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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação é parte da pesquisa intitulada ―Construção e Validação de 

um Instrumento de Avaliação da ingestão alimentar na População‖, financiada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC) no 

Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD – Proc. 0257052), 

realizada conjuntamente entre os programas de pós-graduação em Saúde Pública 

da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz (ENSP, RJ); em Saúde 

Coletiva da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS, RS); e em Ciências 

Médicas e em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF, RJ). 

A dissertação aborda, especificamente, o efeito da sazonalidade na ingestão 

alimentar (IA), em duas estações do ano, de adultos de Niterói, RJ. A dissertação 

está estruturada da seguinte forma: (1) introdução, que contempla a importância da 

sazonalidade na avaliação da IA de indivíduos e populações, fornecendo 

embasamento teórico para a justificativa do estudo; (2) revisão da literatura, que 

aborda a avaliação da IA no Brasil, os métodos utilizados na sua aferição e suas 

possíveis fontes de variabilidade; (3) na seção de material e métodos são 

detalhados com rigor científico os procedimentos empregados na coleta, tratamento 

e análise dos dados; (4) os resultados e discussão, que são apresentados na forma 

de dissertação tradicional, e apresentam cuidadosamente os resultados e todas as 

etapas intermediárias da análise dos dados; (5) por fim, as considerações finais 

sistematizam as principais conclusões do estudo. A dissertação contém ainda, as 

referências bibliográficas, apêndices e anexos. 

Como produto final, pretende-se elaborar três artigos científicos: um 

abordando as diferenças sazonais na ingestão de energia e nutrientes; um segundo 
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focado nas diferenças sazonais da ingestão de alimentos e grupos de alimentos; e 

um terceiro analisando as diferenças sazonais no número de recordatórios utilizados 

para aferir a IA com base nas variâncias intra e interindividuais. 
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RESUMO 

 

Costa AF. Variação sazonal na ingestão alimentar de adultos de Niterói, RJ 

[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde da 

Comunidade, 2010. 

 

A aferição da ingestão alimentar (IA) é necessária para estabelecer a relação 

entre dieta e o aparecimento de doenças.  Na maioria dos estudos, os dados de IA 

são coletados somente em um momento ao ano, entretanto limitar o estudo a uma 

única ocasião pode comprometer os seus resultados. O objetivo do presente estudo 

foi verificar o efeito da sazonalidade na IA, em duas estações do ano, de adultos de 

Niterói, RJ. Trinta e três homens e 69 mulheres, saudáveis, com idade entre 20 e 69 

anos, responderam a seis recordatórios de 24 horas (R24h), três no verão e três no 

inverno. Em ambas as estações do ano, foram determinadas a ingestão de 

alimentos, grupos de alimentos, energia e um conjunto de vinte e três nutrientes, 

assim como as variâncias intra e interindividuais e o número de R24h necessários 

para estimar a IA usual, por dois métodos distintos. Os dados de IA foram 

deatenuados pela variabilidade intraindividual e ajustados pela energia. Testes não 

paramétricos foram utilizados para avaliar a diferença entre as médias de IA. A 

ingestão de cereais, leguminosas, produtos lácteos, frutas e frutas oleaginosas 

apresentaram diferenças significativas entre as estações do ano. A ingestão de 

energia e alguns nutrientes foram significativamente diferentes entre os homens e as 

mulheres, e em geral, a IA dos homens é maior que a das mulheres. A ingestão de 

energia não se diferenciou entre as estações, para ambos os sexos, porém a 

ingestão de macro e micronutrientes foi diferente. Variações sazonais também foram 
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encontradas nas variâncias intra e interindividuais e no número de R24h calculados, 

este último mais elevado quando a IA usual é estimada com mais exatidão. Os 

resultados do presente estudo sugerem considerar a sazonalidade na aferição da IA 

servindo de base para a adequação dos métodos e instrumentos utilizados nos 

inquéritos dietéticos populacionais. 

 

Descritores: Inquéritos sobre dietas. Consumo de alimentos. Estações do ano.  
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ABSTRACT 

 

Costa AF. Seasonal variation in food intake of adults in Niterói, RJ, Brazil [master’s 

degree dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde da 

Comunidade, 2010. 

 

The measurement of food intake (FI) is necessary to establish accurately the 

relationship between diet and disease. In most studies data are collected at one 

particular time of the year, however to limit the study to a single time can influence 

the results. The purpose of this study was to investigate the effect of seasonality in 

FI, in two seasons, of the adults of Niterói, RJ. A total of 102 healthy adults (69 

women), aged between 20 and 69 years, were enrolled in the study. They answered 

six 24-hour recalls (24HR), three in summer and three in winter. In both seasons, 

food intake, food groups, energy and twenty-three nutrients was determined, as well 

as the  within and between-person variability and the number of required 24HR to 

estimate usual FI, using two different methods. The data of FI were deattenuated 

considering the intra-individual variability and adjusted for energy. Nonparametric 

tests were used to evaluate the difference between mean values. The intake of 

cereals, beans, dairy products, fruits, oils and nuts showed significant differences 

between the seasons. Energy and some nutrients intakes were significantly higher in 

men than in women. 

Energy intake did not differ between the seasons, for both sexes, but the 

intake of macro and micronutrients was different. Seasonal variations were also 

found in within and between-person variances and the estimated number of 24HR, 

this number increased when the FI is estimated with higher precision. The results of 
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this study suggest to consider the seasonality in the measurement of FI in order to 

improve the methods and instruments used in population dietary surveys. 

 

Key words: Diet Surveys. Food Consumption. Seasons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS    15 

LISTA DE TABELAS        16 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS   19 

1 INTRODUÇÃO         21 

2 OBJETIVOS         23 

2.1 OBJETIVO GERAL        23 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       23 

3 REVISÃO DA LITERATURA       24 

3.1 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR NO BRASIL   24 

3.2 MÉTODOS UTILIZADOS NA AFERIÇÃO DA INGESTÃO 

      ALIMENTAR         25 

3.2.1 Folhas de balanço alimentar      26 

3.2.2 Inventário         27 

3.2.3 Pesquisa de orçamento familiar      28 

3.2.4 Registro alimentar        28 

3.2.5 Recordatório de 24 horas       29 

3.2.6 Questionário de freqüência alimentar     31 

3.3 FONTES DE VARIABILIDADE NA INGESTÃO ALIMENTAR  33 

3.3.1 Sazonalidade        34 

3.3.2 Variações intra e interindividuais     39 

3.3.3 Número de dias de coleta de dados      40 

4  MATERIAS E MÉTODOS       44 

4.1 DELINEAMENTO DA AMOSTRA      44 

 



14 
 

4.2 DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO    46 

4.2.1 Exposição          46 

4.2.2 Desfechos         47 

4.2.3 Variáveis descritivas da amostra     48 

4.2.3.1 Sexo          48 

4.2.3.2 Idade          48 

4.2.3.3 Classe socioeconômica       48 

4.2.3.4 Hábito de fumar        48 

4.2.3.6 Medidas antropométricas e de composição corporal   49 

4.3 FORMULÁRIOS PARA A COLETA DE DADOS    49 

4.4 LOGÍSTICA DO ESTUDO       50 

4.4.1 Primeira fase         50 

4.4.2. Segunda fase        50 

4.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS    51 

4.5.1 Limpeza e processamento do banco de dados   51 

4.5.2 Análise dos dados         55 

4.5.3 Deatenuação pela variabilidade intraindividual   57 

4.5.4 Ajuste pela ingestão de energia      57 

4.5.5 Cálculo do número de dias de coleta de dados   57 

5 RESULTADOS         59 

6 DISCUSSÃO         89 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS       106 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS      107 

APÊNDICES          121 

ANEXOS          144 



15 
 

LISTA DE QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS 

 

Quadro 1. Grupos de alimentos formados. p.54. 

 

Gráfico 1. Distribuição percentual dos recordatórios de 24 horas (R24h) entre os 

dias da semana de adultos de Niterói, RJ. p.61. 

 

Figura 1. Percentuais de inadequação e adequação da ingestão de energia e 

nutrientes no verão e inverno, de homens adultos, de Niterói, RJ, Brasil. p.77. 

 

Figura 2. Percentuais de inadequação e adequação da ingestão de energia e 

nutrientes no verão e inverno, de mulheres adultas, de Niterói, RJ, Brasil. p.78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis socioeconômicas, demográficas, e estado 

nutricional de adultos de Niterói, RJ, Brasil. p.60. 

 

Tabela 2. Diferença, em dias, entre a primeira e a última entrevista, e em meses, 

entre as primeiras entrevistas, do verão e do inverno, de adultos de Niterói, RJ, 

Brasil. p.61. 

 

Tabela 3. Média (e desvio padrão – DP), em gramas, da ingestão dos alimentos 

mais frequentemente consumidos, no verão e no inverno, de adultos de Niterói, RJ, 

Brasil. p.62. 

 

Tabela 4. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão de grupos de 

alimentos formadores da pirâmide alimentar*, no verão e no inverno, de adultos de 

Niterói, RJ, Brasil. p.63. 

 

Tabela 5. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão de grupos de 

alimentos, em função do nível de processamento*, no verão e no inverno, de adultos 

de Niterói, RJ, Brasil. p.64. 

 

Tabela 6. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão, de grupos de 

alimentos marcadores para uma dieta saudável*, no verão e no inverno, de adultos 

de Niterói, RJ, Brasil. p.65. 

 



17 
 

Tabela 7. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão, de grupos de 

alimentos marcadores para doenças crônicas não transmissíveis*, no verão e no 

inverno, de adultos de Niterói, RJ, Brasil. p.66. 

 

Tabela 8. Médias de ingestão (e desvio-padrão - DP) de energia, macro e micro 

nutrientes de adultos de Niterói, RJ, Brasil. p.69. 

 

Tabela 9. Médias de ingestão (e desvio-padrão - DP) de energia, macro e 

micronutrientes, no verão e no inverno, de homens adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

p.71. 

 

Tabela 10. Médias de ingestão (e desvio-padrão - DP) de energia, macro e 

micronutrientes, no verão e no inverno, de mulheres adultas de Niterói, RJ, Brasil. 

p.73. 

 

Tabela 11. Percentual de inadequação da ingestão de energia e nutrientes, no verão 

e inverno, de homes e mulheres adultos, de Niterói, RJ, Brasil. p.76. 

 

Tabela 12. Variâncias intra e interindividuais, razão de variâncias e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes, deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no 

inverno, de homens adultos de Niterói, RJ, Brasil. p.80. 

 

Tabela 13. Média, desvio-padrão, coeficiente de variação e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e 



18 
 

micronutrientes, deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no 

inverno, de homens adultos de Niterói, RJ, Brasil. p.83. 

 

Tabela 14. Variâncias intra e interindividuais, razão de variâncias e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes, deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no 

inverno, de mulheres adultas de Niterói, RJ, Brasil. p.85. 

 

Tabela 15. Média, desvio-padrão, coeficiente de variação e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes, deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no 

inverno, de mulheres adultas de Niterói, RJ, Brasil. p.87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

%GC   Percentual de gordura corporal 

µ   Micro 

ABEP   Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CVW   Coeficiente de variação intraindividual 

DCNT   Doenças crônicas não transmissíveis 

DCV   Doenças cardiovasculares 

DIP   Doenças infecciosas e parasitárias 

DP   Desvio-padrão 

DRI   Dietary reference intakes 

ENDEF  Estudo nacional de despesa familiar 

ENSP   Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

EUA   Estados Unidos da América 

FAO   Food and Agriculture Organization 

FBA   Folha de balanço alimentar 

g   Grama 

IA   Ingestão alimentar 

IMC   Índice de massa corporal 

IOM   Institute of Medicine 

Kcal   Quilocaloria 

kg   Quilograma 

LANUFF Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da 

Universidade Federal Fluminense 



20 
 

LDL   Low density lipoprotein 

m   Metro 

MC   Massa corporal 

MEC   Ministério da Educação 

NEPA   Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação 

PNAFS  Pesquisa de nutrição, atividade física e saúde 

PC-SIDE  Software for Intake Distribution Estimation 

POF   Pesquisa de orçamento familiar 

PROCAD  Programa nacional de cooperação acadêmica 

QFA   Questionário de frequência alimentar 

r   Correlação 

R24h   Recordatório(s) de 24 horas 

RJ   Rio de Janeiro 

RS   Rio Grande do Sul 

RV   Razão de variância 

SAS   Statistical Analysis Software 

SPSS   Statistical Package for the Social Sciences 

TACO   Tabela brasileira de composição de alimentos 

UFF   Universidade Federal Fluminense 

UNICAMP  Universidade Estadual de Campinas 

UNISINOS  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

USDA   United States Department of Agriculture 

WHO   World Health Organization 

Zα   Desvio normal 

 

 



21 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de transição epidemiológica que atualmente ocorre no mundo, e 

sua representação específica na área da nutrição, revela o aumento da mortalidade 

por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em detrimento da mortalidade por 

doenças infecciosas e parasitárias (DIP)1, e a relação das DCNT com o atual perfil 

nutricional da população. A transição dita nutricional pode ser então definida como a 

passagem de um estágio caracterizado pela ocorrência de formas graves de 

doenças carenciais, como a desnutrição energético-protéica e as hipovitaminoses, 

para um estágio de predomínio de co-morbidades que envolvem fatores de risco 

comuns, como o diabetes mellitus e as doenças cardio e cerebrovasculares2,3. 

Porém, vale ressaltar que no Brasil, há um paradoxo no que diz respeito à transição 

nutricional, já que as crescentes prevalências de anemia e obesidade podem ser 

verificadas atualmente4-6, Esta preocupante transição justifica a crescente realização 

de pesquisas pautadas na avaliação do padrão alimentar de populações, sendo 

então necessária a mensuração da ingestão alimentar (IA), que pode ser realizada 

através de diferentes métodos de inquérito alimentar. A escolha do método depende 

da população a ser estudada e do objetivo do estudo1,7,8. 

O recordatório de 24 horas (R24h) é o método mais utilizado para a obtenção 

da estimativa quantitativa da IA9, e consiste em determinar todos os alimentos e 

bebidas consumidos nas 24 horas precedentes à entrevista10. A acurácia das 

informações depende da memória do entrevistado e da habilidade do entrevistador 

em obter as informações10,11. O R24h é um instrumento de baixo custo, de aplicação 

rápida, e por ser retrospectivo, não altera a ingestão do indivíduo, porém há 

dificuldade na estimativa dos tamanhos das porções, que pode ser parcialmente 
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sanada com a utilização de moldes de alimentos ou álbuns contendo fotografias de 

alimentos12. 

Na maioria dos estudos, os dados de ingestão alimentar são coletados 

somente em um momento ao ano, pois pode ocorrer sobrecarga de entrevistas 

sobre os participantes. Entretanto limitar o estudo a um único momento pode 

comprometer os resultados, já que, para alguns itens alimentares, a ingestão é 

variável durante o ano, fato já bem documentado e que vem recebendo considerável 

atenção na literatura13,14. Há controvérsias sobre o efeito da sazonalidade sobre a 

ingestão alimentar, e alguns estudos sugerem que a ingestão energética diária não 

varia significativamente de acordo com a estação do ano15,16, mas que há diferença 

no padrão alimentar entre as estações17.  

Devido a este fato, é plausível perguntar qual a influência da sazonalidade na 

ingestão alimentar e na aferição desta ingestão. O erro de aferição causado pela 

sazonalidade pode ser igualmente diluído entre os indivíduos no caso de uma 

grande amostra, caso contrário, não se poderia garantir que não haja distorção nos 

resultados de IA devido à sazonalidade14,18.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar o efeito da sazonalidade na IA de adultos de Niterói, RJ. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) comparar a IA, no verão e no inverno, de adultos de Niterói, RJ; 

b) estimar a ingestão de energia, macro e micronutrientes, e os respectivos 

percentuais de adequação da ingestão, no verão e no inverno, de adultos de Niterói, 

RJ; 

c) estimar a ingestão de grupos de alimentos, no verão e no inverno, de 

adultos de Niterói, RJ; 

d) avaliar as fontes de variabilidade na aferição da IA; 

e) estimar o número de dias necessários, de acordo com as fontes de 

variabilidade, para avaliar a IA usual, no verão e no inverno, de adultos de Niterói, 

RJ. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR NO BRASIL 

 

 O desenvolvimento de métodos para a avaliação da IA de indivíduos e 

populações iniciou-se durante a década de 30. No pós segunda guerra mundial, esta 

área ganhou atenção principalmente a partir de incentivos técnico-financeiros 

provenientes de organizações internacionais, como a Organização Mundial de 

Saúde (WHO) e a Food and Agriculture Organization (FAO), entre outras8. Com o 

passar dos anos, epidemiologistas e pesquisadores tornaram-se cada vez mais 

interessados na influência dos efeitos da dieta sobre a saúde e a doença19.  

 Foi Josué de Castro, em seu livro intitulado Geografia da Fome, de 1946, que 

sistematizou, de forma pioneira, informações sobre a situação alimentar da 

população brasileira. Ele considerava como áreas de fome as regiões onde mais da 

metade da população apresentava permanentemente ou periodicamente evidências 

de alimentação insuficiente2. 

 No decorrer da década de 70 do século passado, a metodologia de pesos e 

medidas, onde era realizada a pesagem direta de todos os alimentos consumidos 

diariamente pelos indivíduos participantes, foi a modalidade de inquérito dietético 

mais recomendada pela FAO8. No Brasil, a primeira pesquisa nacional sobre a 

situação alimentar da população foi o Estudo Nacional da Despesa Familiar 

(ENDEF) em 1974-75. O ENDEF coletou dados sobre todos os alimentos 

disponíveis para ingestão nos domicílios que foram obtidos em visitas diárias 

durante uma semana numa amostra probabilística da população brasileira. Desde 

então, realizam-se, periodicamente, Pesquisas de Orçamento familiar (POF) nas 
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quais se obtém as despesas familiares com a alimentação. Na mais recente POF 

(2008-09) haverá também dados sobre a IA, avaliada através de registro alimentar, 

numa sub-amostra da população20,21. 

 Estas pesquisas mostram a evolução da disponibilidade domiciliar de 

alimentos inicialmente nas regiões metropolitanas e atualmente em todo país, seja 

com relação à participação relativa de alimentos e grupos de alimentos, ou aos 

macronutrientes na dieta. A participação na disponibilidade de alimentos aumentou 

para carnes em geral, leite e derivados, óleos e gorduras vegetais, biscoitos e 

refeições prontas. Alimentos e grupos de alimentos que mostraram tendência 

inversa incluem arroz, feijões e outras leguminosas, raízes e tubérculos. Açúcar e 

refrigerantes mostraram tendências opostas no período, com redução do primeiro e 

aumento do segundo. A participação de frutas e vegetais na dieta permaneceu 

relativamente constante durante todo o período e bastante aquém da recomendação 

de 6 a 7% da energia total para a ingestão deste grupo de alimentos. A avaliação da 

composição da disponibilidade de alimentos em macronutrientes evidenciou 

aumento do teor de gorduras e diminuição do teor de carboidratos.  O limite máximo 

de 10% para a proporção de energia proveniente de açúcar é ultrapassado em todos 

os inquéritos ainda que tenha havido algum declínio entre os dois últimos. Embora o 

teor de proteínas na disponibilidade de alimentos mostre tendência de aumento, a 

proporção de energia protéica se mostrou adequada nos quatro inquéritos22. 

 

3.2 MÉTODOS UTILIZADOS NA AFERIÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR 

 

 A avaliação da IA de indivíduos e populações é um passo fundamental na 

avaliação da saúde, porém a sua mensuração requer métodos que combinem 
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facilidade, validade e precisão e ainda devem levar em conta a extensa variabilidade 

da ingestão dietética dos indivíduos e grupos humanos9. Muitos são os métodos 

criados para analisar esta ingestão altamente variável e mesmo assim, não há um 

método padrão-ouro, e sim, um método adequado a uma determinada situação12. 

 Os métodos utilizados na mensuração da IA, individual ou populacional, 

dividem-se em dois grupos: os qualitativos e os quantitativos. Os métodos 

qualitativos objetivam a obtenção de informações sobre a qualidade da dieta ou dos 

alimentos ingeridos, o que possibilita a identificação de padrões e hábitos 

alimentares, técnicas dietéticas e outras características. Já os quantitativos 

requerem informações quantitativas sobre a IA possibilitando assim a determinação 

do valor nutritivo da dieta8,10. Ambos os grupos contém métodos prospectivos, que 

registram a informação presente, e métodos retrospectivos, que colhem a 

informação do passado imediato ou de longo prazo12. 

Os métodos mais utilizados na obtenção de dados sobre IA em pesquisas 

epidemiológicas são: folhas de balanço alimentar (FBA); inventários; POF; registros 

ou diários alimentares; métodos recordatórios e questionários de freqüência 

alimentar (QFA)9. 

 

3.2.1 Folhas de balanço alimentar 

 

As FBA são compilações das contas nacionais sobre a produção, importação, 

exportação, uso não alimentar de alimentos de um país, e o que foi perdido no 

armazenamento e transporte. Seus dados são armazenados na FAO para a 

realização de pesquisas mundiais de alimentação que fornecem a disponibilidade de 

alimentos para diferentes populações21. Com este procedimento não é possível 
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reconhecer o que a população realmente ingeriu, mas é possível identificar 

tendências no perfil de consumo alimentar de grandes grupos populacionais e 

orientar a política agrícola e de abastecimento9. 

A acurácia das FBA, que são na sua essência derivações estatísticas, é 

dependente da precisão das estatísticas básicas da população, do fornecimento e 

utilização dos alimentos e do seu valor nutritivo. Estes variam muito entre os países, 

tanto em termos de cobertura, bem como de estimativa. Acredita-se que as FBA do 

modo que são preparadas, embora muitas vezes não sejam estatisticamente 

satisfatórias, fornecem uma imagem aproximada da situação alimentar nos países23.  

 

3.2.2 Inventário 

 

 Este método tem como objetivo registrar os alimentos que são consumidos no 

domicílio durante um determinado período, geralmente mês, quinzena ou semana. 

São inventariados os produtos existentes no domicílio no início do período, solicita-

se que sejam anotados todos os alimentos adquiridos durante o período de 

investigação, e ao final do período, novo inventário é realizado. A subtração do 

primeiro inventário adicionado dos produtos adquiridos pelo segundo inventário gera 

a IA daquele domicílio. Este método não reconhece a ingestão individual dos 

membros da família, porém fornece informações relacionadas ao comportamento 

alimentar daquele grupo de indivíduos9,24.  

De acordo com Fulkerson et al.25 muitos são os inventários alimentares 

encontrados na literatura, porém a maioria inclui um número limitado de alimentos, e 
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poucos são os estudos que se preocupam com a validação destes instrumentos, o 

que é um ponto negativo na sua utilização. 

 

3.2.3 Pesquisa de orçamento familiar 

 

As POF são inquéritos domiciliares que, a partir do levantamento sistemático 

dos gastos com alimentos e dos preços praticados nos locais de compra, permitem 

estimar a disponibilidade de alimentos (e nutrientes) de cada família26.  

Embora o principal objetivo das POF seja o de estimar índices de preços, elas 

representam importante fonte de dados da disponibilidade alimentar na medida em 

que empregam metodologia padronizada de coleta de dados, utilizam amostragem 

probabilística, são periódicas e incluem detalhada mensuração de características 

socioeconômicas22. Este método permite, ainda, avaliar a cadeia de consumo e 

estabelecer políticas públicas que podem modificar a oferta de alimentos e os 

padrões de compra da população, e como alimentam o sistema econômico e 

produtivo, são realizadas com freqüência e regularidade, desde a década de 609,21.  

Porém a POF não possibilita reconhecer a ingestão individual de alimentos 

propriamente dita, além de possuir outras limitações como a não-consideração da 

fração desperdiçada dos alimentos, o não-registro dos alimentos doados ou 

consumidos fora do domicílio e a inexistência de informações sobre a distribuição 

intrafamiliar dos alimentos26.  Assim a mais recente POF (2008-2009) incluiu um 

módulo de ingestão alimentar individual, utilizando o registro alimentar (discutido 

abaixo no item 3.2.4) na coleta de dados20,26. 

 

3.2.4 Registro alimentar 
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 O registro, ou diário, alimentar surge como método de avaliação da IA na 

década de 30 do século passado, recolhendo informações da ingestão atual de um 

indivíduo ou de um grupo populacional12. Este método consiste na obtenção de 

todos os alimentos ingeridos em um ou mais dias. A IA é registrada pelo indivíduo no 

momento em que os alimentos são ingeridos, minimizando, desta forma, o possível 

viés causado pela memória11. Contudo algumas limitações importantes ocorrem 

como o tempo necessário para a coleta dos dados, a estimativa das porções, a 

computação das sobras como ingestão e a alteração do registro, que pode ocorrer, 

já que se trata de um método prospectivo onde o indivíduo registra sua própria 

ingestão9,12. 

Normalmente o registro alimentar pode ser aplicado durante 3, 5 ou 7 dias, já 

que períodos maiores comprometem a aderência ao estudo e a fidedignidade dos 

dados. O número de dias é essencial e deve ser determinado a partir da 

variabilidade intra-individual dos nutrientes de interesse no estudo e do grau de 

precisão desejado9,27.  

Aconselha-se que dias de semana e de final de semana sejam incorporados 

no período do registro10, e após o término do registro, os diários devem ser 

revisados por profissionais capacitados a fim de sanar dúvidas e informações 

ambíguas com os indivíduos sendo avaliados11. 

 Algumas tecnologias podem ser incorporadas ao registro, como máquinas 

fotográficas, filmadoras e balanças9. O registro com pesagem é considerado o 

método mais preciso para se estimar a ingestão de alimentos e nutrientes. Este 

método, geralmente, é o escolhido quando há o envolvimento de parâmetros 

biológicos no estudo10.  
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3.2.5 Recordatório de 24 horas 

 

 O R24h é o método mais utilizado para a obtenção de relato da IA. O relato 

refere-se ao período das 24 horas anteriores ou ao dia anterior à entrevista9. Ao 

contrário do registro alimentar, no R24h um profissional capacitado conduz uma 

entrevista durante a qual o indivíduo responde, com detalhes, tudo que ingeriu, 

respeitando uma ordem cronológica. Como se trata de um método retrospectivo, o 

viés de memória pode ocorrer influenciando diretamente na sua acurácia e 

precisão11. Com o intuito de fazer o indivíduo lembrar e estimar as porções 

consumidas, alguns instrumentos podem ser utilizados, como utensílios, fotografias 

ou modelos de alimentos10. 

 Um ponto crítico a ser considerado na utilização do R24h é quanto ao 

treinamento e prática do entrevistador. A informação detalhada dos métodos de 

preparação dos alimentos, dos ingredientes utilizados, dos nomes comerciais, assim 

como a utilização de suplementos nutricionais são usualmente requeridos. As 

respostas dos indivíduos não podem ser influenciadas em hipótese alguma pelo 

entrevistador, que deve manter uma atitude neutra em relação àquilo que lhe é 

respondido11. 

 As vantagens dos R24h incluem o baixo custo, o tempo reduzido de 

aplicação, a alta aceitação por parte dos indivíduos, podem ser aplicados em 

qualquer faixa etária e em analfabetos e, por ser retrospectivo, não provoca 

alterações na IA11. Porém, mesmo com alto índice de aceitação, atualmente vários 

estudos lançam mão da utilização de tecnologias que façam o grau de aceitação dos 

indivíduos ser ainda maior, como por exemplo, a entrevista via telefone, que mostra 

ser tão eficaz quanto a presencial9,11. De fato, Casey et al.28, em um estudo com 700 
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mulheres de 20 a 49 anos de idade, concluíram que não há diferença entre os 

relatos de IA em entrevistas pessoais e as realizadas via telefone. 

 Com o objetivo de avaliar a reprodutibilidade e a validade de indicadores da 

IA e bebidas obtidos por sistema de vigilância baseado em inquéritos telefônicos, 

Monteiro et al.29 compararam as entrevistas telefônicas originais do sistema com 

outras entrevistas telefônicas idênticas, repetidas após 7 a 15 dias, e com R24h 

realizados até 15 dias após a entrevista original. Os autores concluíram que a 

maioria dos indicadores empregados pelo sistema indicou boa reprodutibilidade e 

validade, o que indica que a manutenção da sua operação nos próximos anos 

oferecerá ao Brasil um instrumento útil para avaliação de políticas públicas de 

promoção da alimentação saudável e controle das DCNT relacionadas à 

alimentação. 

 Vale ressaltar que como o R24h avalia a ingestão de um dia, espera-se que 

esse dia seja típico para o indivíduo. Mesmo assim, haverá alimentos que são 

diferentes sejam na sua origem ou na sua obtenção, o que pode acontecer nas 

diferentes estações do ano21. Se a estimativa da ingestão usual do indivíduo é 

necessária e faz parte do objetivo do estudo, múltiplos R24h deverão ser coletados, 

permitindo assim a estimação da variação intra-individual e a combinação de todos 

os dias da semana, que deve ser atribuída ao acaso e de forma não 

consecutiva10,11,30.  

  

3.2.6 Questionário de freqüência alimentar 

 

 Devido ao fato de um único registro alimentar ou R24h não representar a 

ingestão usual dos indivíduos e, portanto, ser inapropriado para analisar a dieta 
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pregressa, métodos alternativos foram criados com o intuito de suprir estas 

limitações11. 

 Os QFA objetivam estimar a frequência com que itens ou grupos alimentares 

são consumidos durante um período de tempo específico, descrevendo informações 

qualitativas sobre a IA usual dos indivíduos10. Um QFA básico consiste em dois 

componentes; uma lista de alimentos e uma seção para que o indivíduo relate com 

que frequência consumiu aquele item alimentar, em um determinado período de 

tempo (dias, semanas, meses ou até anos)11. 

 Muitas alternativas podem ser usadas para criar a lista de alimentos. A mais 

simples é examinar uma tabela de composição nutricional e identificar os alimentos 

que contenham o maior número de nutrientes de interesse ao estudo. Esta 

alternativa, porém, acaba incluindo alimentos ricos em determinados nutrientes, mas 

com frequência de ingestão que não seja importante. Uma outra alternativa, seria 

elaborar uma lista extensa de itens, baseada em informações básicas ou de estudos 

epidemiológicos, e a posterior redução da mesma ocorreria após estudo piloto para 

o QFA construído11.  

 Para que um item alimentar seja informativo ele deve ter três características 

gerais: o alimento deve ser ingerido com frequência por um número importante de 

indivíduos; o alimento deve ser ingerido com distribuição diferente entre indivíduos e 

os alimentos devem contemplar os nutrientes de interesse21. 

 A seção onde a frequência da ingestão de determinado item é relatada, pode 

incorporar as porções dos alimentos, com alternativas abertas onde o indivíduo 

relata a porção, ou com alternativas fechadas onde o indivíduo adequa sua ingestão 

à porção oferecida, fazendo com que este instrumento passe a ser um questionário 

semiquantitativo11. 
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 O QFA tem sido o método de escolha em estudos epidemiológicos por 

possibilitar a medição da intensidade da exposição, permitindo, assim, classificar os 

indivíduos em categorias de ingestão; além de ser adequado em extensos estudos 

de base populacional, já que é prático e de baixo custo. O QFA não sofre o efeito da 

variação intra-individual, e por ser retrospectivo, não altera os hábitos alimentares 

dos indivíduos9. 

 Algumas desvantagens deste instrumento devem ser citadas e avaliadas, 

como a influência da informação da IA atual sobre a informação passada, já que a 

memória dos hábitos alimentares passados é essencial. Vale ressaltar ainda que a 

construção do instrumento requer esforço e tempo disponível e que sua validade  

deve ser testada a cada novo questionário. Sua quantificação não é acurada, 

portanto não é indicado para estudos que requerem estimativas acuradas e 

absolutas de ingestão9,12. 

No Brasil, diversos estudos objetivaram a construção, adequação e validação 

de QFA31-39, porém o número de estudos ainda é escasso quando comparado à 

necessidade de se ter instrumentos específicos para avaliar a diversidade de hábitos 

alimentares associados à cultura brasileira40.  

 

3.3 FONTES DE VARIABILIDADE NA INGESTÃO ALIMENTAR 

  

A IA é um evento aleatório, uma vez que os indivíduos frequentemente variam 

o tipo e a quantidade de alimentos que consomem diariamente41. Vários fatores 

contribuem para que haja variação na aferição da IA de populações: fatores 

intrínsecos ao indivíduo, como sexo, estágio de vida, tamanho e composição 

corporais e presença de doenças; fatores ambientais, como o dia da semana que o 
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dado foi coletado, ou a estação do ano naquele mesmo momento; além de fatores 

relacionados à industrialização e desenvolvimento do país/local do estudo, variações 

entre os indivíduos e o método de coleta de dados escolhido11,41-44. 

 

3.3.1 Sazonalidade 

 

 A variação sazonal na IA é uma questão essencial a considerar em um 

desenho de estudo. A sazonalidade é particular de cada local estudado e do 

contexto nacional em questão, influenciando diretamente a produção e 

comercialização de alimentos e, consequentemente, a disponibilidade alimentar, 

fatos que podem alterar os padrões de IA da população. Desta forma, um inquérito 

alimentar deve ser dividido em dois ou mais inquéritos menores realizados em 

diferentes épocas, ou ser distribuído ao longo de um ano em cada unidade amostral. 

Quando não há a possibilidade de se realizar estudo em diferentes estações do ano, 

os pesquisadores devem levar em consideração a perda de informações sobre a 

variabilidade e o fato de que as futuras pesquisas devam ser realizadas na mesma 

época das anteriores, se os dados virem a ser comparados45. 

A variabilidade causada pela sazonalidade é distinta para cada nutriente 

analisado. A ingestão total de energia é altamente controlada por mecanismos 

fisiológicos fazendo com que a variação seja pequena. Por outro lado, a variação na 

ingestão de micronutrientes é mais intensamente modificada, devido a concentração 

de vitaminas e minerais em determinados alimentos, como frutas e verduras, que 

têm sua disponibilidade afetada por fatores meteorológicos11,46.   

 Em países localizados em zonas tropicais e subtropicais as mudanças 

climáticas influenciam diretamente a disponibilidade e o padrão de IA. Em um estudo 
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com a população rural de Bangladesh evidenciou-se uma forte variação sazonal no 

estado nutricional de crianças, onde a desnutrição estava associada a períodos de 

baixa disponibilidade alimentar47. 

Em países pouco desenvolvidos, fica clara a relação da IA com a 

disponibilidade de produção e comercialização de alimentos. Estudo conduzido com 

26 famílias de uma comunidade localizada nas montanhas de Nuñoa no Peru 

mostrou uma média de ingestão energética de 1.150 kcal/dia para o período pré-

safra e 1.519 kcal/dia para o período pós-safra, diferença significativa e causada 

pela diferença na disponibilidade de alimentos para o local48. 

 Em outro estudo realizado na área rural de Bangladesh, a IA de 53 famílias foi 

verificada nas quatro estações do ano e mostrou diferenças significativas na 

ingestão de energia e proteína de crianças e adultos49. Neste mesmo local, 70 

crianças com idade entre 5 e 30 meses, foram acompanhadas durante 1.014 dias 

com o intuito de verificar o efeito da sazonalidade na IA das mesmas. A ingestão 

energética foi maior nas épocas pós-safra e o padrão de ingestão para arroz e trigo 

mostrou-se distinto entre as estações do ano50. 

 Uma coorte iniciada em 1997 com mulheres e homens saudáveis de 

Shanghai, China foi a base para o estudo dos principais fatores que podem 

contribuir para a variação na IA. Os resultados indicaram que as diferenças intra e 

inter individual na ingestão foram as principais fontes de variação, mas que aspectos 

culturais, como padrão alimentar sazonal, possivelmente também influenciam estes 

resultados51,52. 

 Capita & Alonso-Calleja13 estudaram a influência das estações do ano na 

estimativa da IA em 303 indivíduos com idade entre 19 e 40 anos do noroeste da 

Espanha.  A ingestão de frutas, vegetais, assim como produtos lácteos, mostrou 
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diferença significativa entre as estações. A quantidade total de alimentos ingerida 

pelos homens, assim como a média de energia, mostrou-se maior no inverno do que 

no verão, e para ambos os sexos, a média da ingestão de muitos nutrientes também 

foi maior no inverno. Os resultados indicam que as recomendações devam ser 

menores no inverno, para energia (homens) e para muitos nutrientes (ambos os 

sexos).  

 A IA de 366 indivíduos canadenses mostrou-se significativamente diferente, 

para muitos nutrientes, de acordo com a estação do ano em que as informações 

foram coletadas. Os autores relacionaram os resultados com a necessidade de 

mudanças nos programas de promoção de saúde e educação nutricional do local53.  

 Um estudo com 121 homens e 194 mulheres, adultos da Geórgia, evidenciou 

aumento na ingestão energética, principalmente de carboidratos, no outono, assim 

como aumento no tamanho da porção ingerida54. 

Um estudo realizado com 114 mulheres holandesas apresentou diferenças na 

ingestão de gorduras, maior no inverno e primavera, mono e dissacarídeos, maior no 

verão e outono, e fibra, maior no outono que no verão, sendo que a ingestão 

energética não sofreu influências sazonais nesta população55. 

 Alguns estudos relacionam as concentrações no organismo de nutrientes ou a 

IA de alimentos ricos nestes nutrientes, em diferentes estações do ano, com objetivo 

de relacionar estes resultados com uma maior ou menor prevalência de certas 

doenças. Dawson-Hughes et al.56 avaliaram a concentração plasmática do calcidiol 

(25 hidroxi-vitamina D) em 391 indivíduos (homens e mulheres) com idade média de 

70 anos. Observou-se que esta concentração é diminuída no inverno, fato que pode 

aumentar o risco de perda óssea nestes indivíduos, em determinados momentos do 
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ano. Outros autores comprovaram que a concentração de calcidiol no leite humano 

também é diferente de acordo com a estação do ano57. 

Em Iowa, EUA, homens e mulheres com idade entre 20 e 69 anos, 

participaram de um estudo que objetivou avaliar a variação nos níveis séricos de 

colesterol em distintas estações do ano. A média encontrada, para as mulheres de 

mais idade, é aumentada em estações quentes. Já nos homens, a concentração de 

colesterol sérico aumenta no final do inverno e início da primavera. Os resultados 

sugerem que a variação desta concentração é significativa entre diferentes estações 

do ano, mas que pode ser dependente do gênero58. 

 Uma coorte com o total de 127 famílias japonesas foi utilizada objetivando 

esclarecer as diferenças encontradas na IA em diversos momentos do ano. A média 

de ingestão de vitamina C encontrada foi maior no verão e no outono, fato justificado 

pelo aumento na ingestão de frutas e vegetais nestas épocas. A correlação 

encontrada entre a estação do ano e a média da ingestão de vitamina C, variou 

entre 0,62 e 0,87, sendo os melhores resultados encontrados no verão e outono59. 

 Um estudo realizado com 94 homens trabalhadores do setor industrial de 

Israel mostrou um aumento significante na ingestão de determinados nutrientes no 

inverno quando comparada ao verão, assim como um aumento na ingestão de 

alimentos ricos em gordura animal como carnes e laticínios. Este aumento na 

ingestão se correlacionou fortemente com o aumento do índice de massa corporal, e 

concentrações séricas de colesterol total e LDL colesterol, mostrando que estas 

mudanças podem gerar impactos na saúde desta população em questão60. 

Cox et al.61 mostraram que a ingestão sazonal de frutas frescas e vegetais 

crus foi um forte fator protetor para DCNT em britânicos. O estudo foi conduzido em 

1489 homens e 1900 mulheres, com idade entre 35 e 75 anos, e o risco foi avaliado 
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pela razão de chances (OR – odds ratio). Nos homens, a ingestão freqüente de 

saladas no inverno foi protetora para câncer (OR=0,79) e doenças cardiovasculares 

(DCV) (OR=0,85); já nas mulheres a ingestão freqüente de salada (inverno OR=0,76 

e verão OR=0,76) e frutas (inverno OR=0,84 e verão OR=0,85) foi protetora somente 

para DCV. Evidenciou, então, que a ingestão destes alimentos gera um fator protetor 

para estas doenças, proteção esta diferente entre as estações do ano estudadas. 

Alguns estudos ainda evidenciam pequenas ou nenhuma variações sazonais 

na ingestão de nutrientes e alimentos.  Ma et al.14 descreveram a variação sazonal 

da IA de 593 indivíduos, de 20 a 70 anos, de Massachusetts, EUA. A ingestão 

energética foi maior no outono quando comparada à primavera, em 86 kcal/dia, e a 

porcentagem de calorias provenientes de carboidratos e gorduras obteve uma 

variação insignificante entre estas estações. Os autores concluíram que esta 

pequena variação sazonal na IA diária não é o suficiente para que haja necessidade 

de modificações na dieta destes indivíduos.   

 Um estudo com 80 crianças, de 6 a 8 anos de idade, de Benin, África, 

mostrou que não há uma variação significativa na ingestão energética e de 

nutrientes entre diferentes estações do ano, mas que há uma diferença no padrão 

alimentar destas crianças, onde os alimentos mais intensamente modificados foram 

cereias, raízes e tubérculos17. 

Um dos poucos estudos sobre IA na população brasileira, que contempla o 

fator sazonalidade foi realizado em 28 trabalhadores em turnos fixos de São Paulo. 

A dieta dos trabalhadores forneceu uma quantidade maior de energia, carboidratos e 

lipídios no inverno, quando comparada ao verão. O índice de massa corporal dos 

trabalhadores, ao contrário, não variou de uma estação para a outra62. 
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Um outro estudo foi realizado no Rio Grande do Sul com 116 adultos 

saudáveis, de 20 a 69 anos, residentes na cidade de Porto Alegre e região 

metropolitana. Seu objetivo foi avaliar o efeito sazonal sobre a ingestão de energia, 

macro e micronutrientes destes indivíduos. Após as análises evidenciou-se diferença 

na ingestão de fibras e cálcio entre o verão e o inverno, e uma tendência de menor 

ingestão de energia e nutrientes no inverno63. 

 

3.3.2 Variações intra e interindividuais 

 

Os erros que podem ocorrer em estudos sobre a IA são inúmeros, porém as 

duas principais fontes destes erros são: o erro aleatório e o sistemático. Para o erro 

aleatório a média dos valores de medidas repetidas se aproxima do valor verdadeiro 

e para o erro sistemático esta média não se aproxima do valor verdadeiro. Em 

estudos epidemiológicos, os erros aleatórios ou sistemáticos, ou ambos, podem 

ocorrer em dois diferentes níveis: em um mesmo indivíduo ou entre indivíduos11,43. 

Devido ao fato da IA de indivíduos não ser constante dia após dia, deve-se 

estimar a variabilidade da IA para se estimar a IA usual. A variabilidade na IA 

acontece porque cada indivíduo difere no tipo e quantidade de alimentos 

consumidos em um dia comparado a outros dias (variabilidade intraindividual) e 

porque os indivíduos diferem entre si quanto à IA (variabilidade interindividual)44,64. 

O erro aleatório intraindividual é tipicamente explicado pela flutuação dia-a-dia 

da IA. Essa variação aparentemente aleatória deve-se tanto às mudanças na 

ingestão dia-a-dia dos alimentos, quanto aos erros na medição do consumo em todo 

um dia. Em adição ao erro aleatório, repetidas medições da IA podem levar o 

indivíduo ao erro sistemático. Este pode ocorrer por inúmeras razões; nos 
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formulários abertos, como o R24h, as pessoas podem, consciente ou 

inconscientemente, negar ou exagerar na informação sobre sua IA; nos 

questionários padronizados, um importante item alimentar para determinado 

indivíduo (mas não necessariamente para todos os indivíduos) pode ser omitido no 

questionário ou mal interpretado pelo mesmo indivíduo11,42,43. 

 O erro aleatório interindividual pode ser o resultado do uso de uma ou poucas 

medições repetidas na presença do erro aleatório intraindividual. O erro aleatório 

interindividual implica que a superestimação em alguns indivíduos é 

contrabalanceada pela subestimação em outros, fazendo com que a média de um 

grande grupo de indivíduos seja a verdadeira média para o grupo.  O erro 

sistemático interindividual resulta do erro sistemático intraindividual que afeta 

indivíduos não randomizados. O valor médio para um grupo de pessoas é, portanto, 

incorreto. Se o erro sistemático se aplica igualmente a todos os indivíduos e é 

simplesmente aditivo, o desvio-padrão observado para o grupo é o correto, mas se 

os indivíduos, no entanto, são afetados em diferentes graus, ou o erro é 

multiplicativo, o desvio-padrão observado também não representa o desvio-padrão 

verdadeiro. O erro sistemático interindividual é susceptível de ser freqüente e pode 

ter inúmeras causas: a omissão de um dos alimentos mais consumidos em um 

questionário padronizado ou a utilização de um valor incorreto para a composição 

nutricional de um alimento comum, afetando todos os indivíduos em uma mesma 

direção, mas não no mesmo grau, porque a ingestão destes alimentos é diferente 

entre os indivíduos11,43.  

 

3.3.3 Número de dias de coleta de dados  
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 A variabilidade na IA influencia no número de dias requeridos para estimar a 

ingestão de alimentos e nutrientes de maneira acurada. O cálculo do número de dias 

necessários para estimar a dieta usual é baseado na razão entre os valores das 

variâncias intra e interindividuais para cada nutriente. Quanto menor a razão, menor 

o número de medições necessário42. 

Dois métodos são utilizados na estimativa do número de dias requeridos afim 

de estimar a ingestão usual dos indivíduos. O primeiro método permite a estimativa 

do número de dias necessários para se obter um determinado nível de correlação 

entre a ingestão observada e a verdadeira, e é obtido pela fórmula, d = [r2/(1 – r2)] 

σw/σb, onde d é o número de dias necessários por pessoa, r é a correlação esperada 

entre os valores reais e os observados e σw/σb é a razão entre as variâncias intra e 

interindividuais. Quanto maior o valor de r, maior será a proporção de indivíduos 

corretamente classificados e quanto menor o valor de r, menor será a proporção; e 

se a razão entre as variâncias for pequena, um menor número de dias observados 

será necessário para classificar adequadamente os indivíduos42. 

O segundo método calcula o número de dias necessários para estimar a 

ingestão real dos indivíduos com um determinado nível de confiança a partir da 

seguinte fórmula, d = (Zα CVw/Do)
2, onde d é o número de dias necessários por 

pessoa, Zα é o desvio normal (1,96), CVw é o coeficiente de variação intraindividual, 

calculado pela divisão entre a variância intraindividual e a média de ingestão e Do é 

o limite especificado de erro (nível de confiança), de 10%, 20% e 30%11,44,65. 

Numerosos estudos vêm investigando o número de R24h necessário para se 

estimar com acurácia a ingestão de vários nutrientes em diferentes populações. Em 

geral estes estudos sugerem o uso de 3 a 10 R24h para estimar a ingestão de 
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energia e macronutrientes, e no caso de nutrientes com alta variabilidade de 

ingestão, como colesterol e vitaminas A e C, sugere-se de 20 a 50 recordatórios11. 

 Basiotis et al.66, em uma amostra de 48 indivíduos, relataram serem 

necessários 3, 5, 4 e 6 R24h para estimar a ingestão de energia, carboidratos, 

proteínas e gorduras, respectivamente. O número cresce para 14 quando se estima 

a ingestão de colesterol e para 43 quando se analisa a vitamina A. Os autores 

destacam que o número de R24h necessário pode ser reduzido se o tamanho da 

amostra for aumentado.  

Tukudome et al.67 avaliaram o número de dias necessário para estimar a 

ingestão usual de energia e 30 nutrientes, utilizando erros aceitáveis de 10% e 20%. 

O número médio de dias (com 10% e 20% de erro aceitável, respectivamente) 

encontrado para estimar a energia foi de 10 e 3 dias,  91 e 23 dias para o colesterol, 

118 e 30 dias para o zinco e 550 e 138 para a vitamina D.  

Costa et al.68, utilizando um coeficiente de correlação de 0,9, com o intuito de 

ranquear a IA dos indivíduos correlacionando-a com a ingestão usual estimada, 

encontraram que 6,82 dias são necessários para estimar a ingestão energética 

usual, 10,19 dias para estimar a ingestão usual de gorduras, 5,76 dias para a de 

carboidratos e 11,17 dias para a de proteínas.  

Nelson et al.42 analisando alguns estudos encontraram valores diferentes 

entre crianças e adultos e entre homens e mulheres, utilizando um coeficiente de 

correlação de 0,9. Basicamente, o número de dias necessário para estimar a IA 

usual de crianças é maior quando comparado aos adultos (10 e 5 dias para energia, 

respectivamente), assim como é maior para as mulheres quando comparado aos 

homens (6 e 4 dias para energia, respectivamente). No mesmo artigo, fica claro que 

o número de dias necessário para estimar a dieta usual é significativamente menor 
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para aqueles nutrientes que aparecem com frequência na dieta de alguns, mas não 

de outros indivíduos, e é mais alto para nutrientes que aparecem em grande 

quantidade, somente ocasionalmente, na dieta de quase todos os sujeitos.  Assim, o 

número de dias necessários para açúcar é menor do que para o total de 

carboidratos (4 e 7 dias, respectivamente, para adultos), e para proteína animal é 

maior quando comparado ao total de proteína (12 e 7, respectivamente para 

adultos). 
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4  MATERIAS E MÉTODOS 

 

O presente projeto é parte de uma pesquisa, intitulada ―Construção e 

Validação de um Instrumento de Avaliação da ingestão alimentar na População‖, 

financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES/MEC) no Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD – Proc. 

0257052). Tal pesquisa foi realizada conjuntamente entre os programas de pós-

graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca/Fiocruz (ENSP, RJ); em Saúde Coletiva da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS, RS); e em Ciências Médicas e em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense (UFF, RJ). Um estudo utilizando metodologia 

similar foi conduzido, simultaneamente, na região metropolitana de Porto Alegre, RS, 

pela UNISINOS. 

Este trabalho trata-se de um estudo de coorte prospectivo, utilizando uma 

amostra de conveniência, e que avaliou a IA através da aplicação de repetidos 

R24h.  

 

4.1 DELINEAMENTO DA AMOSTRA 

 

 A amostra utilizada para o presente estudo foi de 150 indivíduos com idade 

entre 20 e 69 anos, residentes na cidade de Niterói,RJ. Estabeleceu-se este número 

baseando-se na literatura consultada, uma vez que o presente projeto faz parte de 

uma pesquisa de construção e validação de um QFA, sendo suficiente para tal 

objetivo69.  
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 Indivíduos participantes na ―Pesquisa de Nutrição, Atividade Física e Saúde 

(PNAFS)‖, inquérito domiciliar realizado em 2003 que utilizou uma amostra 

probabilística de adultos da população do município de Niterói70, foram convidados 

para participar no estudo. As características amostrais da PNAFS já foram 

publicadas, sendo que basicamente constou de um desenho em três estágios. No 

primeiro estágio foram selecionados 110 setores censitários de Niterói que foram 

organizados em ordem crescente de renda nominal mensal do responsável pelo 

domicílio. No segundo estágio, usando o procedimento de amostragem inversa, 16 

domicílios de cada setor foram selecionados com eqüiprobabilidade. Portanto, 

tinham-se registrados informações de todos os moradores dos 1760 domicílios 

visitados. O terceiro estágio compreendia a escolha aleatória de um indivíduo por 

domicílio para participar de outros aspectos da pesquisa70-72.  

Os dados da PNAFS geraram uma lista de moradores contendo informações 

socioeconômicas e nutricionais dos mesmos, como sexo, idade, nível de 

escolaridade, classe socioeconômica e índice de massa corporal (IMC), além das 

informações de localização como telefone. Os indivíduos foram contatados via 

telefone para participar desta pesquisa respeitando os seguintes critérios: 

a) ter entre 20 e 69 anos de idade; 

b) apresentar no mínimo dez anos de escolaridade, para os três setores de 

menor renda, ou quatro anos de escolaridade, para os demais setores; 

c) não ser obeso, critério avaliado pelo IMC maior ou igual a 30,0 kg.m-2; 

d) não apresentar ou estar em tratamento para doenças como: diabetes 

mellitus, doenças renais, doenças cardiovasculares (DCV), doenças 

gastrointestinais, distúrbios na glândula tireóide ou qualquer outra doença ou 

sintoma que interferisse no hábito alimentar; 
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e) não ser gestante ou nutriz; 

f) não estar em dieta alimentar. 

 Muitos indivíduos não foram convidados devido a problemas nos números dos 

telefones listados. Cartas convite foram enviadas para os indivíduos não contatados 

via telefone. 

 

4.2 DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

4.2.1 Exposição  

 

 Considera-se a exposição como as diferentes estações do ano. O 

recrutamento iniciou-se nos primeiros meses de 2007 (verão-outono) e os indivíduos 

foram reavaliados aproximadamente 6 meses após (inverno-primavera). Na metade 

do ano de 2007 (inverno-primavera) recrutou-se mais indivíduos que foram 

reavaliados 6 meses após no início de 2008. Assim, os dados do presente estudo 

foram coletados durante o verão-outono de 2007 (8 de janeiro até 20 de junho) e 

2008 (7 de janeiro até 19 de junho) e durante o inverno-primavera de 2007 (21 de 

junho até 21 de dezembro). 

As médias das temperaturas dos períodos acima citados (Apêndice A), 

aferidas na estação meteorológica da UFF, foram testadas quanto às propriedades 

de suas distribuições com o uso do teste de Shapiro-Wilk, e como apresentaram 

distribuição normal, o teste t de Student para amostras independentes foi utilizado 

para a comparação das médias entre as estações do ano. Para determinar a 

significância o valor de =0,05 foi utilizado no teste. 
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4.2.2 Desfechos 

 

A IA foi aferida através da aplicação de seis R24h, três no verão-outono 

(passado a chamar a partir de agora de verão) e três no inverno-primavera (passado 

a chamar a partir de agora de inverno), em dias não consecutivos, contemplando 

dois dias de semana e um dia de final de semana, para a análise dos seguintes 

desfechos:  

a) médias, desvios-padrão, variâncias intra e interindividuais e coeficiente de 

variação da ingestão energética, de macro e micronutrientes no verão e no inverno, 

para ambos os sexos; 

b) médias e desvios-padrão da ingestão de alimentos e grupos de alimentos, 

no verão e no inverno; 

c) percentual de inadequação da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes, no verão e no inverno, para ambos os sexos; 

d) diferença entre as médias, brutas e deatenuadas pela variabilidade 

intraindividual, de energia, entre o verão e o inverno, para ambos os sexos; 

e) diferença entre as médias, brutas, deatenuadas pela variabilidade 

intraindividual e ajustadas pela ingestão de energia, de macronutrientes (proteínas; 

carboidratos; lipídios totais, saturados, monoinsaturados, poli-insaturados e 

colesterol), e fibras, entre o verão e o inverno, para ambos os sexos; 

f) diferença entre as médias, brutas, ajustadas pela variabilidade 

intraindividual e ajustadas pela energia, de micronutrientes (cálcio, magnésio, 

manganês, fósforo, ferro, sódio, potássio, cobre, zinco, retinol, tiamina, riboflavina, 

piridoxina, niacina e vitamina C) entre o verão e o inverno, para ambos os sexos; 
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g) diferença entre as médias da ingestão de alimentos e grupos de alimentos 

entre o verão e o inverno; 

 h) número de dias necessários para a coleta de dados sobre a ingestão usual 

de energia, macro e micronutrientes, no verão e inverno, para ambos os sexos. 

 

4.2.3 Variáveis descritivas da amostra 

 

4.2.3.1 Sexo 

 

 Classificação em feminino e masculino. 

 

4.2.3.2 Idade 

 

 Variável contínua, coletada em anos completos, e categorizada em 5 faixas 

(em anos): 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 e maior ou igual a 60. 

 

4.2.3.3 Classe socioeconômica 

 

 Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB) da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (ABEP), composta por 

sete categorias referentes à posse de bens de consumo e escolaridade73.  

 

4.2.3.4 Hábito de fumar 
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 Classificação referida pelo indivíduo como fumante, ex-fumante ou não 

fumante. 

 

4.2.3.5 Medidas antropométricas e de composição corporal 

  

A estatura foi medida duas vezes em estadiômetro de madeira seguindo 

padronização descrita por Lohman et al.74, pela qual o indivíduo permanece ereto, 

descalço, com os pés unidos de forma que os calcanhares, as nádegas e a nuca 

fiquem encostadas no estadiômetro. A medição foi realizada em apnéia, ao final de 

uma expiração. A média das duas medições forneceu a estatura final.  

A massa corporal (MC) foi medida em uma balança eletrônica (TANITA TBF 

305 – precisão de 0,2 kg). Para a medida o voluntário estava descalço e vestindo 

roupa leve padronizada, fornecida pelo LANUFF, que consistiu em uma bermuda e 

um top de elanca, para as mulheres e em uma bermuda de elanca para os homens. 

A partir das medidas de estatura e MC o IMC foi calculado, obtido pela razão 

entre a MC (kg) e a estatura (m) elevada ao quadrado75. O estado nutricional dos 

participantes foi analisado a partir do IMC, segundo classificação da WHO76 (Anexo 

A).  

 

4.3 FORMULÁRIOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

 Foi idealizado para a coleta de dados do presente projeto um questionário 

amplo (Apêndice B), contendo um termo de consentimento livre e esclarecido, um 

formulário demográfico e socioeconômico, um formulário para coleta de dados 

antropométricos e um formulário R24h. Foi utilizado um álbum de fotografia de 
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alimentos para o auxílio da coleta de dados via telefone, idealizado especialmente 

para esta pesquisa com base em inquérito domiciliar (PNAFS) realizado na cidade 

de Niterói, RJ, já citado anteriormente. A partir de um treinamento de toda a equipe 

de pesquisadores, computou-se um total de uma hora e trinta minutos para o 

preenchimento de todo o questionário idealizado. 

 

4.4 LOGÍSTICA DO ESTUDO 

 

A logística de entrevista para preenchimento dos R24h foi estabelecida para 

que em cada fase a média de dias para a realização dos três R24h fosse de 

aproximadamente 15 dias, não ultrapassando 30 dias. A logística para as entrevistas 

da segunda fase priorizou uma diferença de no mínimo seis meses entre o primeiro 

R24h da primeira fase, e o primeiro R24h da segunda fase.  

 

4.4.1 Primeira fase  

 

Os indivíduos que aceitaram participar do estudo foram agendados e 

convidados a serem entrevistados no LANUFF, na parte da manhã, em jejum 

alimentar (Apêndice C).  

 

4.4.2. Segunda fase 

 

A segunda fase do estudo seguiu os mesmos procedimentos da primeira fase, 

salvo algumas ocorrências: 

a) o formulário demográfico e socioeconômico não foi preenchido novamente; 
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b) as medidas de MC e percentual de gordura corporal foram realizadas em 

qualquer horário ao dia não sendo necessário o jejum; 

c) o exame bioquímico não foi repetido; 

d) todas as entrevistas foram realizadas por telefone. O álbum fotográfico foi 

levado até o domicílio do participante ou o indivíduo o obteve no LANUFF. 

 

4.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 A entrada de dados demográficos, socioeconômicos e antropométricos foi 

realizada utilizando uma planilha Excel. A digitação única foi realizada com o auxílio 

de dois digitadores e após a conclusão uma terceira pessoa efetuou a limpeza do 

banco, corrigindo eventuais erros de digitação ao comparar os dados digitados com 

os formulários.  

Os R24h foram digitados em planilha Excel, com o mesmo procedimento 

utilizado para a digitação dos outros dados. Para isto, criou-se um arquivo base com 

o mesmo formato do R24h, para que todos os arquivos de entrada de dados fossem 

idênticos. A análise da ingestão foi realizada com base na Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos – TACO77. Os alimentos que não estavam presentes na 

TACO  foram consultados em outras fontes21,78. 

A análise dos dados foi realizada com auxílio dos programas estatísticos 

Statistical Analysis System (SAS) versão 9.1, Software for Intake Distribution 

Estimation (PC-SIDE)79,80 versão 1.0, e Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 13.081-83.  

 

4.5.1 Limpeza e processamento do banco de dados 
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 Durante a entrada dos dados foi feita uma padronização na nomenclatura dos 

alimentos e preparações para reduzir as variações decorrentes das diferentes 

formas com que os mesmos alimentos foram referidos. 

 Após o término da digitação, todos os arquivos foram agregados em um único 

banco de dados, com auxílio do programa estatístico SAS81. Este banco, contendo 

16.101 entradas de alimentos, foi exportado para o programa Excel para Windows. 

Além das informações dos alimentos ingeridos, o banco continha colunas para 

identificar o código do indivíduo. 

Após a agregação, verificou-se, novamente, que existiam alimentos da 

mesma natureza, porém referidos de forma diferente, e mais uma padronização da 

nomenclatura foi realizada. A seguir, identificaram-se quais os alimentos da lista 

estavam contidos na TACO77. Com o intuito de utilizar ao máximo esta tabela, os 

alimentos foram submetidos a mais uma padronização, que levou em conta a 

semelhança nutricional (Ex. biscoito doce tipo maisena e biscoito doce de leite). 

Após estas padronizações, para os alimentos que não foram encontrados, decidiu-

se pela utilização da tabela americana USDA National Nutrient Database for 

Standard Reference – Release 2084. No caso do alimento não constar em nenhuma 

das tabelas anteriores, utilizou-se a Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar 

em Medidas Caseiras85 (denominada a partir de agora de tabela Pinheiro) e, por 

último, consideraram-se as informações dos rótulos, somente em casos muito 

específicos (Ex. suplementos nutricionais e preparações de restaurantes tipo 

fastfood). Para algumas preparações foi necessária a elaboração de receitas, onde 

calculou-se a proporção de ingredientes para 100g de alimento pronto. Em seguida, 

calculou-se a composição nutricional da receita utilizando-se os dados da TACO77, 

da tabela da USDA84 ou da tabela Pinheiro85, nesta ordem, como explicado 
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anteriormente. 

 Após as padronizações, os alimentos foram divididos em quartis de acordo 

com a frequência decrescente de IA; o 1º quartil foi o utilizado nas análises. Grupos 

de alimentos ainda foram formados (Quadro 1) levando em consideração um modelo 

de pirâmide alimentar86, o nível de processamento dos alimentos87, e padrões 

alimentares saudáveis e prejudiciais de populações semelhantes ao do presente 

estudo88-95. 

 Para avaliar a composição nutricional dos R24h, além da codificação, 

calculou-se o total ingerido de cada alimento, em gramas/dia, na planilha de Excel 

que continha todos os alimentos ingeridos. O cálculo foi feito buscando informações 

de gramatura das fotos do álbum fotográfico, a gramatura informada nos rótulos, 

dados da tabela Pinheiro85 e a gramatura obtida com a pesagem dos alimentos no 

Laboratório de Nutrição e Dietética da UFF e no Laboratório de Nutrição e Dietética 

da UNISINOS. As informações de alguns rótulos e algumas medidas caseiras foram 

obtidas no comércio ou pela Internet. Padronizou-se que, quando o tamanho da 

medida caseira não fosse relatado, seria sempre usada a medida maior caso 

houvesse informação no arquivo para pequeno(a) e grande ou cheio(a) e raso(a). No 

caso de existir medidas intermediárias, estas foram utilizadas. 

 Para determinar a gramatura de alimentos para os quais o entrevistado usava 

a foto de outro alimento como referência, buscou-se uma aproximação do tamanho 

referido com dados da tabela Pinheiro85. Por exemplo, se o indivíduo referiu que 

ingeriu arroz doce e usou a foto da gelatina preparada como referência para o 

tamanho da porção, verificou-se que a gramatura correspondente a esta foto era 

203g. Em seguida, investigou-se se existia informação de medidas caseiras e 

gramatura para os dois alimentos na tabela Pinheiro85. Verificou-se que 203g de 
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gelatina preparada correspondiam a 8 colheres de sopa cheias. Como o arroz doce 

da tabela também era expresso em colher de sopa cheia, considerou-se que o 

entrevistado ingeriu 8 colheres de sopa cheias deste alimento. 

 

Quadro 1. Grupos de alimentos formados.  

Grupos 

Pirâmide alimentar* Processados** Dieta saudável*** DCNT*** 

Manteigas e carne 

vermelha; 

 

Açúcares, doces, 

cereais refinados, 

batatas e 

refrigerantes;  

 

Laticínios;  

 

Peixes, ovos, aves e 

mariscos; 

 

Álcool; 

 

Leguminosas, 

legumes e 

oleaginosas; 

 

Frutas; 

 

Vegetais 

 

Cereais integrais; 

 

Azeites e óleos. 

Minimamente 

processados (leite 

e carne frescos, 

grãos, vegetais, 

sementes, 

leguminosas, 

raízes e 

tubérculos); 

 

Processados 

(óleos, gorduras, 

farinhas, açúcares, 

amidos e massas); 

 

Ultraprocessados 

(pães, chocolate, 

sorvete, doces, 

salsichas, 

hambúrgueres, 

bebidas 

açucaradas, etc.). 

Café infusão; 

 

Cereais integrais; 

 

Frutas#; 

 

 Laticínios 

desnatados; 

 

Legumes; 

 

Oleaginosas;  

 

Peixes; 

 

Suco de frutas 

natural. 

Açúcares; 

 

Cereais refinados; 

 

Frutas e legumes 

processados; 

 

Gordura animal##; 

 

Gordura trans###; 

 

Laticínios integrais; 

 

Suco de frutas 

adoçado. 

* Willett & Stampfer 2003. 

** Monteiro 2009. 

*** Sichieri et al. 2003, Alves et al. 2006, Neumann et al. 2007, Alves et al. 2009, Bhoo et al. 2009, 

Freedman et al. 2009, Pimentel et al. 2009, Kempf  et al. 2010. 
# 
Frutas in natura. 

##
 Alimentos fontes de gordura animal. 

###
 Alimentos fontes de gordura trans. 
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  Quando o alimento usado como referência para o tamanho da porção era 

muito diferente daquele ingerido, ou não existia informação na tabela, o alimento foi 

comprado ou preparado, de acordo com tamanho referido, e pesado. Se o alimento 

da foto utilizada como referência era da mesma natureza que o ingerido, considerou-

se a gramatura da foto. 

 Após a finalização do banco com os códigos dos alimentos digitados e a 

ingestão/dia calculada em gramas, a análise nutricional dos R24h foi realizada, com 

auxílio do SAS81, gerando o banco final com a ingestão individual para os R24h do 

verão e do inverno. Este banco foi exportado para o SPSS83, onde foram realizadas 

as análises estatísticas. 

 

4.5.2 Análise dos dados 

 

As variáveis demográficas, socioeconômicas e antropométricas foram 

apresentadas para o total de indivíduos estudados, segundo o sexo.  As variáveis 

categóricas e aquelas categorizadas foram apresentadas como proporção (%). 

As médias em gramas (e os desvios-padrão) foram estimadas para a ingestão 

de alimentos e grupos de alimentos, no verão e no inverno. As médias (e os desvios-

padrão), na unidade de medida mais adequada, as variâncias, os coeficientes de 

variação e o percentual de inadequação da ingestão, de acordo com as Dietary 

References Intakes (DRIs)96-100 (Apêndice D), foram estimados para a ingestão de 

energia, de macro e micronutrientes, no verão e no inverno, para ambos os sexos. 

Os dados deatenuados pela variabilidade intraindividual (item 4.5.3) foram utilizados 

para o cálculo do percentual de inadequação, referente à proporção de indivíduos 

que a ingestão usual estava abaixo ou acima do ponto de corte utilizado nesta 



56 
 

amostra, conforme proposto por Slater et al.101. Os resultados foram testados quanto 

às propriedades de suas distribuições com o uso do teste de Shapiro-Wilk, e como 

não apresentaram distribuição normal, testes não paramétricos (Kruskal-Wallis, 

Mann-Whitney e Wilcoxon) foram utilizados para a comparação das médias entre as 

estações do ano (exceto para o percentual de inadequação).  

Para determinar a significância o valor de =0,05 foi utilizado em todos os 

testes estatísticos. 

 

4.5.3 Deatenuação pela variabilidade intraindividual 

 

A partir dos dados de três dias de R24h, foram estimadas as variabilidades 

intraindividual e interindividual, bem como os valores individuais de energia, de 

macro e micronutrientes deatenuados pela variabilidade intraindividual70,80 pelo 

programa PC-SIDE82. A deatenuação realizada pelo programa foi baseada na 

primeira aplicação do R24h, a qual foi determinada de acordo com a ordem de 

aplicação. O programa PC-SIDE82 prevê transformação das variáveis dietéticas para 

permitir simetria da distribuição antes do cálculo das variabilidades intraindividual e a 

interindividual e fornece os valores individuais deatenuados pela variabilidade 

intraindividual em escala original30,64,102.  

A comparação das variáveis deatenuadas pela variabilidade intraindividual 

entre as estações do ano foram analisadas com testes não paramétricos (Kruskal-

Wallis, Mann-Whitney e Wilcoxon). 

Para determinar a significância o valor de =0,05 foi utilizado em todos os 

testes estatísticos. 
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4.5.4 Ajuste pela ingestão de energia 

 

As variáveis de IA e de macro e micronutrientes foram ajustadas pela 

ingestão de energia. O objetivo do ajuste pela energia foi remover possíveis fatores 

de confusão que possam ocorrer pela ingestão de energia total, sendo exigência 

para os estudos de avaliação da ingestão de nutrientes69. 

Optou-se por ajustar pela energia utilizando o método dos resíduos69. Para 

tanto, análise de regressão linear simples foi realizada, com o total da energia 

ingerida como variável independente e a ingestão do nutriente como variável 

dependente, utilizando os valores ajustados pela variabilidade intraindividual. 

A comparação das variáveis ajustadas pela energia entre as estações do ano 

foram analisadas com testes não paramétricos (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e 

Wilcoxon).  

Para determinar a significância o valor de =0,05 foi utilizado em todos os 

testes estatísticos. 

 

4.5.5 Cálculo do número de dias de coleta de dados 

 

A partir dos valores das variabilidades intra e interindividual obtidos, o número 

de dias necessários para estimar a ingestão usual de energia e de macro e 

micronutrientes foi calculado por dois métodos distintos: um utilizando ambas as 

variâncias e o outro utilizando somente a variância intraindividual, para os valores 

ajustados pela variabilidade intraindividual44, empregando as fórmulas apresentadas 

abaixo: 
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Equação 1 

 

Onde d é o número de dias necessários por pessoa, r é a correlação 

esperada entre os valores reais e os observados e σw/σb é a razão entre as 

variâncias intra e interindividuais42. 

 

Equação 2 

 

 Onde d é o número de dias necessários por pessoa, Zα é o desvio normal 

(1,96), CVw é o coeficiente de variação intraindividual, calculado pela divisão entre a 

variância intraindividual e a média de ingestão e Do é o limite especificado de erro 

(nível de confiança), de 10%, 20% e 30%11,44,65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d = [r2/(1 – r2)] σw/σb 

d = (Zα CVw/Do)
2 
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5 RESULTADOS 

  

O número de indivíduos que completaram o presente estudo foi de 102, valor 

absoluto que representa 68% da amostra inicial de 150 indivíduos que aceitaram 

participar do projeto. As perdas corresponderam a 30% (45 indivíduos) da amostra 

inicial; 38 indivíduos (84,4%) recusaram participar da segunda etapa do estudo, 2 

indivíduos ( 4,4%) recusaram completar a primeira fase do estudo, e 5 (11,1%) não 

foram encontrados para a realização da segunda fase. As exclusões 

corresponderam a 2% da amostra inicial (3 indivíduos) por não estarem dentro dos 

critérios de elegibilidade do estudo.  

Na amostra de 102 indivíduos que completaram todos os procedimentos, 

haviam 33 homens e 69 mulheres e a faixa etária mais prevalente foi a de 40-50 

anos nos homens (33,3%) e 50-60 anos nas mulheres (27,5%). Aproximadamente 

54% da amostra pertenciam à classe socioeconômica B, 17,7% pertenciam à classe 

A e 28,4% pertenciam às classes C e D. A maioria da amostra possuía IMC normal 

(63,7%) e dizia não ser fumante (61,8%). A prevalência de sobrepeso foi maior nos 

homens (51,5%) do que nas mulheres (29,0%) assim como o hábito de fumar; 

21,2% e 7,2%, respectivamente (Tabela 1). 

A média de intervalo de dias encontrada para a realização dos três R24h em 

ambas as fases do estudo se assemelhou bastante, sendo de 9 dias para a etapa 

verão e 8 dias para a etapa inverno. A média de meses de intervalo entre as 

primeiras medições das duas fases do estudo ficou em 6,3 meses (±0,8) (Tabela 2). 
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Tabela 1. Distribuição das variáveis socioeconômicas, demográficas, e estado 

nutricional de adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

Características 

 n (%)  

Homens  

(n = 33) 

Mulheres  

(n = 69) 

Total  

(n = 102) 

Idade (anos)    

   20 a 30 4 (12,1) 13 (18,8) 17 (16,7) 

   30 a 40 10 (30,3) 13 (18,8) 23 (22,5) 

   40 a 50 11 (33,3) 15 (21,7) 26 (25,5) 

   50 a 60 2 (2,1) 19 (27,5) 21 (20,6) 

   ≥ 60 6 (18,2) 9 (13,0) 15 (14,7) 

    

Classe Socioeconômica*    

   A 4 (12,1) 14 (20,3) 18 (17,7) 

   B 19 (57,6) 36 (52,2) 55 (53,9) 

   C 9 (27,3) 18 (26,1) 27 (26,4) 

   D 1 (3,0) 1 (1,4) 2 (2,0) 

    

IMC (kg.m
-2

)**    

   Normal (18,5 – 24,9) 16 (48,5) 49 (71,0) 65 (63,7) 

   Sobrepeso (25,0 – 29,9) 17 (51,5) 20 (29,0) 37 (36,6) 

    

Hábito de fumar    

   Não fumante 17 (51,5) 46 (66,7) 63 (61,8) 

   Ex-fumante 9 (27,3) 18 (26,1) 27 (26,4) 

   Fumante 7 (21,2) 5 (7,2) 12 (11,8) 

* Critério de Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP 2008). 

** Índice de massa corporal = massa corporal (kg) / estatura
2
 (m). IMC de 18,5 até 24,9 kg.m

-2
 = 

normal; IMC igual ou maior a 25,0 kg.m
-2

 = sobrepeso (WHO 2000). 
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Tabela 2. Diferença, em dias, entre a primeira e a última entrevista, e em meses, 

entre as primeiras entrevistas, do verão e do inverno, de adultos de Niterói, RJ, 

Brasil. 

 Média Mínimo Máximo 

Diferença entre o primeiro e o último R24h
*
 (dias)    

   Verão 9,0 (±8,0) 4 53 

   Inverno 8,0 (±7) 4 56 

Diferença entre as primeiras entrevistas do verão e do 

inverno (meses) 
6,0 (±0,8) 3,3 8,9 

* Recordatório de 24 horas.    

 

Confirmando os métodos de coleta de dados do presente estudo, a proporção 

de R24h referentes a um dia de final de semana foi de 32,9% e a proporção de R24h 

referentes a um dia de semana foi de 67,1% (Gráfico 1); as proporções ideais 

seriam, respectivamente, 33,3 % e 66,7%. 

  

Gráfico 1. Distribuição percentual dos recordatórios de 24 horas (R24h) entre os 

dias da semana de adultos de Niterói, RJ, Brasil. 
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Tabela 3. Média (e desvio padrão – DP), em gramas, da ingestão dos alimentos 

mais frequentemente consumidos, no verão e no inverno, de adultos de Niterói, 

RJ, Brasil. 

Ingestão de alimentos (gramas) 

n = 102 

Verão Inverno 

Média (±DP)
 

Média (±DP)
 

Café infusão 91,9 (±61,1) 100,4 (±72,7) 

Açúcar refinado 18,3 (±16,7) 20,2 (±19,1) 

Arroz tipo 1 cozido 109,0
 
(±60,5)*

 
119,2 (±61,8) 

Feijão preto cozido 111,6
 
(±49,9)*

 
133,5 (±70,7) 

Pão francês 59,1
 
(±27,5)*

 
66,5 (±29,3) 

Margarina com 65% gordura hidrogenada 17,0 (±18,3) 14,4 (±11,4) 

Queijo minas 48,8
 
(±28,4)*

 
55,1 (±30,8) 

Adoçante 0,25 (±0,15)* 0,28 (±0,20) 

Leite integral fluido 194,3
 
(±77,3)

 
171,0 (±103,2) 

Refresco 258,3 (±120,0) 281,6 (±121,9) 

Banana prata 72,9 (±33,7) 84,5 (±57,8) 

Refrigerante tipo cola 294,1 (±147,8) 322,1 (±174,1) 

Alface 29,0 (±18,9) 31,0 (±16,1) 

Tomate 75,0 (±44,1) 76,8 (±40,3) 

Leite desnatado fluido 215,5 (±89,8) 217,0 (±63,5) 

Queijo pasteurizado 30,8 (±18,8) 35,2 (35,8) 

Biscoito tipo água e sal 25,8 (±13,7) 32,3 (±30,1) 

Manteiga de primeira qualidade 15,8 (±15,4) 18,2 (±16,6) 

Pão de forma branco 52,1 (±21,1) 56,4 (±24,9) 

Bife bovino 150,2 (±73,0) 150,6 (±78,1) 

Biscoito tipo maisena 29,2 (±20,5) 30,4 (±31,0) 

Refrigerante diet tipo cola 320,0 (±135,4) 348,8 (±144,1) 

Café infusão com açúcar 67,0 (±42,6) 85,1 (±54,3) 

Suco de fruta industrializado 257,7 (±96,3) 230,6 (±73,5) 

Pão sovado 72,6 (±54,6) 73,5 (±40,9) 

Azeite 8,5
 
(±8,9)*

 
4,5 (±4,3) 

Cerveja 824,8 (±899,3) 787,4 (±674,6) 

Chocolate ao leite 33,9 (±32,8) 36,6 (±32,0) 

Requeijão light 30,8 (±17,4) 31,8 (±18,2) 

* Médias significativamente diferentes entre as estações do ano (teste de Mann-Whitney; p<0,05). 
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A maior proporção de entrevistas foi realizada na segunda-feira (31,05%), 

com o intuito de registrar a ingestão referente ao domingo. Devido a este fato, as 

entrevistas também se concentraram nas quartas-feiras (25,65%) e nas sextas-feiras 

(17,48%), totalizando 74,18% das entrevistas nestes três dias. 

As médias de ingestão, em gramas, (e desvio-padrão) de arroz tipo 1 cozido, 

feijão preto cozido, pão francês, queijo minas, no inverno, foram significativamente 

maiores, e as de leite integral fluido e azeite foram menores  (Tabela 3). Não houve 

diferença significativa entre as estações para os outros alimentos. 

 

Tabela 4. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão de grupos de 

alimentos formadores da pirâmide alimentar*, no verão e no inverno, de adultos de 

Niterói, RJ, Brasil. 

Ingestão de grupos de alimentos (gramas) 

n = 102 

Verão Inverno 

Média (±DP)
 

Média (±DP)
 

Manteigas e carnes vermelhas 80,8 (±105,2) 80,7 (±109,8) 

Açúcares, doces, cereais refinados, batatas e 

refrigerantes 

117,0 (±135,9) 115,2 (±129,4) 

Laticínios 103,4 (±94,9) 103,1 (±95,6) 

Peixes, ovos, aves e mariscos 109,3 (±88,7) 117,6 (±88,6) 

Álcool 751,6 (±846,0) 627,4 (±612,3) 

Leguminosas. legumes e oleaginosas 101,2 (±90,6) 118,0 (±112,4) 

Frutas 161,6 (±154,1) 169,6 (±146,7) 

Vegetais (hortaliças) 44,9 (±37,2) 48,3 (±48,4) 

Cereais integrais 48,6 (±31,2) 53,3 (±33,2) 

Azeites e óleos 8,8 (±8,9) 5,6 (±5,0) 

* Willett & Stamper 2003. 

Nota: Não há diferença significativa nas médias entre as estações do ano (Teste de Mann-Whitney; 

p>0,05). 

 

Não houve diferença significativa, entre verão e inverno, na ingestão dos 

alimentos agrupados segundo a pirâmide alimentar de Willett & Stampfer (2003) 



64 
 

(Tabela 4). Da mesma forma, não houve diferença significativa, entre verão e 

inverno, na ingestão dos alimentos agrupados segundo o nível de processamento 

(Tabela 5). 

A média de ingestão, em gramas, de frutas, oleaginosas e suco de frutas 

natural, pertencentes ao grupo marcador para dieta saudável, foi significativamente 

maior no inverno quando comparada ao verão (Tabela 6). 

 

Tabela 5. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão de grupos de 

alimentos, em função do nível de processamento*, no verão e no inverno, de 

adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

Ingestão de grupos de 

alimentos (gramas) 

n = 102 

Total  Verão Inverno 

Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) 

Minimamente processados 101,5 (±117,2)
a,b

 97,2 (±116,6) 106,2 (±117,8) 

Processados 120,9 (±201,0)
a
 121,7 (±221,1) 120,0 (±178,9) 

Ultraprocessados 120,8 (±137,6)
b
 121,1 (±137,9) 120,4 (±137,5) 

* Monteiro 2009. 

Não há diferença entre as médias de um mesmo grupo nas diferentes estações do ano (teste de 

Mann Whitney; p>0,05). 

Médias com a mesma letra são estatisticamente diferentes (teste de Wilcoxon; p<0,05). 

 

A média de ingestão, em gramas, de açúcares, cereais refinados, frutas e 

legumes processados, gordura animal, gordura trans, laticínios integrais e suco de 

frutas adoçado, marcadores para risco de DCNT, não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre as estações do ano (Tabela 7). 
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Tabela 6. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão, de grupos de 

alimentos marcadores para uma dieta saudável*, no verão e no inverno, de 

adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

Ingestão de grupos de alimentos (gramas) 

n =102 

Verão Inverno 

Média (±DP) Média (±DP) 

Café infusão 88,9 (±61,4) 97,7 (±71,6) 

Cereais integrais 55,2 (±48,2) 61,6 (±56,8) 

Frutas
# 

138,1 (±142,5)** 157,5 (±148,6) 

Laticínios desnatados 137,2 (±110,2) 129,5 (±97,5) 

Legumes 71,6 (±74,4) 77,7 (±85,6) 

Oleaginosas 42,5 (±72,1)** 60,5 (±92,2) 

Peixes 145,9 (±96,1) 165,0 (±130,6) 

Suco de frutas natural 287,3 (±158,2)** 242,7 (±106,4) 

*Sichieri et al. 2003, Alves et al. 2006, Neumann et al. 2007, Alves et al. 2009, Bhoo et al. 2009, 

Freedman et al. 2009, Pimentel et al. 2009, Kempf  et al. 2010. 
#
 Frutas in natura. 

**Médias significativamente diferentes entre as estações (teste de Mann-Whitney; p<0,05). 

 

A ingestão de energia e alguns nutrientes (proteína, lipídio, carboidrato e 

piridoxina) foram significativamente diferentes entre os homens e as mulheres, tanto 

para os dados brutos quanto para os dados deatenuados pela variabilidade 

intraindividual e ajustados pela energia. Para os dados ajustados pela energia, a 

ingestão de todos nutrientes, com exceção do potássio, foi diferente entre os sexos, 

e em geral, os homens consomem uma maior quantidade de energia e nutrientes do 

que as mulheres, com exceção do cálcio, manganês, piridoxina, niacina e vitamina C 

(Tabela 8). 
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Tabela 7. Média (e desvio-padrão – DP), em gramas, da ingestão, de grupos de 

alimentos marcadores para doenças crônicas não transmissíveis*, no verão e no 

inverno, de adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

Ingestão de grupos de alimentos (gramas) 

n = 102 

Verão Inverno 

Média (±DP) Média (±DP) 

Açúcares 104,0 (±145,2) 109,3 (±148,0) 

Cereais refinados 99,4 (±103,6) 98,0 (±92,2) 

Frutas e legumes processados 47,4 (±56,7) 63,5 (±76,1) 

Gordura animal** 120,1 (±113,9) 122,3 (±116,0) 

Gordura trans*** 58,2 (±80,4) 53,6 (±66,2) 

Laticínios integrais 83,4 (±84,9) 86,1 (±95,7) 

Suco de frutas adoçado 264,2 (±131,1) 256,7 (±107,6) 

*Sichieri et al. 2003, Alves et al. 2006, Neumann et al. 2007, Alves et al. 2009, Bhoo et al. 2009, 

Freedman et al. 2009, Pimentel et al. 2009, Kempf  et al. 2010. 

Nota: Não há diferença significativa nas médias entre as estações do ano (Teste de Mann-Whitney; 

p>0,05). 

** Alimentos fontes de gordura animal. 

*** Alimentos fontes de gordura trans. 

 

Devido à grande variabilidade na ingestão de retinol em homens e mulheres e 

de cobre e riboflavina em homens, com conseqüente distribuição assimétrica destes 

micronutrientes, o ajuste pela ingestão de energia, com o método escolhido, foi 

limitado, sendo estes dados excluídos das análises. 

A média (DP), em kcal, da ingestão de energia não se diferenciou entre a as 

estações tanto para os dados brutos quanto para os dados deatenuados pela 

variabilidade intraindividual, tanto para homens quanto para as mulheres (Tabelas 9 

e 10). 

 A ingestão dos macronutrientes se diferenciou significativamente entre as 

estações do ano em ambos os sexos. A ingestão de proteína, dos homens, foi maior 

no verão do que no inverno, para os dados deatenuados pela variabilidade 

intraindividual e para aqueles ajustados para energia (Tabela 9). Para as mulheres 
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somente a ingestão de proteína ajustada para a energia se diferenciou entre o verão 

e o inverno, sendo maior no inverno, ao contrário dos homens (Tabela 10). 

Não houve diferença entre as estações do ano na ingestão de lipídios nos 

homens, porém nas mulheres, esta ingestão ajustada pela energia foi diferente entre 

o verão e o inverno. Os homens ingeriram uma quantidade maior de carboidratos no 

inverno quando comparada ao verão para os dados ajustados para energia, 

enquanto a ingestão de carboidratos pelas mulheres não foi diferente entre as 

estações do ano tanto para os dados brutos quanto para os dados deatenuados pela 

variabilidade intraindividual e ajustados pela energia (Tabelas 9 e 10). 

 A ingestão de colesterol somente se diferenciou entre os homens, sendo 

maior no verão tanto para os dados deatenuados pela variabilidade intraindividual e 

para os ajustados para energia, quando comparada ao inverno. A ingestão de 

lipídios saturados, ajustada pela energia, entre as mulheres foi maior no inverno do 

que no verão. Para os lipídios monoinsaturados, novamente só houve diferença na 

ingestão entre as mulheres sendo maior no inverno, tanto deatenuada pela 

variabilidade intraindividual quanto ajustada pela energia, comparada ao verão 

(Tabelas 9 e 10). A ingestão de lipídios poli-insaturados se diferenciou, entre as 

estações, em homens e mulheres, porém nos homens a diferença apareceu 

somente no 3° R24h sendo a ingestão no inverno maior (Apêndice F). Nas mulheres 

a diferença ocorreu na ingestão deatenuada pela variabilidade intraindividual e 

ajustada pela energia (Tabela 10). 

 Em geral, tanto as mulheres quanto os homens apresentaram ingestão de 

fibras, ajustada pela energia, maior no inverno quando comparada ao verão 

(Tabelas 9 e 10). 
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 A ingestão, ajustada pela energia, de magnésio, manganês, ferro e zinco, 

entre os homens foi maior no verão do que no inverno (Tabela 9). 

 A ingestão, deatenuada pela variabilidade intraindividual, de cálcio, magnésio, 

fósforo e potássio, nas mulheres, se diferenciou entre as estações do ano, sendo 

maior no inverno do que no verão. A mesma situação aconteceu para a ingestão 

ajustada pela energia, neste mesmo grupo, para os mesmos minerais: maior no 

inverno do que no verão. A ingestão das mulheres, deatenuada pela variabilidade 

intraindividual, foi diferente entre verão e inverno, para manganês e zinco. A 

ingestão de cobre, ajustada pela energia, entre as mulheres, foi maior no inverno 

(Tabela 10). 

 Nos homens, observou-se diferença significativa entre as estações do ano na 

ingestão deatenuada pela variabilidade intraindividual de tiamina e niacina (maior no 

verão). A ingestão ajustada pela energia para tiamina e niacina (maior no verão), e 

piridoxina, (maior no inverno) também foi diferente significativamente (Tabela 9). 

 Entre as mulheres, observou-se ingestão de tiamina e piridoxina, ajustada 

pela energia, maior no inverno. A ingestão de niacina, ajustada pela energia foi 

maior no verão. A ingestão, deatenuada pela variabilidade intraindividual, de 

piridoxina (maior no inverno) e niacina (maior no verão), também se diferenciou 

entre as estações (Tabela 10). 

 As tabelas 8, 9 e 10, apresentando todos os dados resultantes das análises 

encontram-se ao final da dissertação (Apêndices E, F e G). 
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Tabela 8. Médias de ingestão (e desvio-padrão - DP) de energia, macro e micro nutrientes de adultos de Niterói, RJ, 

Brasil. 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Homens (n= 33) Mulheres (n=69) 

Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 
Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 

Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) 

Energia
 
(kcal)

 
2748,2 ± 911,0* 2733,9 ± 757,1* - 2172,7 ± 715,7 2217,8 ± 548,5 - 

Proteína
 
(g)

 
122,2 ± 47,8* 120,9 ± 38,1* 123,2 ± 22,2* 103,5 ± 42,7 107,5 ± 29,4 107,9 ± 17,9 

Lipídio
 
(g)

 
86,3 ± 38,8* 87,4 ± 36,5* 90,3 ± 24,3* 71,4 ± 33,3 70,7 ± 24,2 71,2 ± 12,7 

Carboidrato
 
(g)

 
348,8 ± 137,8* 352,3 ± 119,2* 363,5 ± 54,4* 280,3 ± 92,7 287,6 ± 78,2 286,8 ± 38,6 

Fibra (g) 27,1 ± 11,9* 26,9 ± 9,8
 

28,2 ± 7,9* 23,7 ± 11,0 25,0 ± 9,5
 

24,8 ± 8,2 

Cálcio (mg) 793,0 ± 449,5
 

762,8 ± 350,1
 

778,8 ± 285,8* 816,5 ± 488,8
 

860,8 ± 394,0
 

861,2 ± 302,8 

Magnésio (mg) 344,2 ± 123,0* 351,4 ± 101,0
 

358,8 ± 67,2* 308,9 ± 139,9 318,5 ± 112,8
 

318,7 ± 84,7 

Manganês (mg) 3,2 ± 1,7* 3,2 ± 1,4* 2,4 ± 1,1* 3,0 ± 1,6 3,2 ± 1,4 3,3 ± 1,0 

Fósforo (mg) 1518,8 ± 546,2* 1510,4 ± 451,3
 

1543,5 ± 266,5* 1370,6 ± 575,2 1419,1 ± 444,5
 

1419,3 ± 252,5 

Ferro (mg) 13,2 ± 5,8* 13,6 ± 4,2* 13,9 ± 2,6* 11,4 ± 5,3 11,5 ± 3,9 11,2 ± 2,4 

Sódio (mg) 3101,2 ± 1530,0* 3119,2 ± 1285,7* 3185,3 ± 908,4* 2663,6 ± 1233,8 2556,4 ± 706,3 2556,4 ± 528,6 

Potássio (mg) 3118,6 ± 1092,4
 

3065,5 ± 914,1
 

3131,9 ± 600,7
 

2910,6 ± 1112,3
 

3052,7 ± 954,5
 

3052,0 ± 676,3
 

Cobre (mg) 2,6 ± 6,5
 

1,8 ± 1,9* NA 2,2 ± 6,6
 

1,8 ± 1,0 2,2 ± 1,0 

Zinco (mg) 14,7 ± 6,6* 15,9 ± 3,9* 15,6 ± 2,6* 12,8 ± 6,3 13,0 ± 4,3 12,6 ± 3,0 

Retinol (µg) 1099,3 ± 3762,1
 

1070,7 ± 2700,9
 

NA 755,1 ± 2186,1
 

616,6 ± 1134,9
 

NA  

Tiamina (mg) 1,8 ± 1,0
 

1,6 ± 0,6
 

1,8 ± 1,0* 1,6 ± 1,0
 

1,7 ± 0,8
 

1,3 ± 0,9 

Riboflavina (mg) 1,6 ± 1,0
 

1,6 ± 0,7
 

NA 1,5 ± 0,7
 

1,5 ± 0,5
 

2,4 ± 0,3 
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Piridoxina (mg) 1,6 ± 0,9*  1,5 ± 0,4* 0,7 ± 0,4* 1,1 ± 0,6 1,2 ± 0,5
 

2,1 ± 0,4 

Niacina (mg) 32,6 ± 20,6* 28,9 ± 14,5
 

29,9 ± 12,6* 22,2 ± 13,6 26,2 ± 8,9
 

143,1 ± 120,2 

Vitamina C (mg) 101,3 ± 96,1
 

68,8 ± 38,7* 68,8 ± 37,6* 119,3 ± 148,8
 

142,8 ± 126,7 143,1 ± 125,1 

Colesterol (mg) 403,0 ± 218,9* 373,0 ± 106,2* 379,1 ± 74,7* 325,1 ± 174,3 322,9 ± 108,9 322,7 ± 75,1 

SFA (g) 31,8 ± 15,6* 32,2 ± 12,8* 33,0 ± 9,3* 27,0 ± 14,2 26,4 ± 9,8 26,3 ± 5,3 

MUFA (g) 27,4 ± 12,1* 27,7 ± 10,8* 28,1 ± 7,6* 22,6 ± 11,7 22,6 ± 7,9 22,6 ± 4,6 

PUFA (g) 15,5 ± 8,5 15,7 ± 6,7* 15,1 ± 5,0* 12,9 ± 6,4 12,7 ± 4,1 12,1 ± 3,3 

R24h: Recordatório de 24 horas. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio 

poli-insaturado. 

NA: não ajustado pela energia. 

* Médias significativamente diferentes entre os sexos (teste de Mann-Whitney; p<0,005). 
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Tabela 9. Médias de ingestão (e desvio-padrão - DP) de energia, macro e micronutrientes, no verão e no inverno, de 

homens adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Homens (n=33) 

Verão Inverno 

  Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 
Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 

Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) 

Energia (kcal) 2671,4 ± 847,9  2801,3 ± 680,2 - 2824,9 ± 977,1 2666,4 ± 832,1 - 

Proteína (g) 118,7 ± 47,3 131,2 ± 39,4*
 

131,4 ± 19,9*
 

125,7 ± 48,7 110,5 ± 34,3
 

115,0 ± 21,6
 

Lipídio (g) 84,4 ± 35,3 90,2 ± 34,4 91,3 ± 22,3 88,3 ± 42,5 84,5 ± 38,8 89,3 ± 26,6 

Carboidrato (g) 333,7 ± 123,8 342,5 ± 92,7 343,7 ± 41,9*
 

363,8 ± 150,8 362,2 ± 141,6 383,4 ± 58,7
 

Fibra (g) 24,2 ± 10,7* 24,5 ± 7,9 25,7 ± 6,9*
 

30,1 ± 12,5 29,2 ± 11,0 30,7 ± 8,1
 

Cálcio (mg) 816,0 ± 464,2 828,1 ± 395,2 827,8 ± 342,4 769,9 ± 440,2 697,4 ± 289,8 729,7 ± 209,2 

Magnésio (mg) 323,7 ± 104,9 339,0 ± 78,8 339,4 ± 47,9*
 

364,7 ± 137,2 363,8 ± 119,2 378,2 ± 78,2
 

Manganês (mg) 3,0 ± 1,6 3,4 ± 1,4 2,9 ± 1,2*
 

3,4 ± 1,9 3,0 ± 1,5 2,0 ± 0,9
 

Fósforo (mg) 1476,7 ± 478,8 1587,0 ± 377,3 1588,1 ± 211,1 1560,9 ± 610,8 1433,7 ± 509,1 1498,9 ± 309,1 

Ferro (mg) 12,8 ± 5,2 14,4 ± 2,7 15,1 ± 2,0*
 

13,7 ± 6,4 12,9 ± 5,2 12,8 ± 2,8
 

Sódio (mg) 2962,1 ± 1518,5 3065,2 ± 1340,0 3065,7 ± 873,5 3240,3 ± 1552,1 3173,2 ± 1247,4 3304,8 ± 940,0 

Potássio (mg) 3032,1 ± 970,1 3009,0 ± 726,5 3009,8 ± 441,0 3205,0 ± 1211,3 3121,9 ± 1078,3 3253,9 ± 712,5 

Cobre (mg) 1,1 ± 0,4 1,3 ± 0,3 NA 4,0 ± 9,0 2,3 ± 2,6 NA 

Zinco (mg) 14,0 ± 6,3 16,8 ± 2,9*
 

16,7 ± 2,0*
 

15,5 ± 6,8 14,9 ± 4,5
 

14,6 ± 2,8
 

Retinol (µg) 309,9 ± 226,2 287,6 ± 185,1 NA  1888,7 ± 5235,7 1853,7 ± 3676,8 NA 

Tiamina (mg) 1,6 ± 0,9 1,5 ± 0,6*
 

2,6 ± 0,5*
 

2,0 ± 1,1 1,8 ± 0,6
 

0,9 ± 0,6
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Riboflavina (mg) 1,4 ± 0,6 1,4 ± 0,4 NA 1,8 ± 1,2 1,7 ± 0,8 NA  

Piridoxina (mg) 1,6 ± 0,8 1,5 ± 0,4 0,5 ± 0,3*
 

1,7 ± 0,9 1,4 ± 0,2 1,0 ± 0,2
 

Niacina (mg) 33,7 ± 24,1 34,2 ± 17,8*
 

35,3 ± 14,7*
 

31,5 ± 16,7 23,5 ± 7,1
 

24,5 ± 6,7
 

Vitamina C (mg) 108,5 ± 107,3 69,8 ± 42,4 69,6 ± 40,8 94,0 ± 84,5 67,7 ± 35,2 67,9 ± 34,7 

Colesterol (mg) 366,8 ± 149,8 402,5 ± 108,0*
 

402,7 ± 72,3*
 

439,3 ± 268,7 343,5 ± 97,3
 

355,5 ± 70,4
 

SFA (g) 31,6 ± 13,0 34,0 ± 10,9 32,9 ± 7,6 32,1 ± 18,0 30,3 ± 14,5 33,2 ± 10,9 

MUFA (g) 27,0 ± 11,7 28,8 ± 10,1 28,0 ± 7,3 27,8 ± 12,7 26,7 ± 11,5 28,2 ± 8,0 

PUFA (g) 14,7 ± 9,6 16,1 ± 8,3 15,5 ± 6,1 16,4 ± 7,4 15,3 ± 4,6 14,8 ± 3,7 

R24h: Recordatório de 24 horas. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio 

poli-insaturado. 

NA: não ajustado pela energia. 

* Médias significativamente diferentes entre as estações (teste de Mann-Whitney; p<0,05). 
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Tabela 10. Médias de ingestão (e desvio-padrão - DP) de energia, macro e micronutrientes, no verão e no inverno, de 

mulheres adultas de Niterói, RJ, Brasil. 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Mulheres (n=69) 

Verão Inverno 

Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 
Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 

Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) Média (±DP) 

Energia (kcal) 2131,5 ± 716,8 2170,1 ± 520,4 - 2213,9 ± 717,5 2265,5 ± 575,0 - 

Proteína (g) 99,0 ± 42,8 103,7 ± 30,1 104,1 ± 17,7*
 

108,0 ± 42,5 111,3 ± 28,3 111,6 ± 17,3
 

Lipídio (g) 70,5 ± 34,5 67,5 ± 24,7 68,2 ± 12,7*
 

72,3 ± 32,3 74,0 ± 23,5 74,2 ± 12,2
 

Carboidrato (g) 275,6 ± 90,6 284,0 ± 67,9 283,3 ± 35,4 285,0 ± 95,2 291,2 ± 87,7 290,3 ± 41,5 

Fibra (g) 22,9 ± 10,1 23,4 ± 7,8 22,9 ± 6,9*
 

24,6 ± 11,8 26,6 ± 10,7 26,6 ± 9,0
 

Cálcio (mg) 789,0 ± 486,7
 

802,7 ± 381,8*
 

802,4 ± 286,3*
 

843,9 ± 492,9
 

919,0 ± 400,3
 

920,0 ± 309,4
 

Magnésio (mg) 294,9 ± 120,3
 

291,2 ± 79,9*
 

291,2 ± 52,9*
 

323,0 ± 156,8
 

345,7 ± 133,2
 

346,2 ± 100,6
 

Manganês (mg) 2,8 ± 1,4
 

2,8 ± 0,8*
 

3,3 ± 0,7 3,2 ± 1,9
 

3,6 ± 1,8
 

3,2 ± 1,3 

Fósforo (mg) 1320,4 ± 581,0
 

1345,0 ± 434,7*
 

1345,7 ± 239,8*
 

1420,9 ± 569,2
 

1493,2 ± 444,9
 

1492,9 ± 244,8 

Ferro (mg) 11,0 ± 4,3 10,9 ± 2,6 10,9 ± 1,6 11,8 ± 6,2 12,1 ± 4,7 11,4 ± 3,0 

Sódio (mg) 2625,3 ± 1162,0 2624,9 ± 653,9 2625,6 ± 476,4 2702,0 ± 1309,2 2487,9 ± 753,7 2487,2 ± 571,1 

Potássio (mg) 2804,1 ± 1044,0
 

2828,2 ± 704,2*
 

2827,2 ± 419,6*
 

3017,1 ± 1174,7
 

3277,1 ± 1112,5
 

3276,8 ± 801,8
 

Cobre (mg) 1,4 ± 1,5 1,8 ± 0,9 1,7 ± 0,7*
 

2,9 ± 9,3 1,7 ± 1,0 2,7 ± 0,9
 

Zinco (mg) 12,5 ± 6,2
 

11,8 ± 3,6*
 

12,1 ± 2,5 13,1 ± 6,4
 

14,1 ± 4,6
 

13,2 ± 3,3 

Retinol (µg) 663,3 ± 1716,7 869,8 ± 1554,8 NA  846,8 ± 2581,6 363,4 ± 217,4 NA 

Tiamina (mg) 1,6 ± 0,9 1,7 ± 0,6 0,7 ± 0,5*
 

1,7 ± 1,1 1,7 ± 1,0 1,9 ± 0,8
 



74 
 

Riboflavina (mg) 1,4 ± 0,7 1,5 ± 0,4 2,3 ± 0,3 1,6 ± 0,8 1,5 ± 0,5 2,4 ± 0,3 

Piridoxina (mg) 1,1 ± 0,6
 

1,1 ± 0,4*
 

2,0 ± 0,3*
 

1,1 ± 0,6
 

1,3 ± 0,6
 

2,2 ± 0,5
 

Niacina (mg) 22,4 ± 15,2
 

28,8 ± 10,0*
 

28,2 ± 7,7*
 

22,1 ± 11,8
 

23,6 ± 6,8
 

23,5 ± 5,8
 

Vitamina C (mg) 113,7 ± 160,1 138,6 ± 138,1 139,3 ± 135,3 124,9 ± 137,5 147,0 ± 115,0 146,9 ± 114,9 

Colesterol (mg) 314,7 ± 164,4 320,8 ± 112,7 320,1 ± 76,9 335,5 ± 184,3 325,1 ± 105,8 325,2 ± 73,7 

SFA (g) 26,8 ± 15,0 25,3 ± 9,8 25,2 ± 5,1* 
 

27,1 ± 13,4 27,6 ± 9,7 27,5 ± 5,3
 

MUFA (g) 22,4 ± 11,9
 

21,1 ± 7,0*
 

21,3 ± 4,1*
 

22,9 ± 11,5
 

24,1 ± 8,4
 

24,0 ± 4,8
 

PUFA (g) 13,1 ± 7,2
 

12,0 ± 4,4*
 

11,0 ± 3,4*
 

12,7 ±5,6
 

13,5 ± 3,6
 

13,3 ± 2,7
 

R24h: Recordatório de 24 horas.  

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio 

poli-insaturado. 

NA: não ajustado pela energia. 

* Médias significativamente diferentes entre as estações (teste de Mann-Whitney; p<0,05). 
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 A maioria dos homens e das mulheres, em ambas as estações do ano, 

ingerem uma quantidade de cálcio, magnésio, potássio, retinol e lipídio poli-

insaturado aquém das recomendações; além destes nutrientes, a ingestão de 

proteína (inverno), piridoxina (inverno), lipídio monoinsaturado (inverno), 

tiamina (verão), fibra e vitamina C (ambas as estações), de homens e a 

ingestão de fibra (verão), lipídio monoinsaturado (verão), ferro e piridoxina 

(ambas as estações), de mulheres, também está aquém das recomendações 

(Tabela 11). 

 Um percentual médio maior que 85,0% de homens e mulheres, em 

ambas as estações do ano, ingere uma quantidade de sódio, colesterol e lipídio 

saturado além das recomendações, e para a ingestão de energia este 

percentual médio é maior que 64,0% (Tabela 11). 

 As menores taxas de inadequação da ingestão (até 20,0%), 

representando um bom aporte nutritivo, foram as de fósforo, zinco e niacina, 

para homens e mulheres, manganês (mulheres), cobre (mulheres) e ferro 

(homens), em ambas as estações (Tabela 11). 

 Nos homens, 50,0% dos nutrientes ingeridos apresentaram taxas de 

inadequação maiores no inverno e 33,3% no verão, já nas mulheres, os 

resultados foram inversos, 66,7% dos nutrientes apresentaram taxas de 

inadequação maiores no verão e 20,8% no inverno (Tabela 11). 

 Na comparação entre homens e mulheres, as mulheres possuem 

percentuais de inadequação menores quando comparados aos homens, em 

ambas as estações do ano (Tabela 11). 

 A representação gráfica destas comparações está apresentada nas 

figuras 1 e 2. 
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Tabela 11. Percentual de inadequação da ingestão de energia e nutrientes, no 

verão e inverno, de homes e mulheres adultos, de Niterói, RJ, Brasil. 

Energia e 

nutrientes 

Percentual (%) de indivíduos com ingestão aquém da recomendação. 

Homens (n=33) Mulheres (n = 69) 

Verão Inverno Verão Inverno 

Energia (kcal) 27,3 36,4 31,9 17,4 

Proteína (g) 18,2 51,5 24,6 11,6 

Lipídio (g) 39,4 39,4 42,0 24,6 

Carboidrato (g) 48,5 36,4 36,2 36,2 

Fibra (g) 87,9 72,7 56,5 40,6 

Cálcio (mg) 69,7 84,8 81,2 68,1 

Magnésio (mg) 84,8 72,7 66,7 50,7 

Manganês (mg) 21,2 42,4 11,6 11,6 

Fósforo (mg) 3,0 3,0 2,9 0,0 

Ferro (mg) 0,0 15,2 65,2 59,4 

Sódio (mg) 9,1 3,0 1,4 2,9 

Potássio (mg) 97,0 87,9 98,6 92,8 

Cobre (mg) 18,2 30,3 17,4 11,6 

Zinco (mg) 6,1 12,1 11,6 5,8 

Retinol (µg) 100,0 75,8 71,0 92,8 

Tiamina (mg) 51,5 24,2 10,1 33,3 

Riboflavina (mg) 42,4 30,3 18,8 21,7 

Piridoxina (mg) 42,4 57,6 78,3 62,3 

Niacina (mg) 12,1 15,2 1,4 2,9 

Vitamina C (mg) 75,8 75,8 33,3 24,6 

Colesterol (mg) 3,0 6,1 13,0 4,3 

SFA (g) 6,1 15,2 8,7 5,8 

MUFA (g) 36,4 54,5 55,1 34,8 

PUFA (g) 100,0 100,0 100,0 100,0 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio 

monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-insaturado. 

Nota: os dados utilizados para o cálculo do percentual de inadequação da ingestão foram os 

deatenuados pela variabilidade intraindividual. 
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Figura 1. Percentuais de adequação da ingestão de energia e nutrientes no 

verão e inverno, de homens adultos, de Niterói, RJ, Brasil. 
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Figura 2. Percentuais de adequação da ingestão de energia e nutrientes no 

verão e inverno, de mulheres adultas, de Niterói, RJ, Brasil. 
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As tabelas de 12 a 15 apresentam os dados necessários para o cálculo 

do número de dias requeridos para estimar a IA usual, segundo energia, macro 

e micronutrientes, em homens (Tabelas 12 e 13) e mulheres (Tabelas 14 e 15).  

Analisando os dados para os homens, a RV no verão para a energia e a 

maioria dos nutrientes foi maior que 1,0 (exceto para carboidrato e cálcio) 

mostrando que a variância intraindividual é maior que a variância interindividual, 

na maioria dos casos. No inverno, a RV para energia, carboidrato, cálcio, 

manganês, fósforo, retinol e lipídio saturado foi menor que 1,0. Os maiores 

valores de RV encontrados foram para zinco (10,0) no verão e piridoxina (10,6) 

no inverno, acarretando os maiores números de dias requeridos para estimar a 

ingestão destes nutrientes, 43, 18 e 10, para zinco e 45, 19 e 10, para 

piridoxina, respectivamente para as diferentes correlações usadas (0,9; 0,8 e 

0,7). Para energia e a maioria dos nutrientes (62,5% do total) o número de dias 

requeridos para estimar a IA usual no verão, foi maior quando comparado ao 

número de dias para o inverno, no caso do cálcio e do sódio, o número de dias 

requeridos foi igual para ambas as estações (Tabela 12).  
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Tabela 12. Variâncias intra e interindividuais, razão de variâncias e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e micronutrientes, 

deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no inverno, de homens 

adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

Estação 

do ano 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Homens (n=33) 

Variância Razão de 

variâncias 

Número de dias 

necessários (d) 

σw σb r = 0,9 r = 0,8 r = 0,7 

Verão Energia (kcal) 0,59 0,44 1,33 6 2 1 

 Proteína (g) 0,66 0,37 1,78 8 3 2 

 Lipídio (g) 0,60 0,43 1,40 6 2 1 

 Carboidrato (g) 0,45 0,57 0,79 3 1 1 

 Fibra (g) 0,55 0,48 1,14 5 2 1 

 Cálcio (mg) 0,48 0,54 0,89 4 2 1 

 Magnésio (mg) 0,63 0,39 1,60 7 3 2 

 Manganês (mg) 0,61 0,42 1,45 6 3 1 

 Fósforo (mg) 0,68 0,34 1,99 8 4 2 

 Ferro (mg) 0,84 0,18 4,79 20 9 5 

 Sódio (mg) 0,68 0,35 1,95 8 3 2 

 Potássio (mg) 0,58 0,44 1,33 6 2 1 

 Cobre (mg) 0,62 0,40 1,54 7 3 1 

 Zinco (mg) 0,95 0,09 10,00 43 18 10 

 Retinol (µg) 0,53 0,50 1,06 5 2 1 

 Tiamina (mg) 0,64 0,39 1,62 7 3 2 

 Riboflavina (mg) 0,65 0,38 1,72 7 3 2 

 Piridoxina (mg) 0,74 0,29 2,56 11 5 2 

 Niacina (mg) 0,66 0,37 1,77 8 3 2 

 Vitamina C (mg) 0,72 0,31 2,35 10 4 2 

 Colesterol (mg) 0,80 0,24 3,38 14 6 3 

 SFA (g) 0,69 0,34 2,03 9 4 2 

 MUFA (g) 0,70 0,33 2,11 9 4 2 

 PUFA (g) 0,69 0,34 2,06 9 4 2 

Inverno Energia (kcal) 0,46 0,57 0,81 3 1 1 

 Proteína (g) 0,63 0,40 1,58 7 3 2 

 Lipídio (g) 0,54 0,48 1,14 5 2 1 

 Carboidrato (g) 0,32 0,71 0,45 2 1 0 

 Fibra (g) 0,70 0,33 2,11 9 4 2 
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 Cálcio (mg) 0,50 0,53 0,95 4 2 1 

 Magnésio (mg) 0,69 0,34 2,00 9 4 2 

 Manganês (mg) 0,47 0,56 0,84 4 1 1 

 Fósforo (mg) 0,46 0,57 0,81 3 1 1 

 Ferro (mg) 0,63 0,39 1,61 7 3 2 

 Sódio (mg) 0,66 0,37 1,78 8 3 2 

 Potássio (mg) 0,51 0,52 0,97 4 2 1 

 Cobre (mg) 0,61 0,43 1,41 6 3 1 

 Zinco (mg) 0,81 0,21 3,85 16 7 4 

 Retinol (µg) 0,49 0,53 0,93 4 2 1 

 Tiamina (mg) 0,76 0,27 2,81 12 5 3 

 Riboflavina (mg) 0,53 0,50 1,07 5 2 1 

 Piridoxina (mg) 0,94 0,09 10,61 45 19 10 

 Niacina (mg) 0,84 0,18 4,70 20 8 5 

 Vitamina C (mg) 0,78 0,25 3,16 13 6 3 

 Colesterol (mg) 0,82 0,20 4,11 18 7 4 

 SFA (g) 0,48 0,54 0,88 4 2 1 

 MUFA (g) 0,60 0,42 1,44 6 3 1 

 PUFA (g) 0,86 0,17 5,14 22 9 5 

σw: variância intraindividual; σb: variância interindividual; Razão de variâncias: σw/ σb; r: coeficiente de 

correlação. 

d = [r
2
/(1 – r

2
)] σw/σb = onde d é o número de dias necessários por pessoa, r é a correlação esperada 

entre os valores reais e os observados e σw/σb é a razão entre as variâncias intra e interindividuais. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; 

PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-insaturado. 

 
  

O número de R24h (três em cada estação) utilizados neste estudo foi o 

suficiente para estimar a ingestão usual, de homens, de energia, proteína, 

carboidrato, lipídio, cálcio, sódio, retinol e riboflavina, em cada estação, 

utilizando uma correlação de 0,8 (Tabela 12). 

 Analisando a tabela 13, de todos os nutrientes avaliados (e energia), 

para os homens, 54,2% apresentaram no inverno um maior número de dias 

requeridos para a estimativa da ingestão, e 45,8% no verão. Os maiores  CVw 

encontrados foram para retinol e vitamina C no verão (0,6 para ambos) 

acarretando um cálculo de 159, 40, 18 dias e 142, 35, 16 dias para os 

diferentes erros aplicados (10%, 20% e 30%, respectivamente) e para cobre e 
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retinol no inverno (1,1 e 2,0, respectivamente) acarretando 491, 123, 55 dias e 

1511, 378, 168 dias para 10%, 20% e 30% de erro, respectivamente, em 

homens. Analisando o cálculo do número de dias utilizando um percentual de 

erro de 30%, somente a ingestão de piridoxina e colesterol foram avaliadas 

corretamente com o número de R24h utilizados neste estudo, em ambas as 

estações (Tabela 13). 

De acordo com a tabela 16 não foram encontrados RV menores que 1,0 

para as mulheres, em ambas as estações, situação que acarreta um maior 

número de dias necessários para estimar a ingestão usual destes indivíduos. 

De todos os nutrientes e energia, 50,0% apresentaram a RV maior no inverno, 

resultando em um maior número de dias requeridos, e 16,7% (fibra, riboflavina, 

piridoxina e lipídio saturado) apresentaram a mesma RV entre as estações. No 

verão, as maiores RV encontradas foram para sódio (5,3) e niacina (8,0) 

resultando em 23, 9, 5 dias e 34, 14, 8 dias, respectivamente, com as 

diferentes correlações utilizadas (0,9, 0,8 e 0,7); já no inverno, niacina e lipídio 

poli-insaturado apresentaram os maiores valores de RV (5,8 e 5,0, 

respectivamente) acarretando 25, 10 e 6 dias para niacina e 21, 9 e 5 dias para 

o lipídio poli-insaturado,calculados para cada correlação. Avaliando os 

resultados obtidos com a utilização de uma correlação de 0,8, o número de 

R24h utilizados neste estudo (três no verão e três no inverno) foi suficiente 

para estimar a ingestão usual, de mulheres, de energia, lipídio, carboidrato, 

fibra, cálcio, magnésio, potássio, piridoxina e lipídio saturado, em ambas as 

estações do ano. 
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Tabela 13. Média, desvio-padrão, coeficiente de variação e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes, deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no 

inverno, de homens adultos de Niterói, RJ, Brasil. 

Estação do 

ano 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Homens (n=33) 

Média DP CVw 

Número de dias necessários (d) 

de acordo com o limite de erro 

10% 20% 30% 

Verão Energia (kcal) 2801,3 680,2 0,2 23 6 3 

 Proteína (g) 131,2 39,4 0,3 35 9 4 

 Lipídio (g) 90,2 34,4 0,4 56 14 6 

 Carboidrato (g) 342,5 92,7 0,3 28 7 3 

 Fibra (g) 24,5 7,9 0,3 40 10 4 

 Cálcio (mg) 828,1 395,2 0,5 87 22 10 

 Magnésio (mg) 339,0 78,8 0,2 21 5 2 

 Manganês (mg) 3,4 1,4 0,4 65 16 7 

 Fósforo (mg) 1587,0 377,3 0,2 22 5 2 

 Ferro (mg) 14,4 2,7 0,2 14 3 2 

 Sódio (mg) 3065,2 1340,0 0,4 73 18 8 

 Potássio (mg) 3009,0 726,5 0,2 22 6 2 

 Cobre (mg) 1,3 0,3 0,2 20 5 2 

 Zinco (mg) 16,8 2,9 0,2 11 3 1 

 Retinol (µg) 287,6 185,1 0,6 159 40 18 

 Tiamina (mg) 1,5 0,6 0,4 61 15 7 

 Riboflavina (mg) 1,4 0,4 0,3 31 8 3 

 Piridoxina (mg) 1,5 0,4 0,3 27 7 3 

 Niacina (mg) 34,2 17,8 0,5 104 26 12 

 Vitamina C (mg) 69,8 42,4 0,6 142 35 16 

 Colesterol (mg) 402,5 108,0 0,3 28 7 3 

 SFA (g) 34,0 10,9 0,3 39 10 4 

 MUFA (g) 28,8 10,1 0,4 47 12 5 

 PUFA (g) 16,1 8,3 0,5 102 26 11 

Inverno Energia (kcal) 2666,4 832,1 0,3 37 9 4 

 Proteína (g) 110,5 34,3 0,3 37 9 4 

 Lipídio (g) 84,5 38,8 0,5 81 20 9 

 Carboidrato (g) 362,2 141,6 0,4 59 15 7 

 Fibra (g) 29,2 11,0 0,4 55 14 6 
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 Cálcio (mg) 697,4 289,8 0,4 66 17 7 

 Magnésio (mg) 363,8 119,2 0,3 41 10 5 

 Manganês (mg) 3,0 1,5 0,5 96 24 11 

 Fósforo (mg) 1433,7 509,1 0,4 48 12 5 

 Ferro (mg) 12,9 5,2 0,4 62 16 7 

 Sódio (mg) 3173,2 1247,4 0,4 59 15 7 

 Potássio (mg) 3121,9 1978,3 0,6 154 39 17 

 Cobre (mg) 2,3 2,6 1,1 491 123 55 

 Zinco (mg) 14,9 4,5 0,3 35 9 4 

 Retinol (µg) 1853,7 3676,8 2,0 1511 378 168 

 Tiamina (mg) 1,8 0,6 0,3 43 11 5 

 Riboflavina (mg) 1,7 0,8 0,5 85 21 9 

 Piridoxina (mg) 1,4 0,2 0,1 8 2 1 

 Niacina (mg) 23,5 7,1 0,3 35 9 4 

 Vitamina C (mg) 67,7 35,2 0,5 104 26 12 

 Colesterol (mg) 343,5 97,3 0,3 31 8 3 

 SFA (g) 30,3 14,5 0,5 88 22 10 

 MUFA (g) 26,7 11,5 0,4 71 18 8 

 PUFA (g) 15,3 4,6 0,3 35 9 4 

DP: desvio padrão; CVw: Coeficiente de variação intraindividual. 

d = (Zα CVw/Do)
2
; onde d é o número de dias necessários por pessoa, Zα é o desvio normal (1,96), 

CVw é o coeficiente de variação intraindividual, calculado pela divisão entre a variância 

intraindividual e a média de ingestão e Do é o limite especificado de erro (nível de confiança), de 

10%, 20% e 30%. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio 

monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-insaturado. 
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Tabela 14. Variâncias intra e interindividuais, razão de variâncias e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e micronutrientes, 

deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no inverno, de mulheres 

adultas de Niterói, RJ, Brasil. 

Estação 

do ano 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Mulheres (n=69) 

Variância Razão de 

variâncias 

Número de dias 

necessários (d) 

σw σb r = 0,9 r = 0,8 r = 0,7 

Verão Energia (kcal) 0,60 0,41 1,44 6 3 1 

 Proteína (g) 0,72 0,29 2,44 10 4 2 

 Lipídio (g) 0,60 0,42 1,44 6 3 1 

 Carboidrato (g) 0,53 0,49 1,08 5 2 1 

 Fibra (g) 0,59 0,43 1,37 6 2 1 

 Cálcio (mg) 0,53 0,48 1,10 5 2 1 

 Magnésio (mg) 0,59 0,42 1,41 6 3 1 

 Manganês (mg) 0,70 0,32 2,18 9 4 2 

 Fósforo (mg) 0,60 0,41 1,44 6 3 1 

 Ferro (mg) 0,77 0,25 3,11 13 6 3 

 Sódio (mg) 0,86 0,16 5,30 23 9 5 

 Potássio (mg) 0,54 0,48 1,12 5 2 1 

 Cobre (mg) 0,74 0,28 2,64 11 5 3 

 Zinco (mg) 0,76 0,25 3,07 13 5 3 

 Retinol (µg) 0,62 0,40 1,55 7 3 1 

 Tiamina (mg) 0,80 0,22 3,69 16 7 4 

 Riboflavina (mg) 0,69 0,33 2,10 9 4 2 

 Piridoxina (mg) 0,60 0,41 1,47 6 3 1 

 Niacina (mg) 0,90 0,11 7,99 34 14 8 

 Vitamina C (mg) 0,61 0,40 1,53 7 3 1 

 Colesterol (mg) 0,79 0,23 3,47 15 6 3 

 SFA (g) 0,66 0,35 1,88 8 3 2 

 MUFA (g) 0,72 0,31 2,28 10 4 2 

 PUFA (g) 0,68 0,34 1,98 8 4 2 

Inverno Energia (kcal) 0,65 0,37 1,77 8 3 2 

 Proteína (g) 0,78 0,23 3,35 14 6 3 

 Lipídio (g) 0,67 0,35 1,90 8 3 2 

 Carboidrato (g) 0,50 0,51 0,98 4 2 1 

 Fibra (g) 0,59 0,42 1,41 6 3 1 
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 Cálcio (mg) 0,61 0,41 1,49 6 3 1 

 Magnésio (mg) 0,65 0,38 1,71 7 3 2 

 Manganês (mg) 0,58 0,43 1,34 6 2 1 

 Fósforo (mg) 0,74 0,28 2,68 11 5 3 

 Ferro (mg) 0,69 0,33 2,10 9 4 2 

 Sódio (mg) 0,78 0,23 3,38 14 6 3 

 Potássio (mg) 0,63 0,40 1,59 7 3 2 

 Cobre (mg) 0,77 0,24 3,20 14 6 3 

 Zinco (mg) 0,81 0,21 3,94 17 7 4 

 Retinol (µg) 0,69 0,34 2,05 9 4 2 

 Tiamina (mg) 0,56 0,45 1,24 5 2 1 

 Riboflavina (mg) 0,70 0,32 2,23 9 4 2 

 Piridoxina (mg) 0,60 0,42 1,44 6 3 1 

 Niacina (mg) 0,86 0,15 5,83 25 10 6 

 Vitamina C (mg) 0,69 0,33 2,05 9 4 2 

 Colesterol (mg) 0,77 0,25 3,10 13 6 3 

 SFA (g) 0,66 0,35 1,87 8 3 2 

 MUFA (g) 0,70 0,32 2,18 9 4 2 

 PUFA (g) 0,85 0,17 5,03 21 9 5 

σw: variância intraindividual; σb: variância interindividual; Razão de variâncias: σw/ σb; r: coeficiente de 

correlação. 

d = [r
2
/(1 – r

2
)] σw/σb = onde d é o número de dias necessários por pessoa, r é a correlação esperada 

entre os valores reais e os observados e σw/σb é a razão entre as variâncias intra e interindividuais. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; 

PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-insaturado. 

 

 De todos os nutrientes e energia, 58,3% apresentam valores maiores de 

CVw no inverno, acarretando aumento no número de dias calculados para as 

mulheres (Tabela 15). Os maiores valores de CVw encontrados, no verão, 

foram de 1,8 para retinol e 1,0 para vitamina C, resultando em 1227, 307 e 136 

dias para retinol e 381, 95 e 42 dias para a vitamina C, nos diferentes 

percentuais de erro utilizados (10%, 20% e 30%). No inverno, os maiores CVw 

encontrados foram para retinol (0,6) com 137, 34 e 15 dias calculados, e para 

vitamina C (0,8) com 235, 59 e 26 dias calculados.  Utilizando um percentual de 

erro de 30%, somente a ingestão de energia, em ambas as estações, pode ser 

estimada com o número de R24h utilizados neste estudo. 
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Tabela 15. Média, desvio-padrão, coeficiente de variação e número de dias 

necessários para a coleta de dados da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes, deatenuados pela variabilidade intraindividual, no verão e no 

inverno, de mulheres adultas de Niterói, RJ, Brasil. 

Estação do 

ano 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Mulheres (n=69) 

Média DP CVw 

Número de dias necessários (d) 

de acordo com o limite de erro 

10% 20% 30% 

Verão Energia (kcal) 2170,1 520,4 0,2 22 6 2 

 Proteína (g) 103,7 30,1 0,3 32 8 4 

 Lipídio (g) 67,5 24,7 0,4 51 13 6 

 Carboidrato (g) 284,0 67,9 0,2 22 5 2 

 Fibra (g) 23,4 7,8 0,3 43 11 5 

 Cálcio (mg) 802,7 381,8 0,5 87 22 10 

 Magnésio (mg) 291,2 79,9 0,3 29 7 3 

 Manganês (mg) 2,8 0,8 0,3 30 8 3 

 Fósforo (mg) 1345,0 434,7 0,3 40 10 4 

 Ferro (mg) 10,9 2,6 0,2 22 6 2 

 Sódio (mg) 2624,9 653,9 0,2 24 6 3 

 Potássio (mg) 2828,2 704,2 0,2 24 6 3 

 Cobre (mg) 1,8 0,9 0,5 96 24 11 

 Zinco (mg) 11,8 3,6 0,3 35 9 4 

 Retinol (µg) 869,8 1554,8 1,8 1227 307 136 

 Tiamina (mg) 1,7 0,6 0,3 39 10 4 

 Riboflavina (mg) 1,5 0,4 0,3 35 9 4 

 Piridoxina (mg) 1,1 0,4 0,4 61 15 7 

 Niacina (mg) 28,8 10,0 0,3 47 12 5 

 Vitamina C (mg) 138,6 138,1 1,0 381 95 42 

 Colesterol (mg) 320,8 112,7 0,4 47 12 5 

 SFA (g) 25,3 9,8 0,4 58 14 6 

 MUFA (g) 21,1 7,0 0,3 43 11 5 

 PUFA (g) 12,0 4,4 0,4 52 13 6 

Inverno Energia (kcal) 2265,5 575,0 0,3 25 6 3 

 Proteína (g) 111,3 28,3 0,3 25 6 3 

 Lipídio (g) 74,0 23,5 0,3 39 10 4 

 Carboidrato (g) 291,2 87,7 0,3 35 9 4 

 Fibra (g) 26,6 10,7 0,4 62 15 7 
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 Cálcio (mg) 919,0 400,3 0,4 73 18 8 

 Magnésio (mg) 345,7 133,2 0,4 57 14 6 

 Manganês (mg) 3,6 1,8 0,5 95 24 11 

 Fósforo (mg) 1493,2 444,9 0,3 34 9 4 

 Ferro (mg) 12,1 4,7 0,4 58 14 6 

 Sódio (mg) 2487,9 753,7 0,3 35 9 4 

 Potássio (mg) 3277,1 1112,5 0,3 44 11 5 

 Cobre (mg) 1,7 1,0 0,6 128 32 14 

 Zinco (mg) 14,1 4,6 0,3 40 10 4 

 Retinol (µg) 363,4 217,4 0,6 137 34 15 

 Tiamina (mg) 1,7 1,0 0,6 126 31 14 

 Riboflavina (mg) 1,5 0,5 0,3 39 10 4 

 Piridoxina (mg) 1,3 0,6 0,4 76 19 8 

 Niacina (mg) 23,6 6,8 0,3 32 8 4 

 Vitamina C (mg) 147,0 115,0 0,8 235 59 26 

 Colesterol (mg) 325,1 105,8 0,3 41 10 5 

 SFA (g) 27,6 9,7 0,4 47 12 5 

 MUFA (g) 24,1 8,4 0,3 47 12 5 

 PUFA (g) 13,5 3,6 0,3 27 7 3 

DP: desvio padrão; CVw: Coeficiente de variação intraindividual. 

d = (Zα CVw/Do)
2
; onde d é o número de dias necessários por pessoa, Zα é o desvio normal (1,96), 

CVw é o coeficiente de variação intraindividual, calculado pela divisão entre a variância intraindividual 

e a média de ingestão e Do é o limite especificado de erro (nível de confiança), de 10%, 20% e 30%. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio 

monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-insaturado. 
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6 DISCUSSÃO 

  

 As possíveis fontes de variâncias capazes de interferir na aferição da IA 

de populações, como a sazonalidade e as variações intra e interindividuais, são 

largamente estudadas em inquéritos dietéticos42,44,65.  

A avaliação das variações sazonais na IA em diferentes sexos, faixas 

etárias e classes sociais, influenciados ou não por fatores culturais e 

ecológicos, são inúmeras em diversos países do mundo desde a década de 80 

até os dias atuais, porém no Brasil estes estudos são raros; as fontes de 

variação da IA estudadas em brasileiros são restritas às variações 

metodológicas e intrínsecas aos indivíduos13,14,63. 

Analisando os diversos estudos que consideram a sazonalidade como 

fonte de variação da IA, muitos deles apresentam seus resultados relacionados 

somente à ingestão de energia e nutrientes, não incluindo a importância da 

ingestão de alimentos e de grupos de alimentos, que em geral apresentam 

melhor os efeitos sazonais11,13. 

Ainda assim, outras importantes fontes de variação devem ser incluídas 

nos inquéritos alimentares. A compreensão das variâncias intra e 

interindividuais na IA é essencial para a escolha adequada de um método 

capaz de fornecer resultados acurados sobre alimentação. Quando a variância 

intraindividual é maior do que a interindividual, as associações entre os 

indivíduos, a IA e o aparecimento de doenças, essencialmente avaliadas nos 

inquéritos nutricionais, ficam substancialmente enfraquecidas, ou é necessário 

um grande número de dias de inquéritos para que a associação estimada seja 

mais acurada considerando a variância intraindividual42,65,103.  
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O presente estudo obteve dados relacionados à sazonalidade e às 

variâncias anteriormente citadas, sendo capaz de gerar informações sobre o 

número de avaliações necessárias para estimar a dieta usual de homens e 

mulheres adultos, porém em estações do ano distintas, o que outros estudos 

ainda não avaliaram. 

 Flutuações importantes na IA de alimentos e grupos de alimentos foram 

encontradas no presente estudo - para a ingestão de arroz, feijão preto, pão 

francês, queijo minas, frutas, oleaginosas e suco de frutas natural, que 

apresentaram uma maior ingestão por parte dos indivíduos no inverno, e de 

leite integral e azeite, maior ingestão no verão - e para outros estudos13,46,60,104 

que utilizaram populações e instrumentos para a aferição da IA distintos (QFA 

e registros alimentares), e consequentemente apresentaram resultados 

distintos. 

Shahar et al.60 encontraram maior ingestão de ovos cozidos e carnes no 

inverno do que no verão em homens israelenses. Já Ziegler et al.46 

encontraram maior consumo de frutas e vegetais no verão e primavera do que 

no inverno e outono, entre homens americanos. Fowke et al.104, avaliando 

mulheres chinesas, encontraram maior ingestão de vegetais e carne no 

inverno, de arroz no verão e de frutas, peixe e soja no outono. Um estudo que 

avaliou a IA de espanhóis13 encontrou resultados contraditórios entre homens e 

mulheres: a ingestão de cereais e carne foi maior no inverno para os homens e 

não apresentou diferença entre as estações nas mulheres, enquanto que a 

ingestão de leguminosas foi maior no inverno para as mulheres e não 

apresentou diferença entre as estações para os homens; já a ingestão de 
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produtos lácteos e frutas não se diferenciou entre as estações para ambos os 

sexos. 

No presente estudo a ingestão de grupos de alimentos com diferentes 

níveis de processamento não apresentou diferença entre as estações do ano, 

porém nos resultados de Kuhnlein et al.53 a ingestão de alimentos 

industrialmente processados (market foods) é maior no mês de novembro 

(outono) quando comparada ao mês de setembro (predominantemente verão).  

Contudo, a IA dos grupos alimentares de acordo com o nível de 

processamento deve ser ressaltada. A IA de alimentos processados e 

ultraprocessados foi significativamente maior quando comparada a IA de 

alimentos minimamente processados. Tavares105 estimou a associação entre a 

ingestão de alimentos com diferentes níveis de processamento e a presença de 

síndrome metabólica em adolescentes assistidos pelo Programa Médico de 

Família, da cidade de Niterói, RJ; os achados sugerem associação significativa 

entre a IA e o aparecimento da síndrome (razão de prevalência igual a 1,23) 

nestes adolescentes.   

 A ingestão de determinados alimentos ao longo de um ano depende 

também das características de mercado, como a disponibilidade e os preços 

dos mesmos. Alguns alimentos, disponíveis e ingeridos regularmente permitem 

a mensuração da ingestão usual em qualquer momento ao ano, enquanto que 

ingestões sazonais, devido a disponibilidades distintas, exigem que a 

mensuração seja feita em vários momentos ao longo do ano. Identificar, 

portanto, os alimentos sazonalmente ingeridos nas populações é questão 

primordial para a adequação dos métodos e instrumentos utilizados para 

tal13,18.  
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No presente estudo, a avaliação da ingestão de energia, macro e 

micronutrientes foi realizada nas diferentes estações do ano, utilizando mais de 

um ajuste estatístico. Os dados aqui apresentados para a ingestão de energia, 

macro e micronutrientes foram corrigidos pela variância intraindividual 

permitindo que a distribuição na ingestão seja influenciada somente pela 

diferença entre os indivíduos. As flutuações na ingestão diária individual podem 

sub ou superestimar os resultados e seu ajuste permite a redução do desvio e 

erro-padrão30,64. Os resultados ainda foram ajustados pela ingestão de energia, 

fazendo com que a ingestão de homens e mulheres em ambas as estações do 

ano possam ser comparadas, não sofrendo influência do aporte energético 

ingerido11. 

A ingestão de energia e macronutrientes foi diferente entre os sexos 

para todos os resultados obtidos e sempre maiores entre os homens; para os 

micronutrientes, em geral, a ingestão dos homens foi maior que a das 

mulheres.  

No Estudo Multicêntrico sobre Consumo Alimentar realizado em cinco 

municípios brasileiros (Campinas – São Paulo, Goiânia – Goiás, Ouro Preto – 

Minas Gerais, Curitiba – Paraná e Rio de Janeiro), a ingestão de energia e 

nutrientes foi menor entre as mulheres, quando comparada aos homens, em 

todas as faixas etárias, com exceção da vitamina C e da vitamina A, que 

apresentaram valores semelhantes para dois sexos106. 

Bonomo et al.107 avaliaram a IA de adultos da cidade de Bambuí, Minas 

Gerais, utilizando QFA. A ingestão de energia foi significativamente maior entre 

os homens, contudo, a ingestão de carboidratos, lipídios poli-insaturados e fibra 
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foi maior nas mulheres quando comparada aos homens, resultados opostos 

aos encontrados no presente estudo. 

As mulheres apresentaram uma dieta mais instável, para todos os 

nutrientes avaliados, durante todo o ano quando comparadas aos homens; 

após o ajuste pela energia: 63,6% dos nutrientes ingeridos pelas mulheres 

apresentaram diferenças na ingestão entre as estações, enquanto que nos 

homens esse percentual foi de 55,0%.  

Dois estudos distintos com chineses, um com homens e outro com 

mulheres, utilizando os mesmos métodos e instrumentos, analisaram as fontes 

de variação na ingestão de nutrientes51,52; a sazonalidade influenciou a 

ingestão em ambos os sexos, porém nas mulheres o percentual da variância 

atribuído somente à sazonalidade foi maior quando comparado aos homens 

(0,55% e 0,14%, respectivamente, para energia), comprovando uma maior 

variabilidade na dieta das mulheres ao longo do ano. Um estudo de validade de 

um QFA utilizando R24h, em chineses, apresentou coeficientes de correlação 

maiores em homens (0,41 a 0,68) do que em mulheres (0,36 a 0,66), 

concordando com as variabilidades até agora apresentadas no presente 

estudo. 

 A ingestão de energia não se diferenciou entre as estações, para 

nenhum dos resultados obtidos (cada R24h avaliado isoladamente, a média de 

3 dias e ajustados pela variabilidade intraindividual), em ambos os sexos, 

mostrando que durante o ano a ingestão energética permanece inalterada. 

Portanto, a ingestão de diferentes tipos de alimentos, em geral, não alterará a 

ingestão energética, pois a quantidade ingerida é semelhante entre as 

estações, mas sim a de alguns micronutrientes, confirmando que os tipos de 
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alimentos ingeridos ao longo do ano são diferentes, estando de acordo com 

outros estudos que utilizaram R24h14,55 e que utilizaram QFA15,60.  

Kuhnlein et al.53, avaliando mulheres canadenses com idade entre 40 e 

70 anos em seis momentos ao ano, não encontraram diferenças entre as 

avaliações na ingestão de energia proveniente de alimentos industrialmente 

processados, chamados de “market foods”, em relação aos alimentos 

tradicionais (não industrializados).  

Contudo outros autores apresentam valores de ingestão de energia 

diferentes ao longo do ano. Westerterp et al.108 encontraram ingestão 

energética maior no inverno do que no verão em adultos holandeses. Com 

dados de uma coorte realizada em Shanghai, China, Fowke et al.103 analisaram 

a variação sazonal na IA de mulheres saudáveis, e a ingestão energética, 

aferida por QFA, foi relativamente maior no inverno do que no verão. Ainda 

avaliando a IA de mulheres, Lee et al.109, encontraram maior ingestão 

energética no inverno do que no verão em americanas com idade entre 51 e 86 

anos.  

Os resultados provenientes de inquéritos dietéticos que utilizaram como 

método de aferição o QFA, entretanto, devem ser interpretados com cautela, 

pois o viés de informação é evidente quando se utiliza este instrumento, já que 

o relato da ingestão mais recente prevalece ao relato da ingestão usual, o que 

modifica a análise da sazonalidade como fonte de variação da IA15,60,104. 

Resultados distintos entre os sexos nas diferentes estações do ano 

foram encontrados ainda para macro e micronutrientes no presente estudo. 

Avaliando os resultados ajustados pela energia, os homens apresentaram 

maior ingestão de alguns nutrientes no verão, e as mulheres no inverno. Os 
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homens de Niterói ingeriram maior quantidade de carboidratos e as mulheres 

maior quantidade de lipídios (saturados, mono e poli-insaturados) no inverno.  

Importantes diferenças sazonais foram encontradas para a ingestão de 

nutrientes relacionados a doenças carenciais (anemia ferropriva) e a DCNT 

(hipercolesterolemia, DCV e osteoporose) na presente amostra de adultos de 

Niterói. A ingestão de ferro e colesterol nos homens foi maior no verão e a 

ingestão de cálcio nas mulheres foi maior no inverno. Levando-se em 

consideração que as recomendações nutricionais, assim como as políticas 

públicas, são únicas durante o decorrer do ano, os resultados do presente 

estudo indicam a necessidade de se considerar o impacto da sazonalidade na 

ingestão de determinados nutrientes. Devido a este fato, justifica-se a 

importância de analisar as variações na ingestão de energia e nutrientes ao 

longo do ano, principalmente pela necessidade da ingestão regular de 

―nutrientes chaves‖ a fim de promover a boa saúde e a prevenção de doenças.  

Tokudome et al.67, avaliando mulheres japonesas, encontraram 

resultados similares aos do presente estudo, utilizando registros alimentares 

com pesagem durante sete dias consecutivos, quanto à ingestão de potássio, 

cálcio, magnésio, cobre e lipídios saturados, mono e poli-insaturados, que 

foram significativamente maiores no inverno. Os resultados de Capita & 

Alonso-Calleja13 também vão ao encontro do presente estudo ao 

demonstrarem, através de registros alimentares aplicados durante um ano, que 

a ingestão de carboidrato e fibras, nos homens e a ingestão de proteína, fibras 

e lipídios poli-insaturados, nas mulheres, foi maior no inverno.  

Diferenças entre a ingestão de nutrientes em diferentes estações do ano 

também já foram apresentadas para outras populações como gestantes, 
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crianças17 e idosos110. Rao et al.111 apresentaram diferenças na ingestão de 

energia e proteína entre gestantes indianas, utilizando R24h e QFA, sendo a 

ingestão maior no inverno quando comparada ao verão ou à estação das 

chuvas. 

 Dois estudos apresentaram resultados relacionando sazonalidade e IA 

no Brasil62,63.  

Pasqua62 verificou a variação no comportamento alimentar, entre o verão 

e o inverno, de trabalhadores em turnos fixos de São Paulo, através de registro 

alimentar administrado durante três dias. A dieta dos trabalhadores apresentou 

quantidade maior de energia, carboidratos e lipídios no inverno, mostrando a 

influência da sazonalidade na IA destes homens. 

Rossato63 analisou a variação sazonal na IA de adultos saudáveis do 

Rio Grande do Sul, entre o verão e o inverno, utilizando três R24h em cada 

estação do ano. A IA, para os dados ajustados pela ingestão de energia, entre 

os homens não apresentou diferença entre as estações. Já nas mulheres, a 

ingestão de carboidrato, cálcio e retinol foram maiores no verão, enquanto que 

a ingestão de fibra foi maior no inverno. De acordo com o presente estudo, a 

ingestão de energia não se diferenciou entre as estações para ambos os 

sexos, fortalecendo a hipótese que o padrão alimentar é que se diferencia ao 

longo do ano.  

Os resultados do presente estudo apresentaram uma inadequação 

importante da IA para a maioria dos nutrientes analisados, apresentando 

diferenças de acordo com o sexo e as estações do ano. Este desequilíbrio 

caracterizou-se tanto pelo consumo insuficiente como excessivo dos nutrientes. 

As inadequações apresentadas representam um problema importante de saúde 
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pública por sugerir uma possível associação da IA de nutrientes com algumas 

enfermidades. 

 Os resultados sugerem a necessidade de intervenções diferenciadas na 

população. Para as mulheres, a baixa IA de ferro foi mais expressiva, enquanto 

que para os homens foi a baixa ingestão de fibra, niacina e vitamina C. A baixa 

ingestão de ferro pelas mulheres pode estar relacionada à ocorrência de 

anemia ferropriva, situação apresentada em diversos estudos para a população 

brasileira112-115, reforçando a necessidade de intervenções neste grupo, uma 

vez que as políticas públicas visam as crianças e as gestantes.  

Além das diferenças entre os sexos, diferenças entre as estações do 

ano também foram encontradas. A inadequação da IA de proteína e lipídio 

monoinsaturado foi maior no inverno, para os homens, e a inadequação da 

ingestão de fibra e lipídio monoinsaturado foi maior no verão, para as mulheres, 

justificando a inclusão da sazonalidade como fonte de erro e variabilidade da 

IA. 

 A alta inadequação na ingestão de cálcio, retinol e lipídio poli-instaurado 

foi verificada em homens e mulheres, em ambas as estações do ano, 

sugerindo, como apresentado em outros estudos, uma relação com a grande 

prevalência de osteoporose116-118, a ainda existência de casos de 

hipovitaminose A119 e a crescente ocorrência de DCV nas populações, 

respectivamente1,120-123.  

 Contudo a inadequação na ingestão de lipídio poli-insaturado deve ser 

interpretada com cautela, pois a IA deste nutriente pode estar subestimada já 

que as preparações existentes na tabela TACO, cujas informações nutricionais 
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foram utilizadas no cálculo da IA do presente estudo, foram realizadas sem o 

acréscimo de óleo vegetal. 

 Importante também foi a IA de sódio, colesterol e lipídio saturado, além 

das recomendações, para homens e mulheres, em ambas as estações do ano, 

já que estes componentes são marcadores de risco para DCV, como a 

hipertensão arterial e a aterosclerose, com alta prevalência na população 

estudada e populações semelhantes1,121,122,124,125. 

 Vale ressaltar ainda o alto percentual de homens e mulheres que 

ingerem uma quantidade de energia maior que a recomendação, podendo 

estar associada aos altos índices de sobrepeso e obesidade na população 

brasileira1,70,122,126,127. 

 Os resultados do presente estudo sugerem a ingestão inadequada de 

nutrientes em adultos de Niterói, podendo contribuir com o aumento das 

doenças carenciais e DCNT, conjuntamente, representando a situação peculiar 

de transição epidemiológica e nutricional que ocorre atualmente no Brasil4,5. 

 Lopes et al.128 avaliando adultos e idosos de Minas Gerais, Brasil, 

através da administração de QFA, também encontraram altas taxas de 

inadequação da ingestão para a maioria dos nutrientes, sendo estas diferentes 

de acordo com o sexo e com a faixa etária.  A inadequação na ingestão de 

ferro foi apresentada para as mulheres e de lipídio saturado, colesterol e cálcio 

para ambos os sexos. 

 Marimoto et al.129 avaliaram a ingestão alimentar de mulheres adultas de 

São Paulo, Brasil, através da administração de três registros alimentares, 

utilizando dados deatenuados pela variabilidade intraindividual, o primeiro 

estudo brasileiro a utilizar tal deatenuação no cálculo da inadequação da IA, e 
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encontraram ingestão aquém da recomendação para folato, cálcio, zinco e 

cobre.  

 Para nutrientes como cálcio e fibras, a baixa ingestão pode ser explicada 

pelas elevadas recomendações nutricionais propostas. Outros nutrientes, como 

vitamina A e lipídio poli-insaturado, devido à sua grande concentração em 

poucos alimentos, a não ingestão de suas fontes alimentares pode subestimar 

os resultados128.  

 A grande inadequação na ingestão dos nutrientes aqui citados também 

pode estar associada às limitações das tabelas de composição dos alimentos, 

como sua pouca validade e confiabilidade, além de informações relativas às 

preparações dos alimentos21. 

 Poucos estudos na população adulta brasileira avaliam a inadequação 

da IA utilizando dados deatenuados pela variabilidade intraindividual, e nenhum 

estudo até o presente momento avaliou esta inadequação em função da 

sazonalidade da IA. 

 Apesar da avaliação da inadequação da IA não permitir por si só uma 

avaliação global da dieta, pois os nutrientes não são ingeridos isoladamente, os 

resultados aqui apresentados servem de base para nortear as decisões sobre 

políticas de alimentação e nutrição, para a população estudada e do restante 

do país. 

Do mesmo modo que a adequação da IA é dado importante na avaliação 

nutricional de populações e no planejamento dos inquéritos e políticas sobre 

alimentação e nutrição, os métodos utilizados para tais pesquisas também 

demonstram tal importância. Avaliar qual o método mais adequado para 
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determinado objetivo é de extrema relevância na diminuição de fontes de erro e 

maior aceitabilidade e confiabilidade dos resultados. 

A RV, medida capaz de avaliar fontes de erros nos estudos dietéticos, é 

calculada pela divisão da variância intraindividual pela variância interindividual; 

quanto menor o valor da RV, menos dias de informação da dieta são 

necessários para classificar corretamente a ingestão usual dos indivíduos, 

devido ao baixo valor da variância intraindividual ou ao alto valor da 

interindividual42. 

Os valores para a RV encontrados no presente estudo foram geralmente 

maiores do que 1,0, como em outros estudos42,44,65,103,130-132, confirmando que a 

variabilidade na ingestão de um mesmo indivíduo contribuiu com uma maior 

parcela para o cálculo de dias e a variabilidade entre os indivíduos de um 

mesmo grupo contribui com uma parcela menor. A RV nas mulheres foi 

geralmente maior do que a encontrada para os homens, assim como o CVw, e 

consequentemente o número de dias calculados para as mulheres foi sempre 

maior que para os homens, já que a variabilidade na dieta das mesmas é 

consideravelmente maior, como já citado anteriormente nesta discussão.  

Maiores valores de RV e CVw em mulheres, acarretando a necessidade 

de um número maior de dias de avaliação da dieta usual, também foram 

encontrados por Palaniappan et al.44 que avaliaram adultos canadenses 

através da utilização de R24h. Hebert et al.133 avaliando a IA de adultos 

indianos, através da administração de múltiplos R24h em três estações 

diferentes ao longo de um ano, também encontraram valores de RV maiores 

em mulheres do que em homens. Contudo, Oh & Hong103 encontraram valores 
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maiores de RV em homens idosos resultando em uma classificação menos 

acurada para a IA de tal população.  

Valores altos e extremos (superiores a 10) de RV foram encontrados 

somente para os homens de Niterói na ingestão de micronutrientes como zinco 

e piridoxina. Na amostra masculina de coreanos de Oh & Hong103 valores desta 

proporção foram encontrados para a ingestão de cálcio (10,7), ferro (11,3) e 

vitamina C (12,5). 

Os maiores valores encontrados para o coeficiente de variação 

intraindividual foram para micronutrientes presentes em grande quantidade em 

um número limitado de alimentos, como vitamina C e retinol, em homens e 

mulheres, e cobre somente nos homens, assim como os achados de outros 

estudos44,67,103,133. Beaton et al.65 ao avaliarem adultos canadenses 

encontraram os maiores valores de variância intraindividual para lipídios poli-

insaturados e colesterol, maior em mulheres que em homens, já que não 

avaliaram a ingestão de micronutrientes, e dentre os macronutrientes, os 

citados anteriormente são bastante específicos em determinados alimentos.  

Nos resultados até então apresentados neste estudo, um número maior 

de dias foi necessário para estimar a IA usual dos indivíduos com determinada 

exatidão quando comparado ao número necessário para o ranqueamento da 

dieta usual dos mesmos indivíduos. Então, se o objetivo é estimar com 

acurácia a IA usual dos indivíduos, o método que leva em consideração 

somente a variância intraindividual é o mais indicado, já que esta é, para a 

maioria dos nutrientes, maior que a variância interindividual, como em outros 

estudos44,65,134. 
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O ranqueamento da IA usual dos indivíduos, utilizando uma correlação 

de 0,9, foi semelhante, para alguns nutrientes, ao encontrado em outros 

estudos: lipídios totais e riboflavina42; proteína e colesterol42,44 e cálcio135. 

Avaliando a ingestão de crianças e adolescentes, inclusive brasileiros, o 

número de dias calculados aumenta consideravelmente em relação à 

população adulta42,68.  

Contudo, o ranqueamento dos indivíduos, utilizando uma correlação de 

0,7, considerada mais próxima ao real11, produz resultados compatíveis com a 

prática; em média 2 R24h são necessários para estimar a IA usual dos 

indivíduos aqui estudados. 

Para estimar com exatidão a IA usual dos indivíduos e admitindo um erro 

de 10%, o que seria ideal, mas provavelmente não factível, o número de dias 

calculados para a ingestão de cálcio em homens e mulheres44 e de lipídios 

saturados, monoinsaturados e poli-insaturados em mulheres110  foram similares 

a outros estudos. Porém analisando uma população idosa e admitindo o 

mesmo percentual de erro, os resultados são consideravelmente distintos aos 

de outros estudos, sendo mais difícil estimar com acurácia a IA usual desta 

população103. 

Admitindo um percentual de erro de 30%, a estimativa exata da IA usual 

para homens e mulheres fica bem mais próxima do real para a maioria dos 

nutrientes. 

De acordo com os resultados do presente estudo, o número de dias 

requeridos, independente do método empregado, tanto para ranquear como 

para estimar com exatidão a IA usual dos indivíduos, o número de dias 

calculado para as mulheres é sempre maior no inverno que no verão. Já para 
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os homens, os resultados são diferentes dependendo do método utilizado, o 

ranqueamento é mais difícil no verão. Em geral, a IA de homens foi maior no 

verão e das mulheres maior no inverno, indo ao encontro de também com um 

maior número de R24h necessários nestas mesmas estações do ano. Uma 

maior quantidade de alimentos ingerida pode então influenciar esta aferição, 

levando em consideração que a variabilidade intraindividual é aumentada por 

atuação de viéses existentes, como a falha na memória dos indivíduos e a 

falha na coleta dos dados pelos entrevistadores. 

A sazonalidade, neste estudo, influenciou a IA, e consequentemente, a 

estimativa de números de dias necessários de R24h para aferir com acurácia 

esta IA, sugerindo a necessidade da padronização da coleta de dados dos 

inquéritos dietéticos quanto ao momento do ano em que as entrevistas são 

realizadas, obtendo assim dados mais próximos da verdadeira ingestão usual 

dos indivíduos, além de favorecer a comparação de vários resultados de 

diferentes estudos. Assim como a estimativa do número de dias de R24h 

necessários devem ser calculados considerando a variabilidade sazonal. Caso 

o método utilizado seja um QFA a lista de alimentos deverá ser baseada na 

ingestão segundo a estação do ano, portanto, dependendo da variabilidade 

sazonal existente na IA da população, as listas poderão ser diferentes.  

Contudo, todos os resultados aqui apresentados devem ser 

interpretados com cautela por serem baseados em uma amostra de 

conveniência, não representativa da população estudada. 

De acordo com os dados de 2008 do CCEB da ABEP, a região 

metropolitana do RJ conta com 5,1% de sua população pertencente à classe 

socioeconômica A, e na amostra estudada, um percentual maior de indivíduos 
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(17,7%) estão incluídos nesta mesma classe, situação esta que influencia os 

padrões alimentares e a aferição da ingestão alimentar desta amostra. De 

acordo com os dados divulgados da última POF (2003)136, a ingestão de 

carnes, laticínios, frutas, verduras, legumes, óleos vegetais, bebidas alcoólicas 

e refeições prontas é maior em famílias cujo rendimento monetário per capita 

também é maior, interferindo, portanto, no padrão alimentar e 

conseqüentemente no teor de energia e nutrientes ingeridos por cada 

indivíduo.  

Neutzling et al.137 analisaram a freqüência de consumo de frutas, 

legumes e verduras por adultos de 20 a 69 anos de Pelotas, Rio Grande do 

Sul, Brasil, e fatores associados a este consumo. Indivíduos do sexo feminino, 

com 60 anos ou mais, das classes A e B, ex-fumantes e não sedentários 

apresentaram maior prevalência de consumo de frutas e legumes e verduras. 

Fisberg et al.138 analisaram a qualidade da dieta, utilizando o método 

R24h, de adultos residentes na cidade de São Paulo, Brasil, com 20 ou mais 

anos de idade. As dietas de melhor qualidade estão associadas com a maior 

renda e o maior nível de escolaridade destes adultos.  

Sichieri et al.88 avaliaram os fatores que explicariam diferentes padrões 

de consumo alimentar da população urbana brasileira, do Nordeste e Sudeste. 

Foram avaliados adultos com idade entre 20 e 50 anos e o consumo alimentar 

dos últimos 14 dias; como resultado a escolaridade e a renda foram as 

variáveis que mais explicaram o consumo alimentar desta população. 

Por outro lado, a maioria da população do presente estudo possui IMC 

na faixa normal o que diminui as chances de sub-relato da IA devido ao 

sobrepeso e à obesidade21. 
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A utilização de seis dias de R24h foi adequado para estimar a IA usual, 

de energia e alguns nutrientes, da população aqui estudada, segundo os 

métodos recomendados na literatura e utilizados na análise dos resultados. 

Replicar o número de R24h utilizados, em diferentes momentos ao ano, e 

contemplar dias de semana e de final de semana, ambos realizados 

adequadamente no presente estudo, são essenciais no planejamento dos 

inquéritos dietéticos, diminuindo assim as possíveis fontes de erros aleatórios.  

Em relação às estações do ano, períodos bem definidos de verão e 

inverno não foram utilizados neste estudo, pelo motivo da cidade de Niterói 

estar situada em um estado brasileiro pertencente à zona tropical, onde as 

estações se sobrepõem durante o ano, porém aferir a ingestão em momentos 

bem definidos facilitaria comparações com outros estudos que analisaram 

populações de locais onde as quatro estações do ano são bem delimitadas.  

Apesar das limitações, fica clara a importância da sazonalidade na 

aferição da IA da população estudada, servindo de base para a adequação dos 

métodos e instrumentos utilizados nos inquéritos dietéticos realizados em 

populações. Embora a maioria dos estudos nacionais e internacionais não 

contempla a sazonalidade, os resultados aqui apresentados sugerem que se 

esta fonte de variação não for considerada, os dados podem produzir 

conclusões incorretas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo analisou a influência da sazonalidade na IA de 

adultos de Niterói, RJ, com a aplicação de múltiplos R24h durante um ano, 

contemplando dias de semana e de final de semana. A partir dos resultados é 

possível verificar diferenças na ingestão de alimentos, grupos de alimentos e 

nutrientes, em homens e mulheres, entre as estações do ano, assim como os 

respectivos percentuais de adequação da ingestão, fato que deve ser 

considerado no planejamento de inquéritos dietéticos. Outras fontes de 

variação que influenciam a IA também foram verificadas, como as variâncias 

intra e interindividuais, que apresentaram diferenças significativas entre as 

estações do ano. O número de R24h necessários para estimar com acurácia a 

IA dos indivíduos estudados e para ranquear esta IA de acordo com diferentes 

correlações utilizadas também foram significativamente diferentes entre as 

estações do ano, além de apresentar diferenças entre os sexos. 

Portanto, incluir a sazonalidade como possível fonte de variabilidade e 

levá-la em consideração no planejamento dos estudos é de extrema 

importância para que os resultados sejam interpretados adequadamente e se 

aproximem o mais perto do real. 
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APÊNDICE A – Médias (e desvio padrão – DP) das temperaturas instantânea, 

máxima e mínima encontradas para a cidade de Niterói, RJ, no verão dos anos 

de 2007e 2008, e no inverno do ano de 2007. 

Temperaturas* (°C) 
Verão  Inverno Diferença entre 

as médias Média (±DP)** Média (±DP) 

Instantânea 24,2
 
(±2,1)

 
22,6

 
(±2,0)

 
1,6 

Máxima 24,6 (±2,2)
 

23,1
 
(±2,1)

 
1,5 

Mínima 23,7 (±2,1) 22,2
 
(±1,9)

 
1,5 

Média entre a máxima e a mínima 24,2 (±2,1) 22,7
 
(±2,0)

 
1,5 

Nota: Todas as variáveis apresentaram distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk; p>0,05). 

* Temperaturas aferidas pela estação meteorológica da Universidade Federal Fluminense, 

localizada na cidade de Niterói, RJ. 

** Todas médias são significativamente diferentes entre as estações (teste t de Student para 

amostras independentes; p<0,05). 
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APÊNDICE B – Questionário completo para a coleta de dados 
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APÊNDICE C – Logística da primeira fase da pesquisa ―Construção e Validação de um Instrumento de Avaliação da Ingestão 

Alimentar na População‖.

1ª fase (verão ou inverno) 

1º momento (presencial) 2º momento 

(via telefone) 

3º momento 

(via telefone) 

4º momento 

(via telefone) 

5º momento (presencial) 

1) Aceite em participar da pesquisa 

com a assinatura do termo de 

consentimento; 

2) Realização de exames 

bioquímicos* em jejum alimentar;  

3) Coleta dos dados 

antropométricos e de composição 

corporal em jejum alimentar; 4) 

Aplicação do R24h, como teste, 

com o auxílio de álbum fotográfico;  

5) Agendamento da próxima 

entrevista a realizar-se via telefone.  

6) Entrega do álbum fotográfico ao 

participante  

1) Realização do 

1º R24h com 

auxílio do álbum 

fotográfico;  

2) Agendamento 

da próxima 

entrevista a 

realizar-se via 

telefone. 

1) Realização do 

2º R24h com 

auxílio do álbum 

fotográfico;  

2) Agendamento 

da próxima 

entrevista a 

realizar-se via 

telefone. 

1) Realização do 

1º R24h com 

auxílio do álbum 

fotográfico;  

2) Agendamento 

do próximo 

encontro 

presencial a 

realizar-se no 

LANUFF. 

1) Aplicação do QFA* referente aos 

últimos 30 dias, caso não tivesse 

ocorrido no momento anterior via 

telefone;  

2) Devolução do álbum fotográfico;  

3) Entrega de um relatório contendo 

as informações dos exames 

bioquímicos e das medidas 

antropométricas e de composição 

corporal do participante;  

4) Nesta ocasião o voluntário era 

perguntado se havia interesse em 

participar novamente da mesma 

pesquisa, em outra estação do ano, 

contendo as mesmas etapas. Em 

caso afirmativo, o indivíduo seria 

contatado novamente. 
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APÊNDICE D – Valores de ingestão dietética de referência (Dietary Reference 

Intakes – DRIs)* de energia, macro e micronutrientes para adultos. 

Energia e nutrientes 

Recomendação
 

Homens Mulheres 

19 – 30 

anos 

31 – 50 

Anos 

51 – 70 

Anos 

19 – 30 

Anos 

31 – 50 

Anos 

51 – 70 

Anos 

Energia (kcal/dia)
1 

TMB x 1,4 TMB x 1,4 

Proteína (g/dia)
2 

(IE x 0,17)/4 (IE x 0,17)/4 

Lipídio (g/dia)
2 

(IE x 0,28)/9 (IE x 0,28)/9 

  SFA (g/dia)
3 

(IE x 0,07)/9 (IE x 0,7)/9 

  MUFA (g/dia)
3 

(IE x 0,1)/9 (IE x 0,1)/9 

  PUFA (g/dia)
3 

(IE x 0,2)/9 (IE x 0,2)/9 

Carboidrato (g/dia)
2 

(IE x 0,55)/4 (IE x 0,55)/4 

Fibra (g/dia)
4 

38,0 38,0 30,0 25,0 25,0 21,0 

Cálcio (mg/dia)
4 

1000,0 1000,0 1200,0 1000,0 1000,0 1200,0 

Magnésio (mg/dia)
5 

400 420 420 310 320 320 

Manganês (mg/dia)
4 

2,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 

Fósforo (mg/dia)
5 

700 700 700 700 700 700 

Ferro (mg/dia)
5 

8,0 8,0 8,0 18,0 18,0 8,0 

Sódio (mg/dia)
4 

1300 1300 1200 1300 1300 1200 

Potássio (mg/dia)
4 

4700 4700 4700 4700 4700 4700 

Cobre (mg/dia)
5 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Zinco (mg/dia)
5 

11 11 11 8 8 8 

Retinol (µg/dia)
5 

900,0 900,0 900,0 700,0 700,0 700,0 

Tiamina (mg/dia)
5 

1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

Riboflavina (mg/dia)
5 

1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 

Piridoxina (mg/dia)
5 

1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 

Niacina (mg/dia)
5 

16 16 16 14 14 14 

Vitamina C (mg/dia)
5 

90,0 90,0 90,0 75,0 75,0 75,0 

Colesterol (mg/dia)
3 

200 200 200 200 200 200 

* (IOM 1997, IOM 2000a, IOM 2000b, IOM 2004, IOM 2005). 

TMB: taxa metabólica basal; IE: ingestão energética total diária recomendada; SFA (saturated 

fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; PUFA 

(polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-insaturado. 
1 
Recomendação de energia calculada pela multiplicação da TMB pelo nível de atividade física
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de 1,4 (Anjos et al, 2008). Cálculo da TMB (kcal/dia), peso (P) em kg, sugeridas pela FAO (2004); 
de 18 a 29,9 anos de idade: 15,057 x P + 692,2 (homens)/14,818 x P + 486,6 (mulheres); de 30 a 
59,9 anos: 11,472 x P + 873,1 (homens)/8,126 x P + 845,6 (mulheres); 60 anos ou mais 11,711 x 
P + 587,7 (homens)/ 9,082 x P + 658,5 (mulheres). 
2 

AMDR (acceptable macronutrient distribution range) – faixa de distribuição aceitável de 

macronutrientes. Conversão utilizada – 1g de carboidrato ou proteína fornece, em média, 4 kcal; 

e 1g de lipídio fornece, em média, 9kcal. 
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3
 (SBC 2008). Conversão utilizada – 1g de lipídio fornece, em média, 9 kcal. 

4 
AI (adequate intake) – ingestão adequada: é utilizada quando não há dados suficientes para a 

determinação da EAR (estimate average requeriment – necessidade média estimada: valor de 

ingestão diária de um nutriente que, estima-se, supra a necessidade de metade dos indivíduos 

saudáveis de um determinado grupo do mesmo gênero e estágio de vida). Baseia-se em níveis 

de ingestão ajustados experimentalmente ou em aproximações de ingestão observada de 

nutrientes de um grupo ou grupos de indivíduos aparentemente saudáveis. 
5
 RDA (recomended dietary allowance) – ingestão dietética recomendada: é o nível de ingestão 

dietética recomendada suficiente para atender às necessidades de um nutriente de praticamente 

todos (97% a 98%) os indivíduos saudáveis de um determinado grupo do mesmo gênero e 

estágio de vida. 
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APÊNDICE E – Tabela 8 completa.  

Sexo 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

1° R24h 2° R24h 3° R24h Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

Homens Energia
 
(kcal)

 
2730,3*

 
1069,1 2855,2* 1212,1 2659,0* 1163,9 2748,2* 911,0 2733,9* 757,1 - - 

 Proteína
 
(g)

 
120,6*

 
61,6 129,1* 69,4 117,0* 67,2 122,2* 47,8 120,9* 38,1 123,2* 22,2 

 Lipídio
 
(g)

 
87,0*

 
55,6 87,5* 47,8 84,5* 42,5 86,3* 38,8 87,4* 36,5 90,3* 24,3 

 Carboidrato
 
(g)

 
352,3* 142,5 356,3* 176,1 337,6* 159,9 348,8* 137,8 352,3* 119,2 363,5* 54,4 

 Fibra (g) 26,9 15,6 25,5 14,8 28,9* 16,1 27,1* 11,9 26,9
 

9,8 28,2* 7,9 

 Cálcio (mg) 767,0 503,9 845,7 664,8 766,1 466,5 793,0
 

449,5 762,8
 

350,1 778,8* 285,8 

 Magnésio (mg) 349,3 164,2 352,3 162,5 331,0 156,6 344,2* 123,0 351,4
 

101,0 358,8* 67,2 

 Manganês (mg) 3,2 2,3 3,0* 1,6 3,5 2,9 3,2* 1,7 3,2* 1,4 2,4* 1,1 

 Fósforo (mg) 1508,1 674,8 1556,9*
 

724,0 1491,4*
 

666,1 1518,8* 546,2 1510,4
 

451,3 1543,5* 266,5 

 Ferro (mg) 13,5* 7,1 13,8 10,1 12,4 7,2 13,2* 5,8 13,6* 4,2 13,9* 2,6 

 Sódio (mg) 3132,9 2539,1 3209,8 2083,5 2960,9 1854,1 3101,2* 1530,0 3119,2* 1285,7 3185,3* 908,4 

 Potássio (mg) 3048,9 1212,3 3225,7 1570,1 3081,2 1225,7 3118,6
 

1092,4 3065,5
 

914,1 3131,9
 

600,7 

 Cobre (mg) 1,7 4,0 1,3 1,2 4,7 18,5 2,6
 

6,5 1,8* 1,9 NA NA 

 Zinco (mg) 15,7*
 

10,1 14,4 10,6 14,1 12,4 14,7* 6,6 15,9* 3,9 15,6* 2,6 

 Retinol (µg) 828,9 4306,8 483,4 1287,2 1985,6 9740,6 1099,3
 

3762,1 1070,7
 

2700,9 NA NA 

 Tiamina (mg) 1,6 1,1 1,8 1,7 1,9 1,6 1,8
 

1,0 1,6
 

0,6 1,8* 1,0 

 Riboflavina (mg) 1,6 1,1 1,5 0,9 1,8 1,9 1,6
 

1,0 1,6
 

0,7 NA NA 

 Piridoxina (mg) 1,5*
 

0,8 1,8*
 

1,9 1,5*
 

1,3 1,6* 0,9 1,5* 0,4 0,7* 0,4 

 Niacina (mg) 28,7 27,8 37,5*
 

34,6 31,6*
 

29,9 32,6* 20,6 28,9
 

14,5 29,9* 12,6 

 Vitamina C (mg) 70,5*
 

77,8 112,1 129,6 121,2 193,8 101,3
 

96,1 68,8* 38,7 68,8* 37,6 
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 Colesterol (mg) 369,8 255,8 422,2*
 

292,3 417,1 424,8 403,0* 218,9 373,0* 106,2 379,1* 74,7 

 SFA (g) 32,0*
 

18,9 32,7*
 

21,4 30,8 17,1 31,8* 15,6 32,2* 12,8 33,0* 9,3 

 MUFA (g) 27,6 18,4 27,3*
 

15,2 27,3*
 

14,0 27,4* 12,1 27,7* 10,8 28,1* 7,6 

 PUFA (g) 15,7 15,0 15,3 11,5 15,6* 10,8 15,5 8,5 15,7* 6,7 15,1* 5,0 

Mulheres Energia
 
(kcal)

 

2222,9 983,8 2151,8 852,1 2143,4 918,6 2172,7 715,7 2217,8 548,5 - - 

 Proteína
 
(g)

 

108,2 71,6 100,8 53,0 101,6 58,8 103,5 42,7 107,5 29,4 107,9 17,9 

 Lipídio
 
(g)

 

71,1 44,0 72,9 43,7 70,2 45,7 71,4 33,3 70,7 24,2 71,2 12,7 

 Carboidrato
 
(g)

 

287,3 109,1 273,5 117,6 280,2 110,4 280,3 92,7 287,6 78,2 286,8 38,6 

 Fibra (g) 24,8 13,3 22,9 14,0 23,6
 

14,3 23,7 11,0 25,0
 

9,5 24,8 8,2 

 Cálcio (mg) 857,1 602,7 782,9 609,1 809,4 575,7 816,5
 

488,8 860,8
 

394,0 861,2 302,8 

 Magnésio (mg) 316,2 176,5 297,6 141,9 313,0 211,1 308,9 139,9 318,5
 

112,8 318,7 84,7 

 Manganês (mg) 3,2 2,3 2,8
 

1,9 3,0 2,6 3,0 1,6 3,2 1,4 3,3 1,0 

 Fósforo (mg) 1421,0 846,7 1338,8
 

656,3 1352,1
 

761,7 1370,6 575,2 1419,1
 

444,5 1419,3 252,5 

 Ferro (mg) 11,6
 

8,2 11,3 6,1 11,4 7,2 11,4 5,3 11,5 3,9 11,2 2,4 

 Sódio (mg) 2568,3 1935,9 2898,2 2119,0 2524,4 1673,8 2663,6 1233,8 2556,4 706,3 2556,4 528,6 

 Potássio (mg) 3033,8 1331,9 2797,0 1271,2 2901,0 1499,1 2910,6
 

1112,3 3052,7
 

954,5 3052,0
 

676,3 

 Cobre (mg) 1,6 2,3 3,5 19,6 1,4 2,6 2,2
 

6,6 1,8 1,0 2,2 1,0 

 Zinco (mg) 13,0
 

11,7 12,7 9,4 12,6 8,9 12,8 6,3 13,0 4,3 12,6 3,0 

 Retinol (µg) 570,9 2214,7 1136,2 5531,7 558,1 2937,2 755,1
 

2186,1 616,6
 

1134,9 NA NA 

 Tiamina (mg) 1,7 1,6 1,5 1,1 1,6 1,2 1,6
 

1,0 1,7
 

0,8 1,3 0,9 

 Riboflavina (mg) 1,5 0,8 1,6 1,3 1,5 1,0 1,5
 

0,7 1,5
 

0,5 2,4 0,3 

 Piridoxina (mg) 1,2 1,0 1,0 0,6 1,1 0,8 1,1 0,6 1,2
 

0,5 2,1 0,4 

 Niacina (mg) 25,5 27,3 19,8
 

15,8 21,4
 

18,9 22,2 13,6 26,2
 

8,9 143,1 120,2 

 Vitamina C (mg) 141,7
 

204,3 114,2 182,4 102,0 161,0 119,3
 

148,8 142,8 126,7 143,1 125,1 

 Colesterol (mg) 321,3 263,6 335,3
 

284,8 318,8 223,0 325,1 174,3 322,9 108,9 322,7 75,1 

 SFA (g) 26,4
 

17,7 27,5
 

20,9 27,0 18,3 27,0 14,2 26,4 9,8 26,3 5,3 
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 MUFA (g) 22,7 15,8 23,2
 

16,6 22,0
 

16,5 22,6 11,7 22,6 7,9 22,6 4,6 

 PUFA (g) 12,7 9,1 13,4 8,6 12,7
 

10,0 12,9 6,4 12,7 4,1 12,1 3,3 

R24h: Recordatório de 24 horas. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio 

poli-insaturado. 

NA: não ajustado pela energia. 

* Médias significativamente diferentes entre os sexos (teste de Mann-Whitney; p<0,005). 
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APÊNDICE F – Tabela 9 completa. 

Estação do 

ano 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Média e DP (Homens) 

      1° R24h         2° R24h         3° R24h   Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 

Verão Energia (kcal) 2799,2 1090,4 2755,2 1138,6 2459,9 1146,2 2671,4 847,9 2801,3 680,2 - - 

 Proteína (g) 131,1 69,3 113,7 58,5 111,5 75,5 118,7 47,3 131,2*
 

39,4 131,4*
 

19,9 

 Lipídio (g) 90,1 56,1 83,8 41,1 79,2 40,2 84,4 35,3 90,2 34,4 91,3 22,3 

 Carboidrato (g) 343,1 130,5 351,6 160,2 306,3 159,8 333,7 123,8 342,5 92,7 343,7*
 

41,9 

 Fibra (g) 24,7 11,1 23,4 14,6 24,4* 13,6 24,2*
 

10,7 24,5 7,9 25,7*
 

6,9 

 Cálcio (mg) 828,8 598,8 899,6 641,1 719,7 424,4 816,0 464,2 828,1 395,2 827,8 342,4 

 Magnésio (mg) 338,8 133,5 335,8 145,9 296,5 133,1 323,7 104,9 339,0 78,8 339,4*
 

47,9 

 Manganês (mg) 3,4 2,6 2,8 1,7 2,9* 2,2 3,0 1,6 3,4 1,4 2,9*
 

1,2 

 Fósforo (mg) 1584,7 682,8 1475,1 665,1 1370,4 622,4 1476,7 478,8 1587,0 377,3 1588,1 211,1 

 Ferro (mg) 14,3 6,9 13,2 10,1 11,0 6,7 12,8 5,2 14,4 2,7 15,1*
 

2,0 

 Sódio (mg) 3097,1 2870,4 3094,9 1864,6 2694,3 1837,1 2962,1 1518,5 3065,2 1340,0 3065,7 873,5 

 Potássio (mg) 3007,1 1117,9 3129,3 1374,5 2959,9 1275,8 3032,1 970,1 3009,0 726,5 3009,8 441,0 

 Cobre (mg) 1,3 0,6 1,0* 0,5 1,1 0,5 1,1 0,4 1,3 0,3 NA NA 

 Zinco (mg) 16,7 11,0 12,2*
 

9,0 13,0 14,9 14,0 6,3 16,8*
 

2,9 16,7*
 

2,0 

 Retinol (µg) 286,9 250,1 333,5 299,9 309,2 261,2 309,9 226,2 287,6 185,1 NA NA 

 Tiamina (mg) 1,5 1,2 1,4 0,8 1,9 1,7 1,6 0,9 1,5*
 

0,6 2,6*
 

0,5 

 Riboflavina (mg) 1,4 0,8 1,5 0,9 1,3*
 

0,6 1,4 0,6 1,4 0,4 NA NA 

 Piridoxina (mg) 1,5 0,8 1,8 1,8 1,3 0,9 1,6 0,8 1,5 0,4 0,5
u 

0,3 

 Niacina (mg) 34,1 34,1 35,8 38,9 31,2 26,7 33,7 24,1 34,2*
 

17,8 35,3*
 

14,7 

 Vitamina C (mg) 73,2 82,9 110,9 136,7 141,5 234,2 108,5 107,3 69,8 42,4 69,6 40,8 
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 Colesterol (mg) 401,7 261,4 365,3 205,6 333,3 204,9 366,8 149,8 402,5*
 

108,0 402,7*
 

72,3 

 SFA (g) 33,9 19,8 31,5 17,3 29,3 15,4 31,6 13,0 34,0 10,9 32,9 7,6 

 MUFA (g) 28,8 18,6 26,0 14,8 26,3 13,7 27,0 11,7 28,8 10,1 28,0 7,3 

 PUFA (g) 16,2 16,6 14,5 13,0 13,5* 11,3 14,7 9,6 16,1 8,3 15,5 6,1 

Inverno Energia (kcal) 2661,4 1059,8 2955,3 1291,3 2858,2 1164,6 2824,9 977,1 2666,4 832,1 - - 

Proteína (g) 110,1 51,6 144,6 76,6 122,5 58,4 125,7 48,7 110,5
 

34,3 115,0
 

21,6 

Lipídio (g) 84,0 55,8 91,2 54,1 89,7 44,7 88,3 42,5 84,5 38,8 89,3 26,6 

Carboidrato (g) 361,6 155,0 361,0 193,0 368,9 156,2 363,8 150,8 362,2 141,6 383,4
 

58,7 

Fibra (g) 29,1 19,1 27,7 14,8 33,4
 

17,2 30,1
 

12,5 29,2 11,0 30,7
 

8,1 

Cálcio (mg) 705,3 386,3 791,9 693,4 812,5 507,4 769,9 440,2 697,4 289,8 729,7 209,2 

Magnésio (mg) 359,8 191,5 368,8 178,3 365,4 172,2 364,7 137,2 363,8 119,2 378,2
 

78,2 

Manganês (mg) 3,0 2,0 3,2 1,6 4,1
 

3,3 3,4 1,9 3,0 1,5 2,0
 

0,9 

Fósforo (mg) 1431,6 668,4 1638,8 780,0 1612,4 695,5 1560,9 610,8 1433,7 509,1 1498,9 309,1 

Ferro (mg) 12,7 7,2 14,4 10,2 13,9 7,5 13,7 6,4 12,9 5,2 12,8
 

2,8 

Sódio (mg) 3168,8 2203,1 3324,8 2305,1 3227,5 1860,4 3240,3 1552,1 3173,2 1247,4 3304,8 940,0 

Potássio (mg) 3090,7 1315,9 3322,0 1760,4 3202,4 1180,4 3205,0 1211,3 3121,9 1078,3 3253,9 712,5 

Cobre (mg) 2,2 5,6 1,6
 

1,6 8,3 25,9 4,0 9,0 2,3 2,6 NA NA 

Zinco (mg) 14,7 9,3 16,7
 

11,7 15,2 9,5 15,5 6,8 14,9
 

4,5 14,6
 

2,8 

Retinol (µg) 1370,9 6083,4 633,3 1797,0 3662,0 13669,6 1888,7 5235,7 1853,7 3676,8 NA NA 

Tiamina (mg) 1,7 1,0 2,2 2,2 2,0 1,6 2,0 1,1 1,8
 

0,6 0,9
 

0,6 

Riboflavina (mg) 1,7 1,4 1,5 0,9 2,3
 

2,5 1,8 1,2 1,7 0,8 NA NA 

Piridoxina (mg) 1,4 0,7 1,9 2,0 1,7 1,6 1,7 0,9 1,4 0,2 1,0
 

0,2 

Niacina (mg) 23,3 18,7 39,2 30,2 32,1 33,1 31,5 16,7 23,5
 

7,1 24,5
 

6,7 

Vitamina C (mg) 67,9 73,6 113,2 124,1 101,0 143,6 94,0 84,5 67,7 35,2 67,9 34,7 

Colesterol (mg) 337,9 250,0 479,1 352,9 500,8 556,8 439,3 268,7 343,5
 

97,3 355,5
 

70,4 

SFA (g) 30,1 18,0 33,9 25,0 32,3 18,9 32,1 18,0 30,3 14,5 33,2 10,9 
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 MUFA (g) 26,5 18,5 28,7 15,7 28,3 14,4 27,8 12,7 26,7 11,5 28,2 8,0 

 PUFA (g) 15,3 13,3 16,2 10,0 17,6
 

10,1 16,4 7,4 15,3 4,6 14,8 3,7 

R24h: Recordatório de 24 horas. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-

insaturado. 

NA: não ajustado pela energia. 

* Médias significativamente diferentes entre as estações (teste de Mann-Whitney; p<0,05). 
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APÊNDICE G – Tabela 10 completa.  

Estação do 

ano 

Ingestão de 

energia e 

nutrientes 

Média e DP (Mulheres) 

1° R24h 2° R24h 3° R24h Média 3 R24h 

Deatenuação pela 

variabilidade 

intraindividual 

Ajuste pela 

energia 

Verão Energia (kcal) 2174,8 870,5 2157,9 867,1 2061,8 1000,9 2131,5 716,8 2170,1 520,4 - - 

 Proteína (g) 103,9 64,0 96,4 53,9 96,8 56,4 99,0 42,8 103,7 30,1 104,1*
 

17,7 

 Lipídio (g) 67,5 38,5 75,0 44,3 69,0 50,8 70,5 34,5 67,5 24,7 68,2*
 

12,7 

 Carboidrato (g) 284,1 99,5 277,0 114,1 265,8* 118,8 275,6 90,6 284,0 67,9 283,3 35,4 

 Fibra (g) 23,3 11,9 22,8 14,0 22,6 14,1 22,9 10,1 23,4 7,8 22,9*
 

6,9 

 Cálcio (mg) 800,3 562,4 788,7 634,6 778,0 496,8 789,0
 

486,7
 

802,7*
 

381,8 802,4*
 

286,3 

 Magnésio (mg) 290,9 125,4 295,0 145,7 298,7 196,9 294,9
 

120,3
 

291,2*
 

79,9 291,2*
 

52,9 

 Manganês (mg) 2,7 1,3 2,6 1,4 3,0 2,8 2,8
 

1,4 2,8*
 

0,8 3,3 0,7 

 Fósforo (mg) 1344,5 734,7 1312,6 708,1 1304,0 762,4 1320,4
 

581,0 1345,0*
 

434,7 1345,7*
 

239,8 

 Ferro (mg) 11,0 6,0 11,2 6,2 10,8 6,3 11,0 4,3 10,9 2,6 10,9 1,6 

 Sódio (mg) 2633,1 1912,8 2810,5 2059,0 2432,3 1582,8 2625,3 1162,0 2624,9 653,9 2625,6 476,4 

 Potássio (mg) 2819,7 962,2 2796,0 1413,5 2796,5 1459,2 2804,1
 

1044,0 2828,2*
 

704,2 2827,2*
 

419,6 

 Cobre (mg) 1,7 2,8 1,1 0,7 1,5 3,6 1,4 1,5 1,8 0,9 1,7*
 

0,7 

 Zinco (mg) 12,1 9,9 12,9 9,3 12,5 8,4 12,5
 

6,2 11,8*
 

3,6 12,1 2,5 

 Retinol (µg) 834,6 3109,4 373,3 405,8 782,0 4147,6 663,3 1716,7 869,8 1554,8 NA NA 

 Tiamina (mg) 1,8 1,5 1,5 1,1 1,4 1,1 1,6 0,9 1,7 0,6 0,7*
 

0,5 

 Riboflavina (mg) 1,4 0,8 1,5 0,9 1,4 1,1 1,4 0,7 1,5 0,4 2,3 0,3 

 Piridoxina (mg) 1,1 1,0 1,0 0,6 1,1 1,0 1,1
 

0,6 1,1*
 

0,4 2,0*
 

0,3 

 Niacina (mg) 27,3 32,3 17,9 14,5 21,9 20,1 22,4
 

15,2 28,8*
 

10,0 28,2*
 

7,7 

 Vitamina C (mg) 138,4 219,3 102,8 186,1 100,0 180,3 113,7 160,1 138,6 138,1 139,3 135,3 
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 Colesterol (mg) 318,2 240,9 306,6 222,6 319,1 259,0 314,7 164,4 320,8 112,7 320,1 76,9 

 SFA (g) 25,2 16,6 29,3 23,1 26,0 19,9 26,8 15,0 25,3 9,8 25,2*
 

5,1 

 MUFA (g) 21,1 13,1 24,3 17,4 21,7 18,8 22,4
 

11,9 21,1*
 

7,0 21,3*
 

4,1 

 PUFA (g) 12,0 8,1 13,8 9,2 13,6 11,2 13,1
 

7,2 12,0*
 

4,4 11,0*
 

3,4 

Inverno Energia (kcal) 2271,0 1089,7 2145,7 843,1 2225,0 827,5 2213,9 717,5 2265,5 575,0 - - 

 Proteína (g) 112,5 78,7 105,2 52,1 106,3 61,1 108,0 42,5 111,3 28,3 111,6
 

17,3 

 Lipídio (g) 74,6 48,9 70,9 43,2 71,5 40,2 72,3 32,3 74,0 23,5 74,2
 

12,2 

 Carboidrato (g) 290,4 118,5 270,0 121,7 294,6
 

100,1 285,0 95,2 291,2 87,7 290,3 41,5 

 Fibra (g) 26,3 14,4 22,9 14,1 24,6 14,5 24,6 11,8 26,6 10,7 26,6
 

9,0 

 Cálcio (mg) 913,9 639,5 777,1 587,0 840,9 647,2 843,9
 

492,9 919,0
 

400,3 920,0
 

309,4 

 Magnésio (mg) 341,6 213,9 300,1 139,0 327,3 225,1 323,0
 

156,8 345,7
 

133,2 346,2
 

100,6 

 Manganês (mg) 3,6 2,9 3,1 2,3 3,0 2,4 3,2
 

1,9 3,6
 

1,8 3,2 1,3 

 Fósforo (mg) 1497,5 944,8 1365,0 604,1 1400,1 763,6 1420,9
 

569,2 1493,2
 

444,9 1492,9
 

244,8 

 Ferro (mg) 12,2 9,9 11,4 6,0 11,9 8,0 11,8 6,2 12,1 4,7 11,4 3,0 

 Sódio (mg) 2503,5 1970,6 2986,0 2188,9 2616,4 1766,8 2702,0 1309,2 2487,9 753,7 2487,2 571,1 

 Potássio (mg) 3247,8 1598,5 2798,0 1121,6 3005,4 1541,5 3017,1
 

1174,7 3277,1
 

1112,5 3276,8
 

801,8 

 Cobre (mg) 1,6 1,5 5,9 27,7 1,3 1,0 2,9 9,3 1,7 1,0 2,7
 

0,9 

 Zinco (mg) 13,9 13,3 12,5 9,7 12,7 9,4 13,1
 

6,4 14,1
 

4,6 13,2 3,3 

 Retinol (µg) 307,2 269,1 1899,1 7765,5 334,2 277,0 846,8 2581,6 363,4 217,4 NA NA 

 Tiamina (mg) 1,7 1,6 1,6 1,2 1,7 1,3 1,7 1,1 1,7 1,0 1,9
 

0,8 

 Riboflavina (mg) 1,5 0,9 1,7 1,5 1,5 0,8 1,6 0,8 1,5 0,5 2,4 0,3 

 Piridoxina (mg) 1,3 1,0 1,0 0,6 1,1 0,7 1,1
 

0,6 1,3
 

0,6 2,2
 

0,5 

 Niacina (mg) 23,7 21,1 21,7 16,8 20,9 17,8 22,1
 

11,8 23,6
 

6,8 23,5
 

5,8 

 Vitamina C (mg) 145,1 189,7 125,6 179,3 104,0 140,3 124,9 137,5 147,0 115,0 146,9 114,9 

 Colesterol (mg) 324,3 286,3 363,9 335,0 318,4 182,0 335,5 184,3 325,1 105,8 325,2 73,7 

 SFA (g) 27,7 18,7 25,6 18,4 27,9 16,7 27,1 13,4 27,6 9,7 27,5
 

5,3 
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 MUFA (g) 24,4 18,1 22,0 15,8 22,2 14,0 22,9
 

11,5 24,1
 

8,4 24,0
 

4,8 

 PUFA (g) 13,4 10,1 12,9 7,9 11,9 8,6 12,7
 

5,6 13,5
 

3,6 13,3
 

2,7 

R24h: Recordatório de 24 horas. 

SFA (saturated fatty acid): lipídio saturado; MUFA (monounsaturated fatty acid): lipídio monoinsaturado; PUFA (polyunsaturated fatty acid): lipídio poli-

insaturado. 

NA: não ajustado pela energia. 

* Médias significativamente diferentes entre as estações (teste de Mann-Whitney; p<0,005). 
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ANEXO A – Classificação do estado nutricional de acordo com o índice de massa 

corporal (IMC) (WHO 2000).  

 

IMC (kg/m2) Classificação 

< 16,0 Magreza grau III 

16,0 – 16,9 Magreza grau II 

17,0 – 18,4 Magreza grau I 

18,5 – 24,9 Eutrofia 

25,0 – 29,9 Pré-obesidade 

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

> 40,0 Obesidade grau III 

 


