (HAIR et al., 1995; OLINTO, 2007). 
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A partir do momento em que os testes permitem a aplicabilidade da análise fatorial é 

necessário escolher o método para a extração dos fatores e o número de fatores selecionados para 

representar os dados. A variância total de qualquer variável pode ser dividida em: 

a) variância comum – é a variância da variável que é dividida com outras variáveis na análise, 

baseada nas correlações. A comunalidade da variável é a estimativa desta variância dividida, ou 

compartilhada, pelas variáveis que derivam os fatores. 

b) variância específica – é a variância específica de uma variável. Não pode ser explicada por 

correlações. 

c) variância do erro – também não é explicada pela correlação com outras variáveis, mas sim 

devido a incerteza no processo de inserção dos dados, erros de medidas ou um componente 

randômico no fenômeno medido.  

Como a análise fatorial é baseada em correlações a variância comum é maior (Hair et al., 1995). 

Os métodos utilizados para a extração são Análise de Componentes Principais e Análise 

de Fator Comum. A primeira é uma técnica exploratória e considera a variância total, 

pressupondo-se que não existe erro capaz de distorcer a estrutura dos fatores. Já a segunda, uma 

técnica confirmatória, analisa somente a variância comum e as variâncias específicas ou de erro 

são consideradas, porém não são utilizadas (HAIR et al., 1995; OLINTO, 2007) 

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

Análise de Componentes Principais. Permite que um vasto conjunto de variáveis originais 

correlacionadas sejam transformadas em um conjunto menor de variáveis não correlacionadas, 

chamadas de componentes principais ou fatores (TRICHOPOULOS et al., 2001; HU, 2002; 

HAIR et al., 1995). 

2.4.2.2 - Identificação de padrões alimentares pela Análise de Componentes Principais 

 

O alto nível de correlação entre nutrientes ou alimentos individuais pode impedir análises 

tradicionais, porém favorece a identificação de padrões alimentares pela Análise de Componentes 

Principais (ACP). Além de refletir melhor os hábitos alimentares, pode informar melhor sobre 

recomendações dietéticas, para intervenção, tratamento e educação nutricional (HU, 2002; 

BUTLER et al., 2006). 



 18 

A análise de componentes principais envolve importantes decisões, que incluem análise 

de dados dietéticos e agrupamento dos itens alimentares (MARTINEZ et al, 1998; FUNG et al., 

2004). 

A medida mais utilizada para a obtenção de padrão alimentar pela análise de componentes 

principais é o QFA, pois provê a regularidade de consumo de alimentos e não a medida real de 

ingestão. O QFA não pode medir a ingestão energética com precisão. Contudo, qualquer 

associação encontrada entre uma doença e um padrão alimentar obtido por análise de 

componentes principais pode não refletir um efeito real dos alimentos, mas sim uma associação 

com a ingestão calórica. Por isso, é importante determinar se os investigadores precisam de 

alimentos ajustados pela energia ou se podem ajustar após a identificação dos padrões. 

(NORTHSTONE et al., 2008) 

Para fazer a matriz de correlação utiliza-se, então, os grupos alimentares. A princípio tem-

se o cálculo das comunalidades antes e depois da extração dos fatores. Como esta análise 

considera a variância total, todas as comunalidades iniciais são iguais a 1. A ACP está interessada 

na melhor combinação entre as variáveis, a fim de que uma determinada combinação das 

variáveis originais considere maior parte da variância total do que outra combinação linear 

encontrada. Os fatores são então extraídos de acordo com suas combinações até que o total da 

variância seja explicado. Após a extração as comunalidades passam a variar de 0 a 1. Quanto 

mais próximo de 1 maior a explicação de toda a sua variância (HAIR et al., 1995; OLINTO, 

2007). De acordo com Schulze et al. (2001), se os padrões alimentares falharem ao explicar a 

variância da ingestão alimentar como um todo, seu uso será limitado na epidemiologia 

nutricional. 

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

autovalores. Cada variável (fator) contribui com um autovalor e os autovalores somados 

equivalem ao número de fatores apresentados. Porém depois da rotação, apenas alguns fatores 

são retidos (NEWBY et al., 2004; OLINTO, 2007). 

Uma das mais importantes ferramentas para interpretação dos fatores é a rotação. O 

principal efeito deste processo é redistribuir a variância dos fatores para que os resultados da 

matriz sejam de fácil interpretação. Para isso existem os três tipos de rotação ortogonal, que são 

Varimax, Quartimax e Equamax; e os dois tipos de rotação oblíqua. A rotação ortogonal é a mais 
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simples, onde os eixos são mantidos em 90º, sendo a Varimax a mais utilizada para explorar 

padrões alimentares (HAIR et al., 1995; OLINTO, 2007). 

Na maioria dos estudos de análise de componentes principais usando rotação ortogonal 

Varimax os autovalores maiores do que 1 são retidos, indicando que o fator explica maior parte 

da variância na correlação do que é explicada por um item alimentar isolado (NEWBY et al., 

2004; OLINTO, 2007). 

Outro critério amplamente utilizado é o teste gráfico de Cattel (scree plot). É usado para 

identificar o melhor número de fatores que podem ser extraídos antes da variância específica 

dominar a variância comum. O gráfico é derivado da plotagem dos autovalores em função do 

número de componentes em sua ordem de extração. 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 para serem extraídos. Podendo incluir um ou mais 

fatores a mais do que o critério dos autovalores (CATTEL, 1966 apud OLINTO, 2007). 

  A ACP reduz os dados a combinações. Os coeficientes que definem essa combinação 

linear são chamados factor loadings ou cargas e são as correlações de cada item alimentar com 

seu componente, obtidas pela rotação. A rotação redistribui a variância explicada por cada 

componente, alcançando desta forma uma estrutura mais simples, maximizando as cargas 

maiores e minimizando as cargas menores, permitindo que cada fator tenha cargas altas e com o 

menor número de itens possíveis. As cargas variam de -1 a +1, indicando associações negativas 

ou positivas entre as variáveis e os fatores. E quando estão mais próximas do 0 indicam que não 

há associação. Cargas entre ±0,30 e ±0,40 apresentam um nível mínimo de associação para 

interpretação da estrutura, maiores do que ±0,50 são consideradas mais significantes e maiores do 

que ±0,7 indicam uma estrutura bem definida. Para que seja obtido um poder estatístico de 80% e 

nível de significância de 0,05, quanto maior a carga menor o número de pessoas necessárias na 

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

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

dos indivíduos aos fatores ou padrões identificados. Representam, então, os valores dos fatores 

(NUROSIS, 1990). 

Finalmente observa-se a confiabilidade dos resultados, avaliando o grau de consistência 

interna dos fatores. A medida de consistência mais utilizada é o alpha de Cronbach, que varia de 
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0 a 1. Valores maiores do que 0,50 são aceitos em pesquisas exploratórias, porém geralmente 

valores maiores do que 0,70 são melhores. (ROBINSON et al., 1991 apud HAIR et al., 1995). 

 

2.5 - Hábitos de vida e família 

 A geração, dos anos 60 e 70, receberam uma educação alimentar muito rígida. Naquela 

época, boa alimentação era fundamental para se ter saúde. Existia uma relação de causa e efeito. 

A maior parte da população infantil não escolhia o que deveria comer apenas se alimentava de 

maneira correta. Com o auge da industrialização, e conseqüentemente das facilidades 

alimentares, colocou-se em segundo plano o aspecto nutritivo da alimentação (CARREIRO, 

2008). 

Os indivíduos que eram filhos na época do boom da industrialização, hoje, não 

conseguem transmitir bons hábitos alimentares aos seus filhos. Hoje é natural que uma criança de 

três anos decida o que vai comer, com o que e quando. Muitas escolas tem se preocupado com a 

alimentação dos pequenos, algumas vezes, mais que seus pais. Pois muitas crianças, apesar de ter 

uma alimentação balanceada em suas escolas e creches, ao chegar em casa só encontram como 

opção de refeição o macarrão instantâneo com “nuggets”. O hábito alimentar tornou-se 

obrigatoriamente rápido, prático, “extremamente saboroso”, com baixas calorias e inserido nas 

tendências do momento (CARREIRO, 2008). 

O valor calórico passou a ser determinante para a escolha dos alimentos. Muitos produtos, 

hoje considerados “saudáveis”, estão cada vez mais distantes da qualidade nutricional do 

alimento e, conseqüentemente, da necessidade nutricional de cada indivíduo para cada refeição. 

Muitas vezes, um produto alimentício é considerado “saudável” pela ausência de gordura trans, 

açúcar, sódio e calorias. Valoriza-se nos dias atuais, a ausência e não a presença dos nutrientes 

disponíveis nos alimentos tão simples e baratos quanto uma fruta, uma verdura ou qualquer outro 

alimento fornecido pela natureza (CARREIRO, 2008). 

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

quando comparados aos dias atuais. A importância de ter uma família com conceitos bem 

estruturados sobre alimentação balanceada se torna cada vez mais fundamental para a formação 

de indivíduos saudáveis ou podemos também classificá-los de indivíduos livres das DCNT. 

 Os padrões de consumo permitem o entendimento de construções sociais, ecologicamente 

determinadas, e orientadas ao provimento de condições de reprodução de populações. Ou seja, 
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diferentes padrões de consumo refletem situações nas quais as populações associando-se de 

forma multideterminada a cadeias alimentares tendem a desenvolver um maior equilíbrio (auto-

organização = menor morbidade) ou, contrariamente, são induzidas a situações de menor 

equilíbrio e de auto-desorganização = alta morbidade (SNEPPEN et al.,1995). Portanto, é da 

natureza dos padrões de consumo alimentar a sua maior ou menor capacidade de geração (ou 

não) da saúde. Dessa forma, o padrão de consumo de alimentos, além da ausência específica de 

nutrientes na dieta, expressa situações reais de disponibilidade de alimentos e de condições 

diferenciadas de inserção ou não das populações nos diferentes cenários sociais. 

 Burgess-Champoux et al. (2009), em pesquisa a fim de investigar se a união das famílias 

ao realizar as refeições influenciaria na qualidade da dieta durante o período de transição da 

infância para adolescência nos EUA, concluiu que o hábito familiar de se sentar à mesa para 

realizar as refeições é um dos fatores determinantes da formação de um hábito alimentar saudável 

em um indivíduo. 

 Em outro estudo, abordando também a associação entre a união de famílias na freqüência 

da realização da refeição (jantar) e a sua associação com hábitos alimentares saudáveis; Gillman 

et al. (2009), acreditam que esta associação é verdadeira, pois comprovou-se que as famílias que 

se alimentavam juntas estavam associadas a uma maior ingestão de diversos nutrientes como 

cálcio, folato, ferro, vitamina 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 frutas, legumes, verduras, do baixo consumo de refrigerantes, carne 

vermelha e de snacks quando comparado às famílias que não tinham o hábito de se alimentar 

juntas. 

 Schafer et al. (1988), a fim de investigar os fatores que afetam o comportamento 

alimentar e a qualidade da dieta de casais, concluíram que os fatores que foram considerados 

determinantes de uma alimentação saudável nestes casais foram a influência das esposas, a 

preocupação destas em se ter uma alimentação saudável, aulas relacionadas ao tema nutrição que 

estas participaram e informações nutricionais disponibilizadas na mídia.  

 Se modificarmos o foco de estudos que abordam os padrões alimentares e considerarmos 

outros estudos em que as doenças são o motivo de investigação da agregação familiar e 

permanecermos com a premissa que as doenças crônicas têm causa multifatorial, sendo uma 
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delas as desordens nutricionais; podemos citar diversos destes estudos para exemplificar tal fato, 

mesmo não tendo sido investigado neles o padrão alimentar diretamente. 

Por exemplo, Rice et al. (1997) estudaram a semelhança familiar da gordura abdominal 

visceral e argumentam que embora fatores genéticos e ambientais influenciem a semelhança 

familiar tanto de obesidade total quanto de obesidade visceral, parece existir um fator genético na 

etiologia do componente visceral, que é independente da obesidade total. Já Perusee et al. (1997) 

concluem que, embora não se possam excluir os fatores genéticos, os fatores ambientais são mais 

importantes na determinação da covariação da gordura corporal e lipídeos, lipoproteínas 

plasmáticas, entre irmãos. 

 A questão da influência genética e de hábitos de vida também se coloca em relação à 

agregação familiar do diabetes mellitus, em diferentes culturas. Knuiman et al. (1996), estudando 

uma população indiana, apontam para os fatores genéticos, mas também para a influência da 

identificação cultural entre o casal, as influências ambientais, ressaltando que a família nuclear 

deveria ser considerada como ponto de intervenção nos programas de prevenção de doenças 

cardiovasculares. Os resultados em relação ao excesso de transmissão maternal não são 

consistentes, parecendo responder a diferenças étnicas (VISWANATHAN et al., 1996). 

 São escassos os estudos que tem por objetivo relacionar o padrão alimentar com a 

agregação familiar, mesmo sabendo intrinsecamente que um está diretamente ligado ao outro.   

 Na revisão realizada não foram identificados estudos brasileiros que permitam avaliar a 

agregação familiar com o padrão de consumo alimentar e os fatores ambientais associados. 
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo geral  

 

Avaliar se há Agregação Familiar em Grupos de Alimentos Marcadores de DCV das 

famílias acompanhadas pelo Programa de Médicos de Família no município de Niterói. 

 

3.2 - Objetivos específicos 

 

Caracterizar os Grupos de Alimentos Marcadores de DCV dos indivíduos acompanhados 

pelo Programa de Médicos de Família no município de Niterói. 

Avaliar Agregação no Grupo de Alimentos Marcadores de DCV entre cônjuges, entre 

filhos e pais e entre irmãos acompanhados pelo Programa de Médicos de Família no município de 

Niterói. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 - Desenho de estudo 

 

Análise secundária do projeto CAMELIA (cardio-metabólico-renal familiar), um estudo 

de desenho transversal, que envolveu famílias assistidas pelo Programa Médico de Família 

(PMF) de Niterói, Rio de Janeiro - Brasil. A escolha dos módulos do PMF foi por conveniência, 

visando cobrir as regiões político-administrativas do município. A seleção aleatória dos 

participantes de cada módulo e as entrevistas ocorreram de junho de 2006 a dezembro de 2007. 

 

4.2 - População do estudo 

 

Para o estudo CAMELIA, foram selecionados indivíduos vinculados ao PMF, onde foram 

visitados 13 módulos, selecionados por conveniência, buscando representar as regiões político-

administrativas do município. 

Foram selecionados indivíduos vinculados ao PMF, hipertensos, hipertensos diabéticos, 

diabéticos e controles (não hipertensos e não diabéticos) que tivessem pelo menos um filho 

biológico vivo de 12 a 30 anos, cônjuges vivos e todos deveriam morar na mesma comunidade ou 

serem acessíveis. Todos os filhos naturais do casal de 12 a 30 anos foram convocados para 

pesquisa. Os critérios de exclusão foram: ser gestante, portador de doenças associadas à baixa 

imunidade, ou que estivessem em uso de medicamentos que pudessem interferir nos resultados 

dos exames (como corticóides e citostáticos), além de indivíduos que não concordassem em 

participar da pesquisa.  

 

4.3 - Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Foi realizado o treinamento dos pesquisadores seguido de um projeto piloto para teste dos 

instrumentos e estudo de viabilidade técnica.  
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Utilizaram-se instrumentos validados para avaliar características sociodemográficas, 

comportamentais, clínicas, através de consulta médica com a coleta da história patológica 

pregressa e familiar, mensuração da pressão arterial, coleta de sangue (análise bioquímica) e 

urina e avaliação antropométrica e nutricional por nutricionistas. 

 

4.3.1 - Aspectos sociodemográficos e comportamentais  

 

A idade foi coletada em anos completos no momento da entrevista. A cor da pele (branca, 

parda ou negra) foi autorreferida pelo entrevistado. A escolaridade referiu-se à última série ou 

ano cursados, completos ou não. A renda familiar baseada na informação da renda, em reais, de 

todos os componentes da família no último mês, foi convertida em renda per capita. 

Para avaliação de atividades físicas foi utilizado o questionário sobre atividade física de 

lazer que contém perguntas sobre as atividades físicas realizadas nos últimos 15 dias, 

discriminando a atividade, o número de vezes praticado por semana e o tempo gasto em cada vez. 

Foram considerados fisicamente ativos os indivíduos que praticavam no mínimo 300 minutos por 

semana de atividade física de lazer (SALLES-COSTA et al., 2003; HALLAL, et al. 2006). 

Avaliaram-se, também, horas assistindo televisão, vídeo, video game ou em atividades em 

computador (AAP, 2001; PC, 2003). 

Os participantes foram classificados em fumante e não fumante, a partir das perguntas 

propostas por Chor (CHOR, 1997). 

 

4.3.2 - Antropometria 

 

As medidas antropométricas foram realizadas seguindo padronização de Lohman e 

colaboradores (LOHMAN et al., 1988).
 
A massa corporal (kg) foi obtida uma única vez com os 

indivíduos utilizando o mínimo de roupa possível em balança digital da marca Filizola e modelo 

PL18 (Indústria Filizola S/A, Brasil) com capacidade de 150 kg e precisão de 100g. Para a 

medição da estatura foi utilizado um estadiômetro digital (Kirchnner & Wilhelm, 

Medizintechnik, Alemanha) com precisão de 1,0 cm.  

Foram realizadas duas medidas das circunferências da cintura com a utilização de fita 

métrica inelástica de 200 cm e precisão de 0,1 cm, calculou-se a média e admitiu-se variação 
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máxima de 1 cm entre as duas, repetindo-se o procedimento no caso de ultrapassar essa variação. 

A circunferência da cintura (CC) foi aferida com o participante em apnéia após uma inspiração, 

no ponto do menor perímetro na região abdominal. Foram consideradas condições desfavoráveis 

os pontos de corte acima do percentil 75 (FERNÁNDEZ et al., 2004). 

Com base no índice de massa corporal (IMC), o estado nutricional foi classificado como 

baixo peso, peso adequado, excesso de peso e obesidade de acordo com as distribuições 

propostas por Cole e colaboradores (COLE et al., 2000; COLE et al., 2007). 

 

4.3.3 - Pressão Arterial 

 

A pressão arterial foi aferida com manômetro digital da marca Pro Check
®
 e aparelho 

oscilométrico Omron (OMRON Healthcare Incorporated, USA), validado conforme protocolos 

internacionais e calibrados antes do início do estudo (O’BRIEN, et al., 2001). A hipertensão foi 

definida quando a pressão sistólica e/ou diastólica estava acima do percentil 90 para a idade, 

gênero e estatura, de acordo com o National High Blood Pressure Education Program in 

Children and Adolescents, de 2004 (NHBPEPWG – HBPCA, 2004). 

 

4.3.4 - Análises Bioquímicas 

 

Para a avaliação bioquímica foi colhida amostra de, aproximadamente, 10 ml de sangue 

com os participantes em jejum de no mínimo 12 horas. As dosagens bioquímicas foram 

realizadas na Unidade Básica João Vizella – laboratório de análises clínicas, Niterói-RJ. Os 

exames glicose sérica, HDL colesterol (hight density lipoprotein) e triglicerídeos foram 

realizados no equipamento Selecra da marca Wiener
®
.  

 

4.3.5 - Consumo alimentar 

 

Para investigar o consumo alimentar habitual foi aplicado um Questionário de Freqüência 

Alimentar (QFCA) do tipo Semiquantitativo para adultos contendo uma lista de 84 itens, com 

porção média discriminada para cada um, e opções de freqüência de consumo, previamente 
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validado por Sichieri et al.,
 
em estudo realizado em 1994, em uma amostra de 91 funcionários de 

uma universidade pública do Rio de Janeiro. (SICHIERI et al., 1998).  

O QFCA selecionado constitui-se de uma lista de 84 alimentos, suas respectivas 

quantidades medidas em colheres de sopa, concha, pegador, unidade, pedaço, fatia, copo, xícara, 

posta, filé ou dose, de acordo com o alimento em questão e as respectivas opções de freqüência 

de consumo no ano anterior à entrevista e apresenta 8 opções de respostas: (1) mais de três vezes 

por dia; (2) duas a três vezes por dia; (3) uma vez por dia; (4) cinco a seis vezes por semana; (5) 

duas a quatro vezes por semana; (6) uma vez por semana; (7) uma a três vezes por mês e (8) 

nunca ou quase nunca. 

Este foi utilizado sem qualquer modificação estrutural, sendo apenas adicionado de 11 

perguntas pertinentes às características nutricionais qualitativas, ampliando desta forma, as 

informações referentes ao consumo de alimentos integrais, de baixo teor de gordura, adição de sal 

e produtos diet/light, por exemplo. 

Para determinar o consumo alimentar habitual dos adolescentes, utilizou-se um 

questionário de freqüência de consumo de alimentos QFCA elaborado para adolescentes da 

região metropolitana do Rio de Janeiro com 90 itens e 17 perguntas sobre hábitos alimentares, de 

caráter qualitativo (ARAÚJO et al., 2008). O estudo sobre a reprodutibilidade deste QFCA 

demonstrou confiabilidade aceitável para as estimativas do consumo de alimentos e nutrientes de 

adolescentes da região metropolitana do Rio de Janeiro (ARAÚJO, 2008). 

Apesar dos questionários serem quantitativamente diferentes, ou seja, apresentarem uma 

quantidade diferente de alimentos (QFCA para adultos contendo 84 itens e QFCA para 

adolescentes contendo 90 itens); foram criados grupos de alimentos análogos, não existindo 

assim nenhum alimento que não tivesse seu correspondente em ambos os questionários. 

 

4.3.5.1 - Avaliação do consumo alimentar (variável desfecho)   

 

Para a análise dos pesos da freqüência de consumo, o peso 1,0 foi atribuído ao consumo 

de uma vez por dia e foram considerados pesos proporcionais às demais respostas de freqüência. 

Assim, a freqüência de consumo relatada para cada um dos itens alimentares incluídos no QFCA 

foi transformada em freqüência diária. As demais opções foram relacionadas proporcionalmente 

com a unidade. Assim, para os itens referidos como consumidos duas a três vezes ao dia, a 
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freqüência diária era 2,5 (2+3/2); para itens consumidos duas a quatro vezes por semana a 

freqüência diária era 0,43 [(2+4/2)/7]. Para evitar superestimativas no relato dos itens com opção 

de freqüência diária “2 ou mais vezes por dia” e “5 ou mais vezes por semana” o cálculo da 

freqüência diária foi diferenciado, sendo considerada a menor freqüência diária possível (Quadro 

1). 

Quadro 1: Freqüência diária correspondente a cada opção de freqüência presente no QFCA 

de famílias assistidas no PMF, Niterói 2006-2007. 

Opção de freqüência no QFCA Cálculo Correspondente em freqüência diária 

Menos de uma vez por mês ou nunca - 0,00 

1 - 3 vezes por mês 2,0 ÷ 30 0,07 

1 vez por semana 1,0 ÷ 7 0,14 

2 - 4 vezes por semana 3,0 ÷ 7 0,43 

5 - 6 vezes por semana 5,5 ÷ 7 0,79 

1 vez por dia 1,0 x 1 1,00 

2 - 3 vezes por dia 2,5 x 1 2,50 

2 ou mais vezes por dia  2,0 x 1 2,00 

4 ou mais vezes por dia 4,0 x 1 4,00 

5 - 6 vezes por semana 5,5 ÷ 7 0,79 

5 ou mais vezes por semana 5,0 ÷ 7 0,71 

 

Os itens listados no QFCA foram agrupados em 16 grupos alimentares com base no 

estudo desenvolvido por Nettleton et al.; 2008 que considerou semelhanças características 

nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo associados com DCV (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Grupos de alimentos usados na análise de padrões alimentares e escore de padrão 

alimentar conforme características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo de 

famílias assistidas no PMF, Niteroi 2006-2007.¹ 

 

Grupos de 

alimentos 
Sub-grupos de alimentos 

Alimentos 

Vegetais 

vegetais folhosos, vegetais 

crucíferos, vegetais amarelo 

escuro, outros vegetais, 

tomate 

tomate, alface, chicória,  repolho, couve, couve-flor, 

abóbora, cenoura, pimentão, chuchu, abobrinha, 

pepino, vagem, quiabo, beterraba milho, cebola e 

alho, lentilha, ervilha e grão-de-bico, azeitona, 

palmito 

Frutas 

frutas, abacate, suco natural  

de frutas  

laranja ou tangerina, banana, mamão ou papaia, maçã, 

melancia ou melão, abacaxi, abacate, manga, limão, 

maracujá, uva, goiaba, pêra, suco de frutas,  

Carnes 

vermelhas e 

processadas 

carne vermelha, carne 

processada, carnes ou peixe 

conservados em sal 

vísceras, carne de boi com osso, carne de boi sem 

osso, carne de porco, carne de hambúrguer, churrasco, 

frios, salsicha, carne seca, bacalhau, nuggets 

Gorduras  
gorduras e óleos e 

amendoim 

manteiga, margarina, maionese, bacon, amendoim 

Bebidas 

cafeinadas 

mate, café mate, café 

Refrigerante 

normal 

refrigerante  refrigerante comum 

Refrigerante 

diet 

refrigerante diet/light refrigerante diet/light 

Pães doces 
pães e biscoitos doces pão doce, bolo simples, bolo com cobertura, biscoito 

doce, biscoito recheado 

Amiláceos 

tubérculos, Cereais, Pães pão de sal, pão de forma, pão francês, macarrão, 

macarrão instantâneo, macarrão integral, batata 

cozida, mandioca, inhame, farinha, farinha de 

mandioca, polenta, cereais, panqueca 

Fast food 

lanches rápidos e 

salgadinhos 

lasanha, biscoitos salgados, pão de queijo, lanches 

salgados, pizza, salgados, pipoca, hambúrguer 

(sanduíche), cachorro quente, sanduíche, batata frita, 

chips 

Açúcares 

açúcar adicionado, 

sobremesas, sorvete , 

bebidas açucaradas, 

achocolatado 

açúcar adicionado, chocolate barra, caramelo, pudim, 

bolo, sorvete, suco industrializado, achocolatado 

Carnes 

brancas 

peixes, peixes enlatados, 

aves,  

peixe, camarão, atum e sardinha enlatados, frango 

Arroz 
arroz arroz 

Feijão 
feijões feijão 

Ovos 
ovos ovos 

Laticínios 
leite, iogurte, 

queijo/requeijão 

leite, iogurte, queijo/requeijão 

- ¹ Adaptado de Nettleton et al. (2008). 
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4.4 - Análise Estatística 

A análise fatorial exploratória foi utilizada para derivar fatores baseados na freqüência no 

consumo de cada um dos 16 grupos alimentares formados. Inicialmente foi construída a matriz de 

correlação, com o objetivo de verificar se as variáveis são relacionadas entre si, de modo que o 

modelo fatorial seja apropriado. Com esse objetivo, aplicou-se ainda o Bartlett Test of Sphericity 

(BTS) e o Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy (KMO). 

Para extração dos fatores empregou-se a análise dos PCA e estes foram transformados 

ortogonalmente utilizando a rotação Varimax para obtenção de uma estrutura com independência 

dos fatores, facilitando sua interpretação. Foram derivadas quatro soluções fatoriais com 

autovalores > de 1. A definição dos fatores a serem retidos baseou-se no scree test, que consiste 

em um gráfico que representa os autovalores em relação ao número de fatores a serem retidos. 

 Foram mantidos nos fatores os itens com carga fatorial maior do que 0.30 e consideradas 

aceitáveis as comunalidades mínimas de 0,25. Por fim, verificou-se a consistência interna, por 

meio do Alfa de Cronbach, de cada um dos fatores extraídos, sendo considerados valores acima 

de 0.50. 

 Utilizou-se como desfecho de consumo alimentar o resíduo fatorial (variável contínua) 

gerado da ACP. 

Para estimar as correlações familiares de desfechos e exposições, brutas, sem ajuste, foi 

utilizado o programa FCOR (S.A.G.E, 2008). As correlações obtidas entre pares de familiares são 

estimativas robustas dos valores populacionais (KEEN et al., 2003). 

O FCOR calcula correlações com seus erros padrões assintóticos, para todos os tipos de 

pares na família. As correlações para sub-tipos (específicas por sexo, por exemplo: pai/filho, 

pai/filha, mãe/filho, mãe/filha) e tipos principais (por exemplo: pais/filhos, irmãos) são estimadas 

em conjunto com seus respectivos erro padrão. Para cada tipo de correlação familiar o programa 

utiliza todos os pares de familiares em que ambos tenham informação em ao menos um traço em 

comum. Os demais pares são excluídos dos cálculos. Para que seja possível estimar as 

correlações a partir da amostra é necessário haver ao menos três pares com informação para cada 

traço. 

Os pacotes estatísticos SPSS (Software SPSS Statistics for Windows v. 17.0) e FCOR 

foram utilizados para a análise dos dados, considerando o nível de significância de 5%. 
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4.5 - Considerações Éticas 

O Estudo Camélia foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense/ Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP 

CMM/HUAP nº 220/05). Os procedimentos para levantamento dos dados estiveram de acordo 

com o preconizado na Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, respeitando os princípios da 

autonomia, privacidade e da não maleficência. Antes da realização da entrevista e coleta de dados 

cada indivíduo foi informado sobre o objetivo da pesquisa, os procedimentos a serem realizados e 

foi reafirmada a garantia de sigilo e anonimato dos participantes. A participação na pesquisa foi 

condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecida por responsável ou 

pelo indivíduo com idade igual ou superior a 18 anos. 

 

4.6 - Financiamento 

O Estudo Camélia recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

do Rio de Janeiro (FAPERJ) para compra de kits para os exames bioquímico, da Fundação 

Municipal de Saúde para realização dos exames de sangue e foram concedidas bolsas de estudo 

pela Universidade Federal Fluminense, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e FAPERJ.  
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

MANUSCRITO  

 

Agregação Familiar de Grupos de Alimentos Marcadores de Doença Cardiovascular. 

 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: Práticas alimentares contemporâneas passaram a sinalizar estreita relação entre 

a dieta e algumas doenças crônicas associadas à alimentação. A importância de ter uma família 

com conceitos bem estruturados sobre alimentação balanceada se torna fundamental para a 

formação de indivíduos saudáveis. OBJETIVO: Caracterizar os fatores e avaliar se há agregação 

familiar entre pares das famílias acompanhadas pelo Programa de Médicos de Família no 

município de Niterói. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal envolvendo as famílias 

participantes do estudo CAMELIA. A amostra foi constituída de 1098 indivíduos em 335 

famílias, entre 19 a 65 anos. Para investigar o consumo alimentar habitual da população estudada 

(adultos e adolescentes) foi aplicado um questionário de freqüência alimentar (QFA) específico 

para cada grupo. Os itens do QFA foram agrupados em 16 grupos alimentares baseado em 

Nettleton et al.; 2008. Foi usada a análise dos componentes principais (ACP) para extração dos 

fatores e para estimar as correlações familiares de desfechos e exposições foi utilizado o 

programa FCOR. RESULTADOS: Foram encontrados quatro fatores (primeiro fator: carnes 

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

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

refrigerante diet, carnes brancas e leite e derivados) que juntos explicaram 53,6% da variância 

total do consumo alimentar. As maiores correlações encontradas ocorreram no terceiro fator, 

envolvendo os pares mãe/filha, irmã/irmão, irmã/irmã, mãe/pai, pais/filhos e irmãos. No segundo 

fator nos pares irmão/irmão, irmã/irmão, irmã/irmã, mãe/pai e irmãos. No primeiro fator nos 

pares pais/filhos e irmãos. E no quarto fator nos pares pai/filha, mãe/pai e entre pais/filhos. 

CONCLUSÃO: Evidenciamos agregação familiar mostrando a importância da influência 

familiar no surgimento de DCV. Sugere-se uma maior conscientização das famílias a fim de 
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prevenir a reprodução de padrões alimentares que influenciam de maneira negativa no 

surgimento de DCV. 

 

Agregação familiar; família; hábitos alimentares; comportamento alimentar; dieta; alimentação 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Contemporary food habits have been associated with chronic diseases. The 

importance to have a family with well-structured concepts about balanced food turns out to be 

more and more essential to healthy individual formation. AIM: To characterize the groups of 

food that indicates the cardiovascular diseases (CVD) and to evaluate if there is familial 

aggregation between them with families attended by the Family Doctors Program in the 

municipal district of Niteroi. METHODS: It is about a transversal study involving the families 

taking part of the CAMELIA study. The sample was composed by 1098 individuals in 335 

families, from 19 to 65 years. To investigate the habitual food use of the studied population 

(adults and adolescents) it was applied a questionnaire of food frequency specific for each group. 

The items of the questionnaire were put together in 16 food groups based on the study developed 

by Nettleton et al., 2008. Factors were pulled out through analysis of principal components and to 

estimate the families correlations of issues and expositions it was used the program FCOR. 

RESULTS: We found four factors (first: red and processed meats, fats, normal soda, sweet 

bread, fast food, eggs and sugar; second: caffeinated beverages and starch; third: rice and bean; 

fourth: fruit, diet soda, fish, chicken and milk), that explained together 53,6% of total variance of 

food use. The most correlations occurred in the third factor, involving the pairs mother/daughter, 

sister/brother, sister/sister, mother/father, parents/offspring and siblings. In the second factor: 

brother/brother, sister/brother, sister/sister, mother/father and siblings. In the first factor: 

parent/offspring and siblings. In fourth factor: pairs father/daughter, mother/father and between 

parents/offspring. CONCLUSION: We suggest the families to be more consciousness in relation 

to the living good habits in order to prevent the reproduction of food patterns that influence in a 

negative manner the appearance of CVD.  
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo alimentar é um dos principais fatores determinantes passíveis de modificação, 

sendo alvo de investigações. Práticas alimentares contemporâneas tem sido objeto de 

preocupação das ciências da saúde desde que os estudos epidemiológicos passaram a sinalizar 

estreita relação entre a dieta e algumas doenças crônicas associadas à alimentação (GARCIA, 

2003). 

A proposta de identificação de padrões alimentares vem sendo utilizada nos últimos 20 

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

como um todo (CAI et al., 2007; LEITE et al., 2003; WIRFÄLT et al., 2001). O método mais 

utilizado para a descrição de padrões alimentares em populações é a Análise de Componentes 

Principais (ACP) que permite que um vasto conjunto de variáveis originais correlacionadas sejam 

transformadas em um conjunto menor de variáveis não correlacionadas, chamadas de 

componentes principais ou fatores (HAIR et al., 1995; OLINTO, 2007). 

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

quando comparados aos dias atuais. A importância de ter uma família com conceitos bem 

estruturados sobre alimentação balanceada se torna cada vez mais fundamental para a formação 

de indivíduos saudáveis ou podemos também classificá-los de indivíduos livres das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) (CARREIRO, 2008). 

Desde a década de 80 há estudos evidenciando a agregação familiar do diabetes, da 

hipertensão, dislipidemia e obesidade (HIGGINS et al., 1980; ANDRÉ et al. 1984; BENTORP et 

al., 1985), mas são escassos os estudos que tem por objetivo relacionar o padrão alimentar com a 

agregação familiar, mesmo sabendo intrinsecamente que um está diretamente ligado ao outro.   

 Na revisão realizada não foram identificados estudos brasileiros que permitam avaliar a 

agregação familiar com o padrão de consumo alimentar e os fatores ambientais associados. 

 

MÉTODOS  

 

Análise secundária do projeto CAMELIA (cardio-metabólico-renal familiar), um estudo 

de desenho transversal (SUSSER et al, 1989), cujo objetivo foi investigar a existência de 

agregação familiar de componentes da síndrome metabólica e associação desses com fatores 
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demográficos e sociais, hábitos de vida e marcadores inflamatórios. O presente estudo incluiu 

1098 indivíduos em 335 famílias, com 345 mães, 317 pais e 436 filhos. 

De julho de 2006 a dezembro de 2007, foram visitados 13 módulos do PMF, selecionados 

por conveniência, buscando representar as regiões político-administrativas do município. Em 

cada módulo foi elaborada uma lista de famílias que preenchiam os critérios de inclusão, sendo 

selecionado aleatoriamente o número de famílias para completar a amostra necessária.  

Os critérios de inclusão foram ser hipertenso, diabético hipertenso ou não diabético e não 

hipertenso, com cônjuge e pelo menos um filho natural do casal de 12 a 30 anos, todos 

concordando em participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: ser gestante, portador de 

doenças associadas à baixa imunidade, ou que estivessem em uso de medicamentos que 

pudessem interferir nos resultados dos exames (como corticóides e citostáticos), além de 

indivíduos que não concordassem em participar da pesquisa.  

Após projeto piloto, investigadores treinados procederam às visitas realizadas na 

comunidade, posterior à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 

participantes responderam um questionário padronizado. Em conjunto foram realizadas consulta 

médica com a coleta da história patológica pregressa e familiar, mensuração da pressão arterial, 

coleta de sangue e urina e avaliação antropométrica e nutricional.  

Para investigar o consumo alimentar habitual da população adulta e adolescentes, foi 

aplicado um questionário de freqüência alimentar do tipo semiquantitativo (QFCA) específico 

para cada grupo, previamente validados (SICHIERI et al., 1998; ARAÚJO et al., 2008). Apesar 

dos questionários serem quantitativamente diferentes, ou seja, apresentarem uma quantidade 

diferente de alimentos (QFCA para adultos contendo 84 itens e QFCA para adolescentes 

contendo 90 itens); foram criados grupos de alimentos análogos, não existindo assim nenhum 

alimento que não tivesse seu correspondente em ambos os questionários. 

Para a análise dos pesos da freqüência de consumo, o peso 1,0 foi atribuído ao consumo 

de uma vez por dia e foram considerados pesos proporcionais às demais respostas de freqüência. 

Assim, a freqüência de consumo relatada para cada um dos itens alimentares incluídos no QFCA 

foi transformada em freqüência diária. As demais opções foram relacionadas proporcionalmente 

com a unidade. Assim, para os itens referidos como consumidos duas a três vezes ao dia, a 

freqüência diária era 2,5 (2+3/2); para itens consumidos duas a quatro vezes por semana a 

freqüência diária era 0,43 [(2+4/2)/7]. Para evitar superestimativas no relato dos itens com opção 
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de freqüência diária “2 ou mais vezes por dia” e “5 ou mais vezes por semana” o cálculo da 

freqüência diária foi diferenciado, sendo considerada a menor freqüência diária possível. 

Os itens listados no QFCA foram agrupados em 16 grupos alimentares com base no 

estudo desenvolvido por Nettleton et al.; 2008 que considerou semelhanças características 

nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo associados com doença cardiovascular 

(DCV) (Quadro 1). 

A análise fatorial exploratória foi utilizada para derivar fatores baseados na freqüência no 

consumo de cada um dos 16 grupos alimentares formados. Com o objetivo de verificar se as 

variáveis são relacionadas entre si, de modo que o modelo fatorial seja apropriado. Com esse 

objetivo, aplicou-se ainda o Bartlett Test of Sphericity (BTS) e o Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequancy (KMO). 

Para extração dos fatores empregou-se a ACP e estes foram transformados 

ortogonalmente utilizando a rotação Varimax para obtenção de uma estrutura com independência 

destes, facilitando sua interpretação. Foram derivadas três ou 4 soluções fatoriais com 

autovalores > de 1. A definição dos fatores a serem retidos baseou-se no scree plot, que consiste 

em um gráfico que representa os autovalores em relação ao número de fatores a serem retidos 

(gráfico 1). 

Foram mantidos nos fatores os itens com carga fatorial maior do que 0.30 e consideradas 

aceitáveis as comunalidades mínimas de 0,25. Por fim, verificou-se a consistência interna de cada 

um dos fatores extraídos, por meio do alfa de Cronbach sendo considerados aceitáveis valores 

acima de 0.50. 

Utilizou-se como desfecho de consumo alimentar o resíduo fatorial (variável contínua) 

gerado da ACP. 

Para estimar as correlações familiares de desfechos e exposições, brutas, sem ajuste, foi 

utilizado o programa FCOR (S.A.G.E., 2008). As correlações obtidas entre pares de familiares 

são estimativas robustas dos valores populacionais (KEEN et al., 2003). O FCOR calcula 

correlações com seus erros padrões assintóticos, para todos os tipos de pares na família. As 

correlações para sub-tipos (específicas por sexo, por exemplo: pai/filho, pai/filha, mãe/filho, 

mãe/filha) e tipos principais (por exemplo: pais/filhos, irmãos) são estimadas em conjunto com 

seus respectivos erro padrão. Para cada tipo de correlação familiar o programa utiliza todos os 

pares de familiares em que ambos tenham informação em ao menos um traço em comum.  
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Os pacotes estatísticos SPSS (Software SPSS Statistics for Windows v. 17.0) e FCOR 

foram usados para a análise dos dados, considerando o nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra é composta em sua maioria por mulheres (53,83%), a faixa etária predominante 

se encontra entre 40 a 49 anos de idade (24,4% da amostra), seguido de indivíduos menores de 

dezenove anos (22,5% da amostra). A maioria da população estudada apresenta um grau de 

escolaridade baixo, ou seja, cursou da 5ª a 8ª série ou apresentou de 6 a 9 anos de estudo (36,4% 

da amostra) e está caracterizada por ter uma renda per capita baixa, ou seja, até R$ 200,00 (46,9% 

da amostra) (tabela 1). 

Em relação aos hábitos de vida da podemos destacar que a maioria da população estudada 

nunca fumou (63,9%), a sua maioria é ativa ou pratica 150 minutos de atividade física ou mais 

semanalmente (63%), normotensa (61,9%), normoglicêmica (67,5%) e 79,3% não apresenta 

nenhuma comorbidade associada. 

Quatro fatores foram selecionados por meio de ACP: 

O primeiro fator incluiu os seguintes alimentos: carnes vermelhas e processadas, 

gorduras, refrigerante normal, pães doces, fast food, ovos e açúcares. O segundo fator incluiu: 

vegetais, bebidas cafeinadas e amiláceos. O terceiro fator é caracterizado pelos seguintes 

agrupamentos: arroz e feijão. O quarto fator pelos agrupamentos de: frutas, refrigerante diet, 

carnes brancas e leite e derivados. 

Os quatro fatores encontrados, juntos explicaram 53,6% da variância total do consumo 

alimentar. Apenas os três primeiros apresentam boa consistência interna de acordo com seus 

respectivos Alfa de Cronbach (Tabela 2).  

A comparação das correlações entre os pares familiares em relação aos fatores permite 

inferir a influência da agregação familiar nesses fatores e os resultados são apresentados na 

Tabela 3.  

As maiores correlações, ainda que moderadas, ocorreram no terceiro e segundo fatores. 

No terceiro fator (arroz e feijão), as maiores correlações envolveram os pares irmã/irmã 

(correlação= 0,53) e irmã/irmão (correlação= 0,36). No segundo fator (vegetais, bebidas 

cafeinadas e amiláceos), as maiores correlações envolveram os pares irmão/irmão, irmã/irmã, 
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irmãos e irmã/irmão, com correlações variando entre 0,43 e 0,37 respectivamente.  Apesar de 

fracas, também foram encontradas correlações estatisticamente significativas no primeiro fator 

(envolvendo os pares: pais/filhos e irmãos); segundo fator (envolvendo o par mãe/pai); terceiro 

fator (envolvendo os pares: mãe/filha, mãe/pai, pais/filhos e irmãos) e no quarto fator 

(envolvendo os pares: pai/filha, mãe/pai e entre pais/filhos). 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

O presente estudo com o uso ACP permitiu identificar quatro fatores de grupo de 

alimentos, agrupados para risco de DCV. Considerando estes quatro fatores verificou-se a 

hipótese de que existe agregação familiar ambiental destes na população assistida pelo Programa 

Médico de Família do município de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

A agregação ambiental dos fatores dos grupos de alimentos pode 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. 

Segundo Perusse et al.; (1997) na agregação familiar pode haver dois tipos diferentes de 

correlação entre os pares; a correlação genética e a correlação considerada ambiental. Quando há 

influencia 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. 

Ao avaliar os quatro fatores formados pelos diferentes grupos de alimentos encontrou-se 

um número maior de correlações estatisticamente significativas entre “irmãos”, “pais e filhos” e 

entre casais para o terceiro fator, que contém os alimentos, arroz e feijão. 

O número maior de correlações significativas encontradas neste fator de grupos de 

alimentos pode estar relacionado com o fato de a população brasileira ter o hábito alimentar ou a 

chamada dieta tradicional brasileira baseada no arroz e feijão (Sichieri, 2002). Outra questão que 

pode ser considerado é a situação sócio-econômica da população estudada, em que a renda per 

capita é baixa (até R$ 200,00) em grande parte da amostra estudada (46,9%), limitando a 

aquisição de alimentos, além dos considerados básicos, que inclui o arroz e feijão. 

O arroz é considerado uma cereal, rico em amido, fornece energia; contribui para síntese 

protéica e apresenta alta digestibilidade. O feijão é considerado uma leguminosa, que oferece 
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valor protéico ao prato do brasileiro, mas sua proteína apresenta limitado valor biológico (pobre 

em metionina). Entretanto, a combinação de 100g de feijão e 300g de arroz, corrige o 

aminograma, fornecendo a quota normal diária de proteínas e metade do consumo energético 

para o adulto (ORNELAS, 2007) 

Ao analisar padrões alimentares e associar com marcadores de obesidade como índice de 

massa corporal e circunferência de cintura em população moradora do Rio de Janeiro, na faixa de 

20 a 65 anos, Cunha, et al. (2010) verificaram três diferentes padrões alimentares: o primeiro foi 

classificado como misto, contendo alimentos como cereais, peixes e camarão, vegetais, raízes, 

frutas, ovos e bebidas cafeinadas; o segundo grupo, classificado como padrão ocidental, contendo 

fast foods, bebidas leves, sucos, bolos, cookies, leite e derivados, doces e snaks e um terceiro 

grupo, considerado tradicional, contendo arroz, feijão, açúcar, óleos e saladas temperadas. Dos 

três padrões encontrados, o padrão tradicional estava inversamente associado com o aumento da 

massa corporal em mulheres, sugerindo que este padrão alimentar, tradicional, baseado no 

consumo de alimentos como arroz e feijão, são protetores quando relacionados ao ganho de peso 

em mulheres. 

Monteiro, et al. (2000) com o objetivo de verificar se pacientes que se encontravam mal 

nutridos apresentariam uma melhora do seu quadro ao receberem uma dieta típica brasileira 

(composta por alimentos como arroz e feijão); obtiveram resultados positivos no quadro clínico 

dos pacientes apenas com o consumo destes dois alimentos, evidenciando a importância 

nutricional destes. 

No presente estudo verificou-se correlações significativas entre “irmãos” e entre casais no 

segundo fator de grupos de alimentos (verduras, bebidas cafeinadas e amiláceos), e também entre 

“pais e filhos” e casais no quarto fator (frutas, refrigerante diet, carnes brancas e leite e 

derivados). Estes dois fatores de grupos de alimentos apresentam em suas composições alimentos 

que atuam como fator de proteção para as DCV. 

 Marin et al., (2011) a fim de investigar a associação entre uma dieta rica em gordura e a 

preservação contra disfunções endoteliais em adultos utilizaram três dietas diferentes (a primeira 

rica em gordura saturada, a segunda pobre em gordura saturada e rica em carboidrato e a terceira 

baseada na dieta mediterrânea, rica em gordura monoinsaturada) e verificaram que o consumo da 
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dieta mediterrânea está diretamente associado com a redução de disfunções endoteliais, além de 

estar positivamente associado com a capacidade de regenerar o endotélio ao se comparar com as 

demais dietas estudadas.  

Em metanálise realizada sobre dieta mediterrânea associada com a síndrome metabólica 

elaborada por Babio et al., (2009), concluíram que a dieta mediterrânea se comporta como um 

padrão alimentar antiinflamatório interessante na redução da incidência de doenças inflamatórias 

como a síndrome metabólica. 

O estudo de metanálise realizado a respeito do tema padrões alimentares versus saúde 

concluiu que dietas com baixa ingestão de gorduras saturadas e trans e com alta ingestão de 

frutas, vegetais, peixe e cereais estão associadas com indivíduos saudáveis e eficaz na prevenção 

de DCV (Ammerman et al., 2002). 

Angeles-Agdeppa et al., (2010) ao estudar os efeitos de uma dieta enriquecida em cálcio e 

vitamina D em mulheres pós-menopausadas e sua associação com a incidência de obesidade; 

verificaram que o aumento da ingestão de cálcio e vitamina D esta diretamente associada com a 

redução de peso na amostra estudada.  

Pesquisas como as acima citadas evidenciam ainda mais a importância do consumo de 

dietas pobres em açúcar simples, gorduras saturadas e sal e ricas em verduras, legumes, frutas, 

cereais integrais, carnes brancas e fonte de cálcio a fim de prevenir o surgimento de DCV. 

Baseando-se nas características nutricionais dos grupos de alimentos dos fatores 2 e 4, que 

são importantes na proteção para DCV, e nas correlações estimadas nos pares “irmãos”, “pais e 

filhos” e entre casais, consideramos que há agregação familiar ambiental para grupos de 

alimentos protetores de DCV neste estudo. 

Muitos aspectos podem estar relacionados com a influência ambiental no padrão alimentar 

desde os culturais de determinadas regiões ou grupos, assim como o contexto familiar, a condição 

sócio-econômica da família, características individuais (personalidade) e atualmente a influência 

dos padrões impostos pela mídia tanto sobre os adultos como os jovens. 

Ao estudarem as condições sociais e culturais relacionadas com uma dieta promotora de 

saúde e bem estar físico em famílias de classe média no leste da Escócia, Backett-Milburn et al, 

(2010) verificaram que os membros da família mantinham um estilo de vida saudável e apenas o 

tinham pois encorajavam diariamente os seus filhos adolescentes a colocarem em prática os 

ensinamentos por eles transmitidos de uma alimentação variada e saudável. 
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Berge et al.,(2010) avaliaram ao longo de cinco anos, a associação entre o comportamento 

dos pais e a freqüência de refeições dos adolescentes e encontraram que existe associação 

positiva entre o estilo autoritário de pais e a freqüência de refeições realizada pela família, 

principalmente ligado a adolescentes do sexo masculino e a figura materna. 

As influências do ambiente familiar e social no consumo de frutas e vegetais foram 

investigadas por Gross et al., (2010) em estudantes em Washington nos Estados Unidos, e 

verificaram que fatores como a participação do estudante no planejamento do cardápio (ambiente 

escolar) e seleção de alimentos em casa (ambiente familiar) explicaram  mais de 50% da 

variância no consumo de frutas e verduras por estes estudantes. 

A relação existente entre a estrutura familiar, a ausência da figura paterna e os padrões 

alimentares de adolescentes, foi avaliada por Stewart et al., (2009) e verificaram que os 

adolescentes que vivem em famílias “não-tradicionais”, apresentavam uma alimentação 

considerada menos saudável do que adolescentes que vivem com seus pais biológicos ou 

adotados. 

Ao investigar os fatores que afetam o comportamento alimentar e a qualidade da dieta de 

casais, Schafer et al. (1988) concluíram que os fatores que foram considerados determinantes de 

uma alimentação saudável nestes casais foram: a influência das esposas, a preocupação destas em 

se ter uma alimentação saudável, aulas relacionadas ao tema nutrição que estas participaram e 

informações nutricionais disponibilizadas na mídia.  

Em relação à influência positiva entre “irmã/irmã”, segundo Fonseca et al. (1998), é 

bastante difundida, entre as meninas, a “mentalidade dietética” evidenciada, por exemplo, na 

prática de evitar alimentos energéticos ou na omissão de uma ou mais refeições diárias. 

Nos resultados aqui apresentados verificou-se que no primeiro fator de grupo de alimentos 

há correlações significativas entre “pais e filhos” e “irmãos”, sendo que correlação entre “irmãos” 

é mais forte do que entre “pais e filhos”. 

Este fator engloba alimentos como: carnes vermelhas e processadas, gorduras, refrigerante 

normal, pães doces, alimentos considerados como fast food, ovos e açúcares que se consumidos 

em excesso se tornam a longo prazo prejudiciais à saúde. 

No Reino Unido, Hamer et al., (2010) ao identificarem padrões alimentares e associá-los 

com os marcadores de DCV, verificaram que o padrão alimentar caracterizado pela ingestão de 

fast food , com alto consumo de gordura saturada estava associado com altas concentrações de 
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proteína C reativa (PCR) e homocisteína considerados importantes marcadores inflamatórios, 

assim como baixas concentrações de HDL-colesterol. Estes resultados também estavam 

inversamente associados com uma dieta considerada saudável, sugerindo que padrões alimentares 

baseados em alimentos como fast food são fortemente associados com os marcadores de DCV. 

Ao avaliar a associação entre padrões alimentares com a função ventricular esquerda em 

indivíduos sem doença cardiovascular, Liu et al., (2009) verificaram que o padrão encontrado 

contendo alimentos com alta carga glicêmica, carnes “gordas”, queijos “gordos” e comidas 

processadas e com a baixa ingestão de vegetais, frutas, soja, chá verde e preto, sobremesas diet, 

oleaginosas e peixe estavam diretamente associados com disfunção ventricular esquerda, 

determinando a longo prazo uma disfunção metabólica e originando as DCV. 

No Brasil, estudo realizado por Levy-Costa et al.; (2005), a fim de descrever a 

distribuição da disponibilidade domiciliar de alimentos no País entre 2002-2003 e avaliar sua 

evolução nas áreas metropolitanas no período 1974-2003; foi verificado características negativas 

como o excesso de açúcar, gorduras em geral, gorduras saturadas e a presença insuficiente de 

frutas e hortaliças na dieta. Este padrão alimentar encontrado aponta para tendências 

desfavoráveis sobretudo do ponto de vista da obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, 

certos tipos de câncer e outras enfermidades crônicas associadas a dietas com alta densidade 

energética, escassez de fibras e micronutrientes e excesso de gorduras em geral e de gorduras 

saturadas (WHO/FAO, 2003). 

O consumo de alimentos entre os adolescentes do Rio de Janeiro caracterizou-se por uma 

ingestão elevada de produtos com alta densidade energética como achocolatados, açúcar de 

adição, biscoito doce, batata frita e chips, fast food, dentre outras (aproximadamente a quarta 

parte do consumo energético total), segundo estudo realizado por Sichieri et al., (1998). A dieta 

inadequada na adolescência pode ser um fator de risco para enfermidades, particularmente as de 

origem metabólica, na vida adulta. Os eventos nutricionais na vida precoce podem determinar 

alterações nos sistemas anabólico/catabólico, levando a desfechos metabólicos em idades mais 

avançadas e permitindo a acumulação de tecido adiposo mediante modificações muito pequenas 

no consumo energético (SICHIERI et al., 1997). Dessa forma, pode ser elevada a probabilidade 

de adolescentes com hábitos alimentares inadequados tornarem-se adultos obesos e candidatos às 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).  
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A correlação verificada no primeiro fator de grupos de alimentos do presente estudo, pode 

estar relacionada com dois importantes eventos na atualidade urbana brasileira, que são o 

aumento do consumo de alimentos por adolescentes e adultos fora do domicílio, e a influência da 

mídia entre os jovens. 

No Brasil, os anos 70 e 80, foram caracterizados pelo crescimento das despesas com 

alimentação fora de casa, particularmente em restaurantes do tipo fast food e com a alimentação 

em locais de trabalho ou em bares e restaurantes com a utilização de vale-refeição (Burlandy, et 

al. 2001). 

No município do Rio de Janeiro, em 1996, aproximadamente 50% das refeições de 

homens adultos, referentes ao almoço e lanche da tarde, eram realizadas fora do domicílio e sem 

utilizar alimentos provenientes do domicílio (Sichieri, 1998). Mais recentemente Bezerra et al., 

(2010) baseado em uma amostra complexa de 48.470 domicílios brasileiros, da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares de 2002-2003 verificou que a freqüência de consumo de alimentos fora 

do domicílio foi de 35%, sendo maior na região Sudeste (38,8 %), maior entre os indivíduos de 

20 a 40 anos (42 %), do sexo masculino (39 %), com maior nível de renda (52 %) e maior 

escolaridade (61 %). Os alimentos mais freqüentemente consumidos fora do domicílio foram: 

refrigerantes (12 %), refeições (11,5 %), doces (9,5 %), salgados fritos e assados (9,2 %) e fast 

foods (7,2 %).  

Ao estudar a associação entre as atitudes que levam os adultos a preferirem fast food e a 

sua freqüência de consumo, Dave et al., (2009) verificaram que a freqüência do consumo de fast 

food estava mais associada à idade (indivíduos mais jovens), sexo masculino, estado civil 

(indivíduos solteiros), à opção de ser mais conveniente e dos participantes não terem o hábito de 

cozinhar.  

Em contrapartida, a fim de exemplificar os benefícios nutricionais desencadeados pelo o 

oposto do citado acima, o estudo de Sweetman et al., (2011) verificou a existência de associação 

direta entre uma dieta mais saudável, rica em legumes e verduras e o hábito de realizar refeições  

na mesa em famílias do Reino Unido. 

Com o objetivo de avaliar a relação entre a presença da televisão durante as refeições e o 

padrão de consumo das crianças de Washington, nos Estados Unidos, constatou-se que as 

crianças, que costumam realizar as refeições vendo televisão apresentam hábitos alimentares 
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prejudiciais à saúde por consumirem pizzas, snacks e refrigerantes ao invés de frutas, legumes e 

verduras (Coon et al., 2001).  

A correlação entre casais aparece em três dos quatro fatores de grupos de alimentos 

encontrados neste estudo, e estas são similares a de “irmãos” e de “pais e filhos”, sugerindo 

segundo Perusse et al.,(1997) correlação  ambiental. 

De alguma forma, negativa ou positivamente podemos verificar a influência de algum 

indivíduo da família (principalmente os pais), nas escolhas alimentares dos demais familiares. 

Wardle et al., 2005, constatou que existe associação direta entre o tipo de alimentação realizada 

pelos pais com as escolhas alimentares de seus filhos. Verificando que se o consumo de verduras, 

legumes e outros alimentos considerados saudáveis forem corriqueiros entre os pais, os filhos 

irão aprender a se alimentar como seus pais, mostrando que existe uma forte relação entre 

consumo de determinados alimentos entre pais e filhos. 

Vários outros estudos demonstram a relevância do comportamento alimentar dos pais, 

pois estão diretamente ligados às futuras escolhas dos seus filhos, assim como a  presença dos 

pais em casa, no estabelecimento de regras entre a família, na iniciativa dos pais de incentivar os 

filhos a consumirem alimentos saudáveis (Cooke et al., 2004; Pearson et al., 2009). 

Neste estudo pode ser evidenciada a agregação familiar ambiental no consumo alimentar 

tanto para proteção como para risco de DCV. A influência familiar na determinação de padrões 

alimentares sejam eles positivos ou negativos pode definir, em longo prazo, o surgimento ou não 

de DCV. Portanto, faz-se necessário uma maior conscientização das famílias quanto aos hábitos 

alimentares saudáveis a fim de prevenir a reprodução de padrões alimentares que influenciam de 

maneira negativa no surgimento de DCV. 
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Quadro 1 – Grupos de alimentos usados na análise de padrões alimentares e escore de padrão 

alimentar conforme características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo de 

famílias assistidas no PMF, Niteroi 2006-2007.¹ 
Grupos de 

alimentos 
Sub-grupos de alimentos 

Alimentos 

Vegetais 

vegetais folhosos, vegetais 

crucíferos, vegetais amarelo 

escuro, outros vegetais, 

tomate 

tomate, alface, chicória,  repolho, couve, couve-flor, 

abóbora, cenoura, pimentão, chuchu, abobrinha, 

pepino, vagem, quiabo, beterraba milho, cebola e 

alho, lentilha, ervilha e grão-de-bico, azeitona, 

palmito 

Frutas 

frutas, abacate, suco natural  

de frutas  

laranja ou tangerina, banana, mamão ou papaia, maçã, 

melancia ou melão, abacaxi, abacate, manga, limão, 

maracujá, uva, goiaba, pêra, suco de frutas,  

Carnes 

vermelhas e 

processadas 

carne vermelha, carne 

processada, carnes ou peixe 

conservados em sal 

vísceras, carne de boi com osso, carne de boi sem 

osso, carne de porco, carne de hambúrguer, churrasco, 

frios, salsicha, carne seca, bacalhau, nuggets 

Gorduras  
gorduras e óleos e 

amendoim 

manteiga, margarina, maionese, bacon, amendoim 

Bebidas 

cafeinadas 

mate, café mate, café 

Refrigerante 

normal 

refrigerante  refrigerante comum 

Refrigerante 

diet 

refrigerante diet/light refrigerante diet/light 

Pães doces 
pães e biscoitos doces pão doce, bolo simples, bolo com cobertura, biscoito 

doce, biscoito recheado 

Amiláceos 

tubérculos, Cereais, Pães pão de sal, pão de forma, pão francês, macarrão, 

macarrão instantâneo, macarrão integral, batata 

cozida, mandioca, inhame, farinha, farinha de 

mandioca, polenta, cereais, panqueca 

Fast food 

lanches rápidos e 

salgadinhos 

lasanha, biscoitos salgados, pão de queijo, lanches 

salgados, pizza, salgados, pipoca, hambúrguer 

(sanduíche), cachorro quente, sanduíche, batata frita, 

chips 

Açúcares 

açúcar adicionado, 

sobremesas, sorvete , 

bebidas açucaradas, 

achocolatado 

açúcar adicionado, chocolate barra, caramelo, pudim, 

bolo, sorvete, suco industrializado, achocolatado 

Carnes 

brancas 

peixes, peixes enlatados, 

aves,  

peixe, camarão, atum e sardinha enlatados, frango 

Arroz 
arroz arroz 

Feijão 
feijões feijão 

Ovos 
ovos ovos 

Laticínios 
leite, iogurte, 

queijo/requeijão 

leite, iogurte, queijo/requeijão 

- ¹ Adaptado de Nettleton et al. (2008). 
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Gráfico 1 – Scree plot - representação dos autovalores em relação ao número de fatores retidos 

na ACP de grupos de alimentos de famílias assistidas no PMF, Niteroi 2006-2007. 
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Tabela 1 – Freqüência de variáveis demográficas, socioeconômicas, comportamentais e 

comorbidades de famílias assistidas no PMF, Niteroi 2006-2007. 

 

 

Sexo n % 

Feminino 591 53,82 

Masculino 507 46,17 

Faixa Etária     

> 19 a 247 22,49 

20 - 29 a 187 17,03 

30 - 39 a 117 10,65 

40 - 49 a 268 24,4 

50 - 59 a 221 20,12 

60 a e + 58 5,28 

Escolaridade     

até a 4ª série ou 5 anos de estudo 365 33,3 

5ª a 8ª série ou 6 a 9 anos de estudo 399 36,4 

2ºgrau e mais ou 10 e mais anos de estudo 332 30,29 

Renda Familiar per capita     

até R$ 200,00 506 46,89 

de R$ 200,00 a 600,00 393 36,42 

mais de R$ 600,00 180 16,68 

Tabagismo     

nunca fumou 692 63,89 

ex-fumante 211 19,48 

fuma atualmente 180 16,62 

Atividade Física de Lazer     

pratica menos de 150 min semanais 406 36,97 

pratica 150 min e mais semanais 692 63,02 

Pressão Arterial     

normotenso 673 61,85 

hipertenso 415 38,14 

Glicemia     

glicemia < 100mg/dL 582 67,51 

glicemia entre 100 a 125,9mg/dL 280 32,48 

Estado Nutricional     

eutrofia 858 79,29 

obesidade 224 20,7 

  n = 1098 
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Tabela 2 – Representação dos componentes da matriz rotada dos fatores de grupos de alimentos 

retidos em análise de componentes principais de famílias assistidas no PMF, Niteroi 2006-2007. 

 

Grupo de Alimentos Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Comunalidades 

Vegetais   0,696     0,687 

Frutas e suco de fruta natural       0,682 0,562 

Carne vermelhas e processadas 0,535       0,434 

Óleo e gorduras 0,6       0,448 

Bebidas cafeinadas   0,608     0,415 

Refrigerante normal 0,472       0,249 

Refrigerante diet       0,538 0,431 

Pães Doces 0,593       0,604 

Amiláceos   0,811     0,69 

Fast Food 0,562       0,745 

Ovos 0,443       0,291 

Açúcar, doces e bebidas açucaradas 0,749       0,571 

Aves e peixes       0,602 0,397 

Feijão     0,876   0,791 

Arroz     0,86   0,79 

Leite e derivados       0,494 0,477 

Autovalores 3,289 2,591 1,480 1,223  

Percentual da variância (%) 20,5 16,19 9,25 7,64  

Percentual da Variância acumulada 

(%) 16,47 31,68 42,7 53,6  

Alfa de Cronbach 0,683 0,634 0,791 0,382  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,754 
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Tabela 3 - Correlação bruta entre pares familiares e fatores de grupos de alimentos de famílias 

assistidas no PMF, Niteroi 2006-2007. 

 

 

Pares de 

Famílias 

Fator 1  Fator 2 Fator 3 Fator 4 

(p-valor) (p-valor) (p-valor) (p-valor) 

Pai / Filho 0.12 0,03 0.12 0.13 

  (0,16) (0,71) (0,12) (0,09) 

Mãe / Filho 0.09 0.01 0.09 0.12 

(0,23) (0,94) (0,23) (0,1) 

Pai / Filha 0.05 0.05 0.08 0.15 

(0,45) (0.49) (0,28) (0,03)* 

Mãe / Filha 0.08 0.01 0.24 0.04 

(0,19) (0,89) (<0,01)* (0,52) 

Irmão / Irmão 0.33 0.43 -0.03 0.06 

(0,05) (0.01)* (0.86) (0.72) 

Irmã / Irmão 0.17 0.37 0.36 0,02 

(0.19) (<0.01)* (<0,01)* (0.90) 

Irmã / Irmã 0.06 0.39 0.53 0.15 

(0,67) (0,01)* (<0,01)* (0,33) 

Pai / Mãe 0.04 0.20 0.15 0.25 

(0.50) (<0.01)* (0.01)* (<0,01)* 

Pais / Filhos 0.09 0.02 0.12 0.11 

(0,02)* (0,67)  (<0,01)* (0,01)* 

Irmãos 0.20 0.38 0.29 0.06 

(0.02)* (<0,01)* (<0,01)* (0,45) 

Significância 5% 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adoção de hábitos saudáveis ou prejudiciais são preditores de um futuro saudável ou na 

iminência de DCNT em geral. Neste estudo, podemos evidenciar a presença de agregação 

familiar ambiental, ainda que por meio de uma moderada correlação entre pares da família. 

Podemos concluir que diversos fatores podem ser considerados determinantes do 

consumo alimentar de um indivíduo, como: alimentação fora do domicílio, a influência da mídia 

principalmente nos hábitos alimentares de crianças e adolescente, padrões impostos pela mídia 

como o “culto à magreza” bastante difundido entre a população brasileira, o nível sócio-

econômico da população, entre outros existentes e bastante discutidos neste estudo. 
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8 – ANEXOS: ANEXO 1 - Questionário do estudo CAMELIA 
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ANEXO 2: Aprovação do Comitê de Ética 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ANEXO 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

   
Autorização para pesquisa 

  

Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 

Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342    

 

Nome do responsável: 

Idade:            Número da identidade: 

Nome do adolescente: 

Idade:            Número da identidade:  

 

Você autoriza seu filho a participar de uma pesquisa? Queremos saber se seu filho (a) tem risco de ter algum 

problema cardíaco, no futuro, relacionados aos hábitos de vida e talvez, a uma  herança genética (tendência na 

família, que passa dos pais para os filhos). 

Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você e ao seu filho. Você pode decidir se quer deixar que ele 

continue ou não, em qualquer momento.  

 

Se ele entrar na pesquisa, ele vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre o nascimento, a 

família e os hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos coletar amostras de urina de 

sangue, e fazer um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada para fazer exames ligados à diabetes, 

hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), colesterol total 

e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide, ácido úrico e outros exames, e 

material genético. O material genético isolado do sangue pode indicar uma tendência a diabetes, hipertensão e 

problemas de coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, sob a guarda do Laboratório do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças do coração e dos rins.   

 

Tudo que você responder pelo seu filho será mantido em segredo. As informações obtidas serão utilizadas 

exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão disponíveis para o 

participante, mesmo para aqueles que, em algum momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de sangue 

serão codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 1ª visita, faremos 

uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos.  

 

O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da hipertensão, e de 

algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção precoce e tratamento mais eficaz.  

 

Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 

 

Se você, depois de ler todo esse documento, permitir que seu filho participe, por favor, assine esta folha logo 

abaixo. 

 

Sim, eu concordo que meu filho participe. 

 

Data:      ___________________________________ 

 

Assinatura ___________________________________________________ 



 

 

 

 

                                           

 
Autorização para pesquisa  
 

Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 

Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342   

 

Nome: 

Idade:            Número da identidade: 

 

Você quer participar de uma pesquisa? Queremos saber se você tem risco de ter algum problema cardíaco no 

futuro, relacionado aos hábitos de vida e talvez, a uma  herança genética (tendência na família, que passa dos 

pais para os filhos). 

 

Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você.  Você pode decidir se quer continuar ou não em qualquer 

momento.  

 

Se você entrar na pesquisa, vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre nascimento, a família e 

hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos coletar amostras de urina, de sangue, e 

realizar um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada para fazer exames ligados à diabetes, 

hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), colesterol total 

e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide, ácido úrico e outros exames, e 

material genético. O material genético isolado do sangue pode indicar uma tendência a diabetes, hipertensão e 

problemas de coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, sob a guarda do Laboratório do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças do coração e dos rins.   

 

Tudo que você responder será mantido em segredo. As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente 

neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão disponíveis para o participante, mesmo para 

aqueles que, em algum momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de sangue serão codificadas para 

garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 1ª visita, faremos uma 2ª visita quando 

todos os procedimentos serão repetidos.  

 

O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da hipertensão, e de 

algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção precoce e tratamento mais eficaz.  

 

Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar.  

 

Se você, depois de ler todo esse documento, concordar em participar, por favor, assine esta folha logo abaixo. 

 

Sim, eu concordo em participar. 

 

Data:      ___________________________________ 

 

Assinatura ___________________________________________________ 

 

 


