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RESUMO 

 

HINNIG PF. Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo para 

crianças de 7 a 10 anos: avaliação das propriedades psicométricas [tese de 

doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2014. 

 

Introdução: Um Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo 

(QUEFAC) foi construído por HINNIG et al. (2014) para avaliar a dieta 

habitual de crianças de 7 a 10 anos, uma vez que os desenvolvidos para 

adultos podem superestimar o consumo de crianças. No entanto, não foi 

testado quanto à sua validade e reprodutibilidade para que o instrumento 

possa ser utilizado em pesquisas. Objetivo: avaliar a reprodutibilidade e a 

validade do QUEFAC para a amostra como um todo e avaliar a validade 

estratificada por sexo, faixa etária e nível socioeconômico. Métodos: o 

estudo de reprodutibilidade foi realizado no município de Araraquara, em 

abril de 2013, com 89 crianças de 7 a 10 anos que responderam a dois 

QUEFAC’s com intervalo de 15 dias entre as aplicações. O estudo de 

validade foi realizado com 167 crianças de duas escolas do município de 

São Paulo de agosto a dezembro de 2013. Neste, as crianças responderam 

a três Recordatórios de 24 horas (R24h) que serviram como método de 

referência e a um QUEFAC. Em ambos os estudos, os responsáveis pelas 

crianças responderam a um questionário socioeconômico e realizou-se a 

avaliação da habilidade da criança em responder ao QUEFAC. Para 

avaliação da reprodutibilidade e validade, utilizaram-se o teste de diferença 



 

 

 

de médias para amostras pareadas (teste t pareado e Wilcoxon), calcularam-

se os coeficientes de correlação intraclasse e Kappa ponderado, além da 

análise dos gráficos de Bland-Altman. Resultados: mais de 55% das 

crianças foram avaliadas com habilidade boa, muito boa ou excelente em 

todos os aspectos avaliados ao responder o QUEFAC. No estudo de 

reprodutibilidade, observou-se diferença de médias entre uma aplicação e 

outra do QUEFAC para todos os nutrientes investigados, o coeficiente de 

correlação intraclasse variou de 0,12 a 0,54, valores de Kappa ponderado de 

0,01 a 0,39 e os gráficos de Bland-Altman mostraram distribuição aleatória 

para todos os nutrientes. No estudo de validade para amostra como um 

todo, observou-se diferença de média para todos os nutrientes, com exceção 

da energia e zinco, os coeficiente de correlação intraclasse variaram de 0 a 

0,37, valores de Kappa ponderado de 0 a 0,27 e gráficos de Bland-Altman 

mostraram distribuição aleatória dos dados para lipídios, carboidratos, cálcio, 

fósforo, sódio, zinco, vitaminas B1, B2, niacina, vitamina C, retinol e gordura 

saturada. A avaliação da validade estratificada por sexo, faixa etária e nível 

socioeconômico apresentou resultados semelhantes. Conclusão: O 

QUEFAC não se mostrou válido para avaliação da dieta habitual dos últimos 

3 meses em crianças de 7 a 10 anos residentes em São Paulo e apresentou 

moderada reprodutibilidade para energia, proteínas, cálcio, fósforo, ferro, 

potássio, magnésio e vitamina B2.  

Palavras-chave: Consumo de alimentos, Criança, Questionários, Validade 

dos testes, Reprodutibilidade dos testes. 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

HINNIG PF. Quantitative Food Frequency Questionnaire: evaluation of 

psychometric properties [thesis]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

USP; 2014. 

 

Introduction: A Quantitative Food Frequency Questionnaire (QUEFAC) was 

developed by Hinnig et al. (2010 ) to assess the usual intake of children aged 

7 to 10 years, because instruments developed for adults may overestimate 

food consumption of children. However, it was not tested for validity and 

reliability, so that the instrument can be used in research. Objective: to 

assess the reproducibility and validity of QUEFAC for the sample as a whole 

and to evaluate the validity stratified by sex, age group and socioeconomic 

status. Methods: The reproducibility study was conducted in the city of 

Araraquara, São Paulo, Brazil, in April 2013, with 89 children aged 7 to 10 

years who answered two QUEFAC's with an interval of 15 days between 

applications. The validity study was conducted with 167 children from two 

schools in the city of São Paulo, Brazil, from August to December 2013. In 

this, children responded to three 24-hour dietary recalls (24HR ) which was 

the reference method and to a QUEFAC. In both studies, the caregivers of 

the children answered a socioeconomic questionnaire and the child's ability 

to respond to QUEFAC was assessed. The mean difference for paired 

samples (Wilcoxon and paired t test), the intraclass correlation coefficient, 

the weighted kappa and the analysis of Bland- Altman were used to assess 



 

 

 

the reproducibility and the validity. Results: Fifty five percent of children had 

their ability to answer the questionnaire considered good, very good or 

excellent in all the aspects. In the reproducibility study, we observed a 

significant difference between the means  for all nutrients of the two 

QUEFAC, the intraclass correlation coefficient ranged from 0.12 to 0.54, the 

weighted kappa values ranged from 0.01 to 0.39. The Bland-Altman plots 

showed random distribution for all nutrients. In the validity study of the entire 

sample, we observed difference in means for all nutrients, except for energy 

and zinc, the intraclass correlation coefficient ranged from 0 to 0.37, the 

weighted kappa values ranged from 0 to 0.27. The Bland-Altman plot showed 

a random distribution of data for lipids, carbohydrates, calcium, phosphorus, 

sodium, zinc, vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin C, retinol and saturated 

fat. The assessment of the validity stratified by sex, age and socioeconomic 

status showed similar results. Conclusion: the QUEFAC was not valid for 

the evaluation of habitual intake of the last three months for children aged 7 

to 10 years living in the city of Sao Paulo and had moderate reproducibility 

for energy, protein, calcium, phosphorus, iron , potassium, magnesium and 

vitamin B2. 

 

Keywords: Food consumption, Child, Questionnaires, Validity of results, 

Reproducibility of results. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A saúde infantil é influenciada pelo consumo alimentar, pois este é 

importante tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento da 

criança. Uma dieta deficiente pode resultar em esgotamento das reservas 

energéticas e de micronutrientes, favorecendo o retardo no 

desenvolvimento, a diminuição da capacidade de aprendizagem e maior 

suscetibilidade às doenças (MONTEIRO et al., 2000; PALMA e SARNI, 

2009). Em contrapartida, quando em excesso, pode levar ao aumento de 

peso contribuindo para a ocorrência de obesidade infantil que está 

associada com doenças tais como diabetes e hipertensão (DABELEA et al., 

2007; ODE et al., 2009).  

Além de uma dieta inadequada intervir na saúde da criança, esta, 

juntamente com um estilo de vida sedentário, está vinculada a eventos 

desfavoráveis na idade adulta, como doenças cardíacas, diabetes, alguns 

cânceres, osteoporose e hipertensão arterial (ROCKETT e COLDITZ, 1997; 

WILLETT, 1998; KOBAYASHI et al., 2011).  

Por estas razões, as crianças constituem um dos principais grupos 

alvo para estratégias de prevenção do sobrepeso e obesidade, não só por 

serem grupo de risco, mas, também, por conta da possibilidade de sucesso 

das ações a serem implementadas (GILL, 1997). 

A faixa etária de 7 a 10 anos é um período crítico para o 

desenvolvimento de hábitos alimentares que se estabelecem com a 

exposição frequente a um costume alimentar. É fortemente marcado pelas 
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primeiras experiências que ocorrem socialmente e, principalmente, no 

interior das relações familiares (GARCIA, 1997; BOURGUERS, 1998). As 

crianças em idade escolar apresentam um grau de independência nas 

decisões de gostos, preferências, escolhas e aversões alimentares. Os 

hábitos alimentares aprendidos em casa competem com as alternativas de 

alimentos disponíveis e incentivadas pelos meios de comunicação e pessoas 

do convívio infantil (AAP, 1992). Tais fatores, somado a um percentual das 

refeições que a criança realiza no ambiente escolar, influenciam nas práticas 

alimentares da criança, interferindo na habilidade dos pais acompanharem e 

relatarem o consumo alimentar de seus filhos, especialmente fora do lar. 

(HUNSBERGER et al., 2013) 

 Conhecer e avaliar o hábito alimentar de crianças, por meio da 

utilização de instrumentos apropriados, é importante para a identificação 

precoce de práticas alimentares inadequadas e para o estabelecimento de 

estratégias de intervenção (FALCÃO-GOMES et al., 2006; LAMB et al., 

2007; SICHIERI e SOUZA, 2008).  

 

1.1 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR EM 

CRIANÇAS DE 7 A 10 ANOS 

 

 A informação sobre o consumo alimentar representativo de uma 

população é útil para determinar o consumo de alimentos, bebidas e 

nutrientes, para avaliar a adequação e monitorar tendências, além de avaliar 

o impacto da dieta na saúde (GRANDJEAN, 2012). 
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 Em crianças, a avaliação do consumo alimentar é pré requisito 

essencial para monitorar o estado nutricional e, também, para conduzir 

pesquisas para verificar associação entre dieta e doença (WHO, 1998; 

LIVINGSTONE et al., 2004). Assim, apresentam-se como importante desafio 

em estudos epidemiológicos nutricionais, a escolha do método e o 

desenvolvimento de instrumentos capazes de aferir a dieta de crianças. 

A escolha do método de investigação dietética deve estar pautada no 

objetivo da investigação (quantificar a dieta total, identificar alimentos ou 

grupos de alimentos, bem como padrões e características da dieta, focalizar 

o consumo em um tipo de nutriente), nas características da população-alvo, 

grau de precisão necessário, aspectos logísticos e de custo da aplicação 

(BIRÓ et al., 2002). Em crianças maiores de cinco anos a relação entre a 

variabilidade intraindividual e a variação entre os indivíduos é, 

aproximadamente, o dobro da que é observada em adultos, gerando 

repercussões sobre o tipo de método a ser utilizado e sobre o número de 

dias a ser pesquisado (FALCÃO-GOMES et al., 2006). 

Segundo o Comitê de Expertos da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e a Agricultura (FAO), Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e Universidade das Nações Unidas (UNU), os critérios mais 

importantes na escolha do método em crianças e adolescentes são: que a 

técnica não interfira nos hábitos dietéticos, que os dados possam ser 

representativos da dieta usual ou habitual e que a técnica possa ser 

preferencialmente, aplicada em estudos de grupos. 
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Todos os métodos apresentam diferentes níveis de acurácia, 

viabilidade e custo e todos são propensos a erros sistemáticos e aleatórios, 

especialmente quando são utilizados por crianças devido à limitação 

cognitiva (LIVIGSTONE e ROBSON, 2000; BURROWS et al., 2010). 

Crianças podem apresentar vocabulário limitado e pouca capacidade de 

descrever os alimentos e quantificar porções, limitado conhecimento sobre 

os alimentos e preparações, dificuldade na estimativa de tempo e de 

memorização dos alimentos consumidos, falta de atenção durante o 

consumo, e confusão entre eventos reais e imaginários (LIVINGSTONE e 

ROBSON, 2000; FALCÃO-GOMES et al., 2006; PRESTON et al., 2011).  

Segundo CAVALCANTE et al. (2004), a idade e a capacidade de 

resposta designarão os métodos dietéticos de entrevista. Ainda não existe 

consenso na literatura sobre o melhor respondente em um inquérito 

alimentar na faixa etária de 7 a 10 anos: se por um lado a criança pode 

necessitar da ajuda de adultos para o relato ou registro do consumo, por 

outro, os pais podem não fornecer a informação completa e acurada por não 

acompanhar a criança o tempo todo. Além disso, existe a possibilidade de 

idealização de uma dieta saudável por parte dos pais (PERSSON e 

CARLGREN, 1984; BARANOWSKI et al., 1986; LIVINGSTONE e ROBSON, 

2000).  

Estudos mostram que crianças de 7 a 10 anos, se forem 

adequadamente orientadas e treinadas, podem responder sobre o consumo 

alimentar, possibilitando minimizar os erros de estimativa (WEBER et al., 

1999; CONSOLMAGNO et al., 2009). Estudos realizados por VAN HORN et 
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al. (1993) e HARALDSDOTTIR e HERMANSEN (1995) sugerem que a 

habilidade de memória e de compreensão do conceito de tempo, 

necessários para registrar o consumo alimentar sem assistência dos pais, 

existe a partir dos 7 anos de idade. BURROWS et al. (2010) citam que 

crianças de 8 anos iniciam a superação nas dificuldades em relatar o 

consumo. HUNSBERG et al., (2013) observaram, em estudo realizado com 

crianças de 6 a 8 anos, na Suécia, que elas tinham mais habilidade em 

relatar acuradamente o consumo de uma refeição em comparação com os 

professores. 

 

1.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO CONSUMO 

 

Os métodos utilizados no consumo alimentar de adultos também são 

usados para crianças. Estão divididos em prospectivos (avaliam a ingestão 

atual) e retrospectivos (avaliam o consumo passado) (OCKÉ et al., 1997). 

Dentre os métodos prospectivos temos o Registro alimentar (RA) e, dentre 

os retrospectivos, temos a História Dietética (HD), o Recordatório Alimentar 

de 24 horas (R24h) e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA).  

O RA consiste no registro, em medidas caseiras, de todos os 

alimentos e bebidas ingeridos, no domicílio e fora dele, durante um 

determinado período de tempo, geralmente de três dias, incluindo no final de 

semana (GERSOVITZ et al., 1978; ROCKETT e COLDITZ, 1997; WILLETT, 

1998). É um método que apresenta menor dependência da memória, uma 

vez que o registro é feito no momento em que se dá o consumo. Exige que 
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os indivíduos saibam ler e escrever, colaboração e motivação por parte do 

entrevistado e devem receber orientações padronizadas sobre a maneira de 

informar o detalhamento dos alimentos e a quantidade do consumo 

(THOMPSON e BYERS, 1994). No entanto, o indivíduo pode alterar seu 

consumo habitual e isso fica registrado no RA (BUZZARD, 1998). Além 

disso, apresenta custo elevado, considerável tempo para a obtenção dos 

dados e sua análise é trabalhosa (PEREIRA e SICHIERI, 2007).  

A História Dietética consiste em uma entrevista sobre hábitos atuais e 

passados que deverá incluir a aplicação do R24h, do RA e QFA, além de 

outras informações como o número de refeições, preferências alimentares, 

apetite, utilização de complementos nutricionais, frequência do consumo de 

alimentos e variações sazonais (FISBERG et al., 2005). A vantagem do 

método é baseada no fato de que ele avalia o padrão de refeição usual e 

detalhes do consumo alimentar do indivíduo mais do que o consumo em um 

curto período de tempo como avaliado no R24h e no RA ou somente da 

frequência do consumo como no QFA (PEREIRA e SICHIERI, 2007). As 

desvantagens do método incluem a necessidade de nutricionistas treinados, 

dificuldade para a padronização da coleta das informações, dependência da 

memória do entrevistado, requer tempo para sua administração e tem alto 

custo, por isso desaconselhável para grandes estudos populacionais 

(FISBERG et al., 2005). 

  Dentre os métodos de avaliação do consumo alimentar de crianças, o 

R24h é um método muito utilizado em todo mundo e é bem aceito pelos 

entrevistadores (CAVALCANTE et al., 2004). Consiste em definir e 
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quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridos no período de 24 horas 

anterior à entrevista ou, mais comumente, o dia anterior (GIBSON, 1990). É 

útil para conhecer a ingestão média atual de energia e nutrientes dos 

indivíduos e é aplicado por um entrevistador, podendo também ser realizada 

por telefone. Apresenta a vantagem de ser de mais rápida aplicação quando 

comparado ao RA, pode ser aplicado à população não alfabetizada, é o que 

menos propicia a alteração no comportamento alimentar e exige menor 

cooperação por parte do entrevistado quando comparado ao RA. Porém, é 

um método que depende da memória e não deve ser realizado em um único 

dia para representar a dieta habitual, devido à variabilidade intrapessoal e 

interpessoal do consumo alimentar. Neste sentido, é recomendável a 

utilização de, no mínimo, dois R24h, o que torna sua utilização dificultada em 

estudos epidemiológicos (FISBERG et al., 2005). THOMPSON e BYERS 

(1994) sugerem a aplicação do método em três, cinco ou sete dias 

consecutivos.   

  Como a variação intraindividual no consumo de crianças é alta, isso 

requer mais dias de relatos de consumo para avaliar acuradamente o 

consumo alimentar, o que não seria viável em muitos estudos (FALCÃO-

GOMES et al., 2006). Portanto, o QFA seria uma alternativa que facilitaria a 

avaliação do consumo habitual sem impor grande cooperação dos 

participantes (SCAGLIUSI et al., 2011). 

WILLETT et al. (1985) e BLOCK et al. (1986) propõem, em estudos 

prospectivos, a utilização do QFA como método para aferição do consumo 

alimentar habitual. É útil para estimar a medida de exposição aos fatores 
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dietéticos e investigar as possíveis associações com desfechos de interesse. 

Permite a estratificação da energia e dos nutrientes em percentis de 

consumo para análise de tendências de risco, segundo grau de exposição e 

diferenças entre os níveis extremos de ingestão (WILLET, 1998). 

O QFA, comparado a outros métodos, substitui a medição da ingestão 

alimentar de um ou vários dias pela informação global da ingestão de um 

período amplo de tempo (JIMENEZ et al., 1995). Pode ser utilizado em 

diferentes tipos de estudos epidemiológicos. Revisão de literatura realizada 

por CADE et al. (2002), informa que, no ano de 1998, o QFA foi utilizado em 

51% dos estudos transversais, 20% de coorte e 26% de caso-controle. 

Particularmente no que diz respeito aos estudos de intervenção, a literatura 

mostra que o QFA não é suficientemente específico para detectar mudanças 

no consumo alimentar (CADE et al., 2002). 

Este instrumento consiste em uma lista de itens alimentares 

organizada em grupos para os quais é especificada a frequência (diário, 

semanal e mensal) de consumo de determinada quantidade (em medida 

caseira) do item referente a um período de tempo especificado (PERSSON e 

CARLGREN, 1984; WILLETT et al., 1985).  

Pelo menos duas etapas compõem a construção de um QFA: seleção 

dos alimentos de acordo com o padrão dietético da população de estudo e a 

identificação de porções alimentares adequadas às quantidades 

habitualmente consumidas pelos indivíduos (WILLETT, 1998; CARDOSO e 

STOCCO, 2000). Assim, quando aplicado em crianças, o QFA deve conter 

os alimentos que, habitualmente, são consumidos por este grupo, inclusive 
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lanches feitos fora de casa e guloseimas, como salgadinhos, biscoitos, 

doces e refrigerantes (ROCKETT e COLDITZ, 1997; PHILIPPI, 2001). 

O número de itens alimentares de um QFA é bastante variável, 

podendo ir de 5 a 350 (CADE et al., 2002). Os questionários que estimam o 

consumo habitual de nutrientes específicos possuem menos itens, enquanto 

aqueles interessados na dieta como um todo possuem mais itens 

alimentares. PIETINEN et. al (1988) verificaram que há um rápido 

decréscimo no ganho de informação com o aumento do detalhamento dos 

questionários . 

Os QFA podem ser administrados por entrevistadores, completados 

pelo respondente sem um entrevistador ou completados usando um 

computador (NELSON, 1997). O auto-preenchimento requer mais cuidado 

na elaboração do instrumento, limita o grupo de estudo, pois sua utilização 

não pode ser direcionada a analfabetos, idosos e crianças (PEREIRA e 

SICHIERI, 2007). Além disso, é comum ocorrer um elevado número de itens 

sem resposta, dado que os respondentes tendem a completar apenas os 

itens que consomem usualmente (CADE et al., 2002; PEREIRA e SICHIERI, 

2007). Segundo WILLET (1998), apesar do QFA aplicado por entrevista ter 

mais envolvimento do participante, o ambiente de intimidade permitido com o 

auto-preenchimento reduz o viés induzido pelo ambiente da entrevista.  

O QFA é étnica e culturalmente sensível e os dados de consumo 

obtidos por ele podem estar sujeito a erros associados: i) ao viés de 

memória por exigir que o indivíduo lembre o consumo alimentar do passado; 

ii) à sub ou superestimação do consumo alimentar; iii) à falta de treinamento 
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dos entrevistadores; iv) ao registro incorreto das respostas; v) não 

orientação dos participantes quanto ao preenchimento do questionário; vi) ao 

erro na padronização, digitação e conversão dos dados em nutrientes 

(WILLETT, 1998). 

Com o aparecimento cada vez mais precoce de doenças crônicas em 

crianças, influenciado por práticas alimentares errôneas, e a influência desta 

prática na saúde em fase adulta, torna-se necessário o monitoramento de 

indicadores dietéticos que avalie o consumo habitual de alimentos nesta 

faixa etária (ROCKETT et al., 1995; FALCÃO-GOMES et al., 2006). Portanto, 

devem-se considerar quais instrumentos podem ser utilizados neste 

monitoramento. O RA, para que estime o consumo habitual, deve ser 

preenchido por longos períodos de tempo em crianças, o que exige alta 

cooperação e, frequentemente, a necessidade dos pais como respondentes, 

além de treinamento prévio para preenchimento do registro. 

Concomitantemente, tem-se o R24h que também deve ser aplicado por 

vários dias para que represente a dieta habitual, e a padronização e análise 

dos dados demanda maior tempo de tratamento destes, o que dificulta, 

juntamente com o RA, sua utilização em um grande número de indivíduos 

(BIRÓ et at., 2002). 

Considerando as limitações descritas acima, sugere-se a utilização de 

QFA para avaliação do consumo habitual de crianças, pois pode ser 

aplicado em uma única vez, representa a dieta habitual, é mais barato e o 

tratamento e análise dos dados são menos complexas quando comparado 

aos demais métodos (BLOCK et al., 1986).  
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O QFA deve ser construído com alimentos e porções habitualmente 

consumidos pela população de interesse e depende dos objetivos do estudo.  

Por isso, sugere-se um QFA específico para cada população (WILLETT, 

1998; CARDOSO e STOCCO, 2000). Há, nacionalmente, um estudo que 

adaptou, para crianças de 6 a 10 anos, um QFA desenvolvido para 

adolescentes (PINO, 2009), com a inclusão de alimentos habitualmente 

consumidos por elas e incorporação de mais três opções de tamanhos de 

porções que, segundo a autora, ainda pode não estar adequada à realidade 

infantil. Outro estudo avaliou a validade da utilização de um QFA 

desenvolvido para adultos, em crianças de 5 a 10 anos (FUMAGALLI et al., 

2008) e observou que a utilização deste pode superestimar o consumo 

alimentar, pelas porções alimentares não serem adaptadas para a faixa 

etária, desestimulando seu uso em crianças. 

No Brasil, encontram-se na literatura poucos QFA desenvolvidos para 

crianças que incluem a faixa etária de 7 a 10 anos. O estudo de SCAGLIUSI 

et al. (2011) desenvolveu um QFA para uma população de escolares da 

Amazônia Ocidental Brasileira, com hábitos alimentares específicos, baixo 

nível de escolaridade e renda, pouca disponibilidade de alimentos e pouca 

variabilidade do consumo alimentar. Esta especificidade dificulta seu uso em 

crianças de regiões brasileiras mais desenvolvidas. O estudo de MATOS et 

al. (2012) desenvolveu um QFA para crianças de 4 a 11 anos de Salvador, 

Bahia, específico para um estudo de coorte de crianças. Nesta coorte o 

objetivo principal foi avaliar a ocorrência da asma e outras doenças 

alérgicas. No estudo de validação os coeficientes de correlação foram 
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menores que 0,3, sugerindo que o instrumento não apresenta validade 

aceitável, condição importante quando se quer utilizá-lo em outro estudo 

(CADE et al., 2002).  

Portanto, justifica-se a necessidade de desenvolvimento de um QFA 

quantitativo para crianças em idade escolar de São Paulo, pois não se tem 

conhecimento na literatura de um QFA quantitativo que contenha alimentos 

com porções comumente consumidas nesta faixa etária.  

 

1.3 QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 

QUANTITATIVO PARA CRIANÇAS DE 7 A 10 ANOS (QUEFAC) 

 

Em estudo desenvolvido por HINNIG et al. (2014), com base em 

dissertação de mestrado, foi proposto um Questionário de Frequência 

Alimentar Quantitativo para crianças (QUEFAC) com 76 itens alimentares e 

oito opções de frequência de consumo desenvolvido para crianças de 7 a 10 

anos para avaliar o consumo habitual em energia e macronutrientes dos 

últimos três meses (Anexo 1).  

Este instrumento foi construído a partir da aplicação de três diários 

alimentares em 85 escolares de uma escola pública localizada no município 

de São Paulo. A pesquisa foi realizada entre os meses de maio a julho de 

2008 e entre os meses de março a junho de 2009. Para a elaboração do 

questionário, foi utilizada metodologia proposta por BLOCK et al. (1985), que 

permitiu identificar os itens alimentares que contribuíram com até 95% do 

consumo em energia e macronutrientes da amostra de crianças estudadas. 
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O QUEFAC foi construído para ser administrado por entrevista com o 

próprio escolar. Os entrevistadores foram instruídos sobre a utilização de 

réplicas de alimentos e amostras de utensílios domésticos (copos pequeno, 

médio e grande; xícara de chá; colheres de sopa, de servir, de sobremesa e 

de chá; escumadeira média; concha média), no momento da entrevista, para 

auxiliar os escolares na estimativa da porção usualmente consumida. 

O estudo de desenvolvimento do QUEFAC estava aninhado a um 

estudo de coorte de escolares de 7 a 10 anos de uma escola pública da 

cidade de São Paulo, não mais em andamento, para avaliar a evolução do 

estado nutricional e seus fatores associados, incluindo o consumo alimentar. 

Por este motivo, foi sugerida a necessidade de desenvolvimento de um 

instrumento específico de avaliação do consumo habitual para a análise de 

possíveis associações. 

Após a avaliação das propriedades psicométricas (validade e 

confiabilidade), este QFAQ poderá ser utilizado na avaliação e 

monitoramento das mudanças alimentares. Poderá, também, ser usado em 

estudos longitudinais sobre estilo de vida e saúde na idade escolar. 

  Entende-se que a versão do QUEFAC apresentada precisará ser 

testada quanto à reprodutibilidade e à validade para se afirmar que o 

instrumento apresenta qualidade reconhecida. A comparação do valor do 

nutriente estimado pelo QUEFAC e pelo método escolhido como de 

referência permitirá avaliar fontes de erros inerentes ao deste instrumento, 

ou seja, a adequação da própria lista de alimentos do questionário, a 
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adequação do valor médio do nutriente assumido para cada item alimentar e 

o tamanho da porção do alimento (BLOCK et al., 1986). 

Após a avaliação das propriedades psicométricas (validade e 

reprodutibilidade), o QUEFAC poderá ser utilizado na avaliação e 

monitoramento do consumo habitual. 

 

 1.4 REPRODUTIBILIDADE 

 

Os estudos de reprodutibilidade permitem avaliar se os dados obtidos 

por meio de um determinado instrumento se reproduzem ao longo do tempo 

por meio de aferições repetidas (NELSON, 1997). Esses estudos se 

caracterizam pela avaliação da consistência das respostas em diferentes 

momentos, de um mesmo participante e, de preferência, preservando as 

condições experimentais (LITWIN, 1995).  

O intervalo de tempo decorrente entre uma aferição e outra do 

instrumento testado não pode ser muito longo, porque existe a possibilidade 

de mudança no hábito alimentar, reduzindo o grau de reprodutibilidade do 

instrumento (STREINER e NORMAN, 2003). Por outro lado, se o tempo for 

muito curto, o respondente pode se lembrar da informação anteriormente 

fornecida (TSUBONO et al., 1995). Segundo STREINER e NORMAN (2003), 

especialistas em instrumentos de aferição sugerem um intervalo de 2 a 14 

dias entre uma aplicação e outra do instrumento avaliado. 

A análise da reprodutibilidade pode ser realizada por meio do 

coeficiente de correlação intraclasse. Um coeficiente de correlação 
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intraclasse igual a 1 indica medidas idênticas, portanto, pode-se afirmar que 

não existe erro experimental e há máxima reprodutibilidade. Um coeficiente 

de correlação intraclasse igual a 0 indica que toda a variabilidade é devida 

ao erro experimental, ou seja, há discordância entre os valores repetidos em 

cada indivíduo. Neste caso o instrumento de medida não apresenta 

resultados semelhantes, apresenta baixa reprodutibilidade e, portanto, deve 

ser modificado (BARTKO e CARPENTER, 1976).  

WILLETT (1998) sugere que os coeficientes de correlação (Pearson 

ou Spearman) devem se encontrar na faixa de 0,4 a 0,7. O coeficiente de 

correlação de Pearson ou Spearman não mede a concordância entre os 

resultados da aplicação do QFA em diferentes momentos, somente o grau 

com que os mesmos estão correlacionados e depende do tamanho da 

amostra e das características dos sujeitos (GIBSON, 1990).  

A comparação de médias dos nutrientes provenientes das aplicações 

do QFA também é uma estratégia simples e barata para sua avaliação, 

porém, oferece limitada informação da reprodutibilidade e validade do 

instrumento. Médias semelhantes fornecem indicação de que o QFA é 

razoavelmente abrangente, mas não fornece informação sobre a habilidade 

do QFA em discriminar os indivíduos entre aqueles que consomem mais ou 

menos em determinado nutriente (WILLETT, 1998). 

A estratégia de Bland-Altman (BLAND e ALTMAN, 1986; BLAND e 

ALTMAN, 1999) também pode ser utilizada para avaliar a concordância 

entre os métodos e a presença de erros sistemáticos. Também avalia se as 

diferenças entre os métodos são semelhantes em todo o intervalo de 
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consumo e se a extensão da concordância difere entre os indivíduos com 

baixo consumo comparado a um alto consumo do nutriente de interesse. 

Neste método, a concordância é avaliada por meio de um gráfico de 

dispersão que relaciona a diferença entre as medidas (eixo Y) e a média 

destas (eixo X). Se os valores concordarem perfeitamente, os pontos cairão 

todos sobre o valor zero do eixo Y. Na presença de diferenças entre os 

valores, os pontos se distribuirão, aleatoriamente, ao redor do valor zero do 

eixo Y. Os autores propõem os limites de concordância superior e inferior e 

respectivos intervalos de confiança de 95% calculados a partir da 

distribuição de probabilidade das diferenças entre os valores. A avaliação da 

concordância entre as medidas depende da análise do pesquisador, tendo 

em vista que é o mesmo quem tem conhecimento sobre o objeto de estudo e 

pode decidir se as diferenças destacadas no gráfico podem ter alguma 

implicação prática em relação à tomada de decisões (BLAND e ALTMAN, 

1999). 

Outra estratégia é verificar se a proporção de pessoas classificadas 

com base em quartis ou tercis de consumo, difere quando são aplicadas em 

diferentes momentos o QFA, utilizando o coeficiente Kappa (CADE et al., 

2002). No caso da reprodutibilidade, este método é usado para verificar a 

concordância das aplicações em classificar os indivíduos no mesmo nível de 

ingestão. De acordo com LANDIS e KOCH (1977), valores de Kappa 

menores que 0,2, de 0,21 a 0,40, 0,41 a 0,60, 0,61 a 0,80, 0,81 a 1,0 

indicam concordância pobre, razoável, moderada, boa e muito boa, 

respectivamente. Segundo MACLURE e WILLETT (1987), os valores de 
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Kappa não são facilmente interpretáveis, pois ele depende do número de 

categorias que a variável foi dividida. Portanto, é um método que apresenta 

limitações e deve ser utilizado com outros métodos de avaliação. 

 

 1.5 VALIDADE  

 

 Os termos acurácia ou validade referem-se a quanto um determinado 

instrumento afere a característica que ele se propõe a medir (NUNNALLY e 

BERNSTEIN, 1995). É essencial entender a direção e a magnitude do erro 

de medida introduzido pelo QFA para interpretar possíveis associações 

observadas entre o consumo alimentar e doenças.  

  Na área da Epidemiologia Nutricional, BLOCK (1982), em artigo de 

revisão sobre a validação de métodos de consumo alimentar, questiona 

como avaliar a validade de uma medida para a qual não sabemos qual é a 

verdade. Segundo a autora, é necessário aceitar o termo de validação 

relativa, já que na maioria dos estudos de validação, realizam-se 

simplesmente comparações entre um método e outro. 

  Por não haver “padrão ouro” para validar um QFA, o método testado é 

comparado com outro método que é julgado superior e o erro dos dois 

métodos deve ser tão independente quanto possível (WILLETT e LENART, 

1998). Portanto, no estudo de validade é somente verificado se ambos os 

métodos fornecem respostas relacionadas. Caso não haja concordância 

entre os métodos, é importante dizer se um dos métodos não está correto ou 
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ambos, pois não são avaliadas sensibilidade e especificidade (CADE et al., 

2002). 

A comparação do valor do nutriente estimado pelo QFA e pelo método 

escolhido como padrão ouro permitirá avaliar fontes de erros inerentes ao 

uso de instrumentos desta natureza, ou seja, a adequação da própria lista de 

alimentos do questionário, a adequação do valor médio do nutriente 

assumido para cada item alimentar e o tamanho da porção (WILLETT, 

1998).  

Existem poucos estudos de validação em crianças para justificar um 

método em particular (LIVINSGTONE et al., 2004). Os biomarcadores são 

métodos objetivos para validação de um QFA, tal como a água duplamente 

marcada, porém são geralmente caros, validam apenas um nutriente 

específico, requerem laboratórios sofisticados e constituem um método 

invasivo quando comparados aos inquéritos dietéticos (NELSON, 2003). Por 

estas razões, o RA tem sido sugerido como métodos de escolha para 

validação de QFA, além do seu erro de estimação não ser correlacionado 

com os erros cometidos no QFA (CADE et al , 2002). Porém, é um método 

que demanda muita cooperação do participante, motivação e necessita de 

treinamento prévio (ROCKETT et al., 1997) 

Múltiplos R24h são mais propensos a se correlacionarem com os 

erros observados com o QFA, como o viés de memória. A velocidade e 

facilidade de administração, o baixo custo e a viabilidade para entrevistar um 

grande número de indivíduos tornam este método como referência em 

estudos de validação de QFA (NELSON, 2003). Além disso, são mais 
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indicados quando a população de estudo é menos cooperativa e não 

alfabetizada. Sugere-se que um dos dias avaliados corresponda a um dia de 

final de semana, pois representa um dia de consumo geralmente diferente 

dos outros (BEATON et al., 1994). 

NELSON (1997) sugere que o QFA seja administrado antes do 

método de referência. Isto faria com que os participantes ao responderem ao 

QFA não sofressem influência por terem sido submetidos à experiência da 

avaliação do consumo alimentar, o que poderia modificar sua percepção da 

dieta e causar um viés de informação ou a modificação do hábito alimentar 

(WILLETT, 1998). 

Os mesmos métodos de análise na avaliação da reprodutibilidade 

podem ser realizados no estudo de validade. A validade do QFA pode ser 

avaliada pela correlação entre este e o método de referência, utilizando o 

coeficiente de correlação intraclasse. A literatura cita que as correlações 

entre o consumo obtido pelo QFA e o consumo verdadeiro geralmente é 

menor que 0,7 (WILLETT, 1998).  WILLETT (1998) afirma ainda que os 

coeficientes de correlação devem encontrar-se na faixa de 0,4 a 0,7 para 

possuírem validação aceitável. 

Quando o consumo absoluto é importante, o estudo de validade deve 

avaliar a habilidade do teste em refletir a média do grupo, verificado pela 

diferença de médias, por meio da realização de testes paramétricos ou não 

paramétricos para amostras dependentes a depender da distribuição dos 

nutrientes investigados (NELSON, 1997). Tal como descrito para o estudo 

de reprodutibilidade, o teste de diferença de médias oferece pouca 
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informação sobre a validade do QFA e deve ser utilizado juntamente com 

outros métodos de avaliação. O método de Bland-Altman também é uma 

abordagem para avaliar a concordância entre os métodos de avaliação de 

consumo (BLAND e ALTMAN, 1986).  

Em muitos estudos epidemiológicos, no entanto, a preocupação 

principal é classificar os indivíduos em diferentes grupos, de acordo com os 

níveis de exposição, em vez de avaliar sua ingestão absoluta. Assim, 

comparações entre os métodos relacionadas às proporção de pessoas 

classificadas com base no tercil ou quartil de consumo, também são 

frequentemente utilizadas na avaliação da validade e reprodutibilidade de 

um QFA. Coeficientes Kappa ponderado baixos como 0,3 a 0,4, mostram 

uma atenuação tão severa que seria difícil encontrar associação entre dieta 

e doença. 

Há poucos QFA construídos com apreciação de suas propriedades 

psicométricas em crianças de 7 a 10 anos (HAMMOND et al., 1993; 

ROCKETT et al., 1995; ARNOLD et al., 1995; BERTOLI et al., 2005; 

ROUMELIOTI e LEOTSINIDIS, 2009; PINO, 2009; ZEMEL et al., 2010; 

SHATENSTEIN et al., 2010; KOBAYASHI et al., 2011; PRESTON et al., 

2011; SCAGLIUSI et al., 2011; MATOS et al., 2012). Em estudos com 

crianças que avaliaram a reprodutibilidade e validade, observa-se a 

utilização de diferentes métodos e uma grande amplitude nos valores de 

correlação. Isso porque não existe um método de referência único, além de 

depender do tipo de respondente (criança ou responsável), e do nutriente 

sob investigação. 
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1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que uma dieta inadequada na infância repercute no 

aparecimento de doenças relacionadas com o estilo de vida e, para sua 

prevenção, é apropriado que os indivíduos tenham hábitos alimentares 

saudáveis desde a infância (MIKKILÄ et al., 2005). Considera-se, portanto, 

relevante avaliar a dieta habitual de crianças em idade escolar por ser, este, 

um período não somente de crescimento, mas, também, de formação de 

hábitos alimentares. 

Um QFA denominado QUEFAC foi construído por HINNIG et al. 

(2014) para avaliar a dieta habitual de crianças de 7 a 10 anos dos últimos 

três meses, que inclui 76 itens alimentares representativos da dieta habitual 

de crianças desta faixa etária.  Porém, o quanto o QUEFAC é reproduzível e 

acurado ainda não foi estudado. Somente após esta avaliação poderá se 

afirmar que o instrumento apresenta qualidade reconhecida  

Assim, a presente tese se propõe a continuar o estudo do mestrado e 

avaliar a reprodutibilidade e a validade do QUEFAC direcionado a crianças 

de 7 a 10 anos, utilizando como método de referência a aplicação de três 

R24h.  
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2 OBJETIVOS 

  

• Avaliar a reprodutibilidade do QUEFAC em crianças de 7 a 10 anos. 

• Avaliar a validade do QUEFAC em crianças de 7 a 10 anos. 

• Avaliar a validade do QUEFAC segundo sexo, idade (7 e 8 anos; 9 e 

10 anos) e nível socioeconômico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta tese é composta de dois estudos: um estudo para analisar a 

reprodutibilidade e outro para avaliar a validade do QUEFAC, além de um 

item específico sobre o estudo piloto, detalhado a seguir: 

 

3.1 ESTUDO PILOTO 

 

O estudo piloto foi realizado em maio de 2012 em 11 escolas 

municipais da zona urbana do município de Araraquara, São Paulo, com 51 

crianças de 7 a 10 anos, matriculadas do 2º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. A amostra total foi de 100 crianças sorteadas através de 

amostra aleatória simples. O objetivo do estudo foi avaliar a metodologia de 

aplicação do QUEFAC e a necessidade de ajustes no instrumento para 

planejamento futuro dos estudos de reprodutibilidade e validade.   

O município de Araraquara está localizado na região central do 

Estado de São Paulo e dista 280 km da capital. Vivem no município 208.662 

habitantes sendo 97% na zona urbana (IBGE, 2010). O município possui 

onze escolas municipais localizadas na zona urbana, com aproximadamente 

3652 crianças matriculadas do 2º ao 5º ano. Por Araraquara representar 

uma cidade de porte médio do Estado de São Paulo, predominantemente 

urbanizada, e por facilidades operacionais para a realização do projeto com 

escolares neste município, a coleta do estudo piloto e da reprodutibilidade foi 

realizada nesta, sendo detalhado a seguir. 
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A aplicação do QUEFAC foi realizada por quatro entrevistadores 

treinados durante o período escolar. Ao final da entrevista, a criança foi 

questionada sobre os itens alimentares mais difíceis de serem relatados, 

sobre a existência de algum alimento desconhecido e sobre alimentos 

habitualmente consumidos não constantes no QUEFAC. Para a identificação 

de outros alimentos habitualmente consumidos pelas crianças e não 

constantes no QUEFAC, o questionário foi enviado à mãe ou responsável. 

Após a construção de máscara para entrada de dados do QUEFAC 

no programa Dietsys versão 4.01, codificou-se cada item de acordo com a 

frequência e quantidade consumida seguido de digitação. No sentido de 

verificar os itens alimentares não habitualmente consumidos, foi calculada a 

proporção de participantes que relataram a frequência de consumo “nunca” 

para cada item alimentar constante no QUEFAC. Foi realizada uma 

tabulação simples dos alimentos referidos pela criança ou pela mãe ou 

responsável que não foram listados no questionário.  

Após o estudo piloto, algumas modificações foram realizadas ao 

QUEFAC original (HINNIG et al., 2014). Reduziu-se o número de itens 

alimentares de 92 para 76, devido à exclusão dos itens alimentares não 

habitualmente consumidos (por exemplo: croissant, creme de avelã, farinha 

láctea, abacate) e ao agrupamento de itens a outros semelhantes já 

existentes no questionário (por exemplo: leite semi-desnatado e desnatado 

incorporado ao item Leite Puro). Outros itens como “Pipoca doce” e “Picolé 

de frutas” foram inseridos no QUEFAC e a denominação de alguns itens 

alimentares foi modificada para facilitar o entendimento pelo escolar (por 
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exemplo: Cereal matinal foi substituído por Sucrilhos® e pão de água foi 

inserido como sinônimo de pão francês). Incluiu-se, também, mais uma 

opção de frequência de consumo (5-6 vezes por semana). 

 

3.2 ESTUDO 1: ANÁLISE DA REPRODUTIBILIDADE 

 

3.2.1 Casuística 

 

O estudo de reprodutibilidade foi realizado no mês de abril de 2013 no 

município de Araraquara, com crianças de 7 a 10 anos matriculadas do 2º ao 

5º ano do Ensino Fundamental de escolas municipais.  

O tamanho de amostra foi calculado utilizando a fórmula proposta por 

MACHIN et al. (1997), utilizando poder do teste de 0,9, valor de α de 5% e 

um coeficiente de correlação mínimo esperado de 0,3. 
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Esta fórmula forneceu um tamanho mínimo de amostra de 93 

crianças. Entretanto, optou-se por selecionar o dobro de crianças 
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(aproximadamente 180) prevendo possíveis recusas e perdas, como 

observado em estudo piloto. 

 Para isso, as crianças foram selecionadas por amostragem por 

conglomerado. Realizou-se inicialmente o sorteio de quatro escolas, de um 

total de onze, e, posteriormente, sorteou-se duas séries de cada escola, 

totalizando 8 séries com um total de 179 crianças matriculadas. 

 A Figura 1 é uma descrição da amostra do estudo de 

reprodutibilidade. Do total de 179 crianças, doze não tinham a idade de 

interesse do estudo e foram excluídas. Das 167 elegíveis, 114 (68,3%) 

devolveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

2), sendo que uma criança foi perdida por doença, duas foram transferidas 

de escola, duas foram excluídas por apresentarem consumo > 5000 kcal e 

20 não conseguiram responder ao QUEFAC, pois não tinham habilidade 

para estimar a frequência de consumo. Esta habilidade foi testada pelo 

entrevistador, anteriormente a aplicação do QUEFAC, por meio de seis 

perguntas que questionam a frequência de algumas atividades realizadas 

frequentemente (diária ou semanal) ou esporadicamente (mensal) pelas 

crianças. A amostra final foi composta de 89 crianças.  
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Figura 1 – Descrição da trajetória da amostra do estudo de reprodutibilidade. 

 

3.2.2 Métodos   

 

Ao final de 2011 foi realizado contato com as secretarias de educação 

municipal e estadual de Araraquara para apresentação do projeto de 

pesquisa para o estudo de reprodutibilidade com os escolares matriculados 

do 2º ao 5º ano. O projeto foi aceito e aprovado pela Secretaria Municipal de 

Educação no início de 2012. Contatou-se, por email, a gerente do Ensino 

Fundamental, por meio da qual foi encaminhado o projeto e solicitado os 

dados das 11 escolas municipais da zona urbana e o número de alunos 

matriculados do 2º ao 5º ano. As escolas foram informadas por email pela 

gerência de ensino da autorização da pesquisa e, também, pelos 
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pesquisadores que agendaram uma visita às escolas para apresentação do 

projeto aos diretores para início do estudo piloto em maio de 2012. 

No início de 2013, novamente a gerência de ensino foi contatada por 

email para informar sobre o início do estudo de reprodutibilidade do 

QUEFAC. Solicitou-se a lista de alunos das 11 escolas para o sorteio da 

amostra. 

As quatro escolas sorteadas foram contatadas por email para 

informar-lhes sobre o início da coleta de dados do estudo de 

reprodutibilidade e agendamento da entrega dos TCLE e Questionário 

Socioeconômico (QSE). No mês de março de 2013, as escolas foram 

visitadas, entregues os TCLE e QSE aos alunos das séries sorteadas com 

idade de 7 a 10 anos e solicitaram-se às escolas os nomes completos e data 

de nascimento dos alunos.  

O estudo de reprodutibilidade foi realizado no mês de abril de 2013 

(Figura 2). Quatro pesquisadores previamente treinados realizaram a coleta 

de dados durante o período escolar. Quatro crianças eram convidadas a 

irem para uma sala a parte para aplicação do 1º QUEFAC. 

Aproximadamente 14 dias depois (2 semanas), as mesmas crianças foram 

convidadas novamente a responderem ao 2º QUEFAC. Nos dias de coleta, 

os pesquisadores solicitavam a entrega dos QSE preenchidos pelos pais. 
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Figura 2 – Esquema de coleta de dados do estudo de reprodutibilidade 
 
 

 
3.3 ESTUDO 2: ANÁLISE DA VALIDADE 

 

3.3.1 Casuística 

 

O estudo de validade foi conduzido no período de agosto a dezembro 

de 2013 com crianças de 7 a 10 anos matriculadas do 2º ao 4º ano de duas 

escolas públicas do município de São Paulo. Optou-se por analisar duas 

escolas com receio de que as perdas inviabilizassem a realização do estudo. 

A escolha pelo município de São Paulo se deu pela facilidade operacional, 

em realizar a coleta de dados de forma sequencial, como deve ser realizado 

em estudo de validade, e pelo menor custo financeiro, quando comparado 

ao custo necessário para continuação da pesquisa em Araraquara-SP, onde 

foram realizados os estudos piloto e de reprodutibilidade. 

O tamanho de amostra foi calculado utilizando a fórmula proposta por 

MACHIN et al. (1997), utilizando poder do teste de 0,9, valor de α de 5% e 

um coeficiente de correlação mínimo esperado de 0,3. 
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Esta fórmula forneceu um tamanho mínimo de amostra de 93 

crianças. Entretanto, optou-se por entregar o TCLE (Anexo 2) para o 

universo de crianças matriculadas do 2º ao 4º ano das escolas prevendo 

possíveis recusas e perdas, como observado em estudo piloto. 

A Figura 3 descreve a casuística até chegar à amostra final do estudo.   

     Das 207 crianças elegíveis na Escola 1, 128 (61,8%) trouxeram o 

TCLE. Destas, foram excluídas uma criança, pois apresentava autismo, uma 

criança mudou de escola e 31 crianças não conseguiram responder ao 

QUEFAC ou ao R24h, totalizando 95 crianças com dados válidos (Figura 3).   

 Na Escola 2, das 173 crianças elegíveis, 93 (53,8%) foram 

autorizadas a participar do estudo pela assinatura do TCLE. Destas, 2 

crianças foram excluídas por apresentarem deficiência mental, uma criança 

mudou de cidade e 18 foram excluídas ou por não conseguirem responder 

ao QUEFAC ou ao R24h. Sendo assim, a amostra da Escola 2 foi composta 

de 72 crianças (Figura 3). 

 Considerando as duas escolas em conjunto, a amostra final do estudo 

de validade foi composta por 167 crianças (Figura 3). 
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Figura 3 – Descrição da amostra do estudo. 

 

3.3.2 Métodos 

 

O projeto de pesquisa foi apresentado a três escolas públicas da 

região do Sumaré e Vila Madalena em junho de 2013 para verificar o 

interesse das mesmas em participar da pesquisa. A direção de duas escolas 

autorizou a realização do projeto. 

Na escola do período matutino, a pesquisa foi apresentada no início 

de agosto para os pais e professores em uma reunião de pais. Nesta, os 

TCLE foram entregues aos pais ou responsáveis, juntamente com o QSE 

(Anexo 3) que deveria ser preenchido por eles e entregue junto ao TCLE 

caso autorizassem à participação do escolar na pesquisa. Caso os pais não 

estivessem presentes, os TCLE foram entregues ao professor responsável 
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pela sala para que entregasse ao aluno no primeiro dia de aula. Ao final de 

uma semana, o pesquisador retornou à escola para pegar os TCLE e o QSE, 

além da lista de alunos do 2º ao 4º ano para o planejamento do início da 

coleta em agosto de 2013 e término em dezembro de 2013. A coleta foi 

realizada durante o período escolar, segundo planejamento prévio com os 

professores responsáveis pelas salas. Não se realizou coleta nas aulas de 

Educação Física e recreio escolar.  

Na escola do período vespertino, o projeto foi apresentado no início 

de agosto, em reunião de professores. Na reunião, decidiu-se que a coleta 

de dados se daria somente nas aulas de Educação Física para não 

comprometer as demais disciplinas. O TCLE e o QSE foram entregues aos 

alunos e, ao final de agosto, o pesquisador retornou à escola para pegar a 

lista de crianças matriculadas do 2º ao 4º ano para organização da coleta, 

além dos TCLE assinados e o QSE preenchido. A coleta iniciou no início de 

setembro de 2013 e finalizou em dezembro do mesmo ano. 

Em ambas as escolas, dois pesquisadores treinados realizaram a 

coleta de dados, durante o período escolar. Duas crianças por vez eram 

convidadas para uma sala reservada para que respondessem o QUEFAC e 

o Recordatório de 24h (R24h), em data previamente agendada, de tal forma 

que todos os escolares respondessem a um R24h na segunda-feira, 

referente ao consumo do domingo, representando o final de semana. A 

primeira coleta consistiu na aplicação do 1º R24h. Aproximadamente um 

mês após, os escolares foram chamados para responder ao QUEFAC e ao 

2º R24h. O 3º R24h também foi aplicado aproximadamente 1 mês após a 
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aplicação do 2º R24h (Figura 4). A criança que não respondeu a três R24h 

foi considerada como perda.  

 

Figura 4 – Esquema de coleta de dados  

 

Durante as coletas, os pesquisadores reforçavam a entrega do QSE 

daqueles escolares que não haviam ainda retornado com o formulário 

preenchido pelos pais. 

 

3.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS 

   

 3.4.1 Questionário Socioeconômico (QSE) 

 

O QSE foi utilizado nos estudos de reprodutibilidade e validade. Ele 

foi proposto pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 

2008) e apresenta questões referentes à escolaridade do chefe de família e 

questões de posse de bens materiais. Cada resposta tem uma pontuação e, 

ao final, o total de pontos foi utilizado para a classificação da família em 

classes econômicas, segundo Critérios de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB) (Quadro 1). 
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Optou-se por escolher este questionário, pois tem se mostrado útil em 

diversas pesquisas educacionais cujo objetivo é conhecer o nível 

socioeconômico de escolares (INEP, 2005; PNDS, 2006; ALVES et al., 

2014). 

 

Quadro 1 – Pontos de corte do Critério de Classificação Econômica Brasil 
Classe Pontos Renda média familiar (R$) 

A1 30-34 7.793 
A2 25-29 4.648 
B1 21-24 2.804 
B2 17-20 1.669 
C 11-16 927 
D 6-10 424 
E 0-5 207 
Fonte: ABEP, 2008 

 

O nível socioeconômico da criança, além de servir para caracterizar a 

amostra do estudo, também será utilizado para estratificar as crianças em 

classes econômicas e posterior avaliação da validade do QUEFAC. Segundo 

NELSON (1997) e FIELD et al. (1999), este é um dos fatores que 

influenciam no processo de validação, pois indivíduos com menor nível 

socioeconômico podem contribuir com menor variabilidade na dieta, 

refletindo em valores de correlação mais baixos, como verificados em alguns 

estudos (BAER et al., 2005; TRUTHMANN et al., 2011). 
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3.4.2  Recordatório Alimentar de 24 horas (R24h) 

 

O R24h foi utilizado como método de referência no estudo de 

validade. 

Durante a entrevista, o pesquisador questionou à criança todos os 

alimentos e bebidas consumidos e suas quantidades (em medidas caseiras) 

no domicílio e fora dele, nas últimas 24 horas. Todas as informações foram 

registradas em formulário próprio que incluiu a data da entrevista, dia da 

semana a que se refere o R24h, data de nascimento da criança, horário e 

local de consumo, alimento e bebida consumido e quantidade (Anexo 4). 

Para auxiliar o escolar no relato da quantidade, este teve acesso aos 

utensílios mais utilizados no dia-a-dia para o relato das informações em 

medidas caseiras como colheres, xícaras, copos, escumadeira, pegador e 

concha. Um álbum de fotografias de porções de alimentos desenvolvido por 

ZABOTTO et al. (1996) também foi utilizado para auxiliar as crianças no que 

se refere às quantidades.  

 Os R24h foram padronizados e digitados no programa NutriQuanti 

(2011) que se baseia em tabelas de composição de alimentos como a 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e a Tabela do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para conversão 

das medidas caseiras em gramas e determinação das quantidades em 

energia (kcal) e nutrientes. 
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3.4.3 Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo para crianças 

de 7 a 10 anos (QUEFAC) 

  

O QUEFAC (Anexo 1) foi utilizado em ambos os estudos. 

Para o estudo de reprodutibilidade o QUEFAC foi aplicado duas vezes 

no mesmo escolar com intervalo de aproximadamente 14 dias entre uma 

aplicação e outra. No estudo de validade, O QUEFAC foi aplicado em uma 

única vez, em horário escolar, quando da aplicação do 2º R24h. 

As crianças deveriam responder com qual frequência consomem 

determinada porção do item alimentar questionado, nos últimos três meses. 

Para auxiliar o escolar no relato da quantidade, este teve acesso aos 

utensílios mais utilizados no dia-a-dia para o relato das informações em 

medidas caseiras como colheres, xícaras, copos, escumadeira, pegador e 

concha. Um álbum de fotografias de porções de alimentos desenvolvido por 

ZABOTTO et al. (1996) também foi utilizado para auxiliar as crianças no que 

se refere à quantidade. Um tabuleiro contendo as opções de frequência de 

consumo contidas no QUEFAC, elaborado por aluna de graduação em 

nutrição envolvida na pesquisa, foi utilizado no momento da entrevista para 

auxiliar a criança no relato da frequência de consumo (Anexo 5).  

Os entrevistadores anotaram o horário de início e fim da entrevista 

para verificar o tempo de aplicação do QUEFAC. A avaliação da entrevista 

foi realizada por meio de um formulário (Anexo 6) em que o entrevistador 

forneceu escores, variando de 1 a 5, relacionados à atenção da criança ao 

responder o QUEFAC, à habilidade para se lembrar dos itens alimentares e 
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estimar a frequência de consumo, ao nível de cooperação e avaliação geral 

da entrevista. Os escores de 1 a 5 corresponderam às categorias ruim (1), 

regular (2), boa (3), muito boa (4) e excelente (5), de modo semelhante ao 

proposto por SALLIS et al. (1996) em questionário de aferição de atividade 

física. 

A criança que não conseguiu responder ao QUEFAC por não saber 

relatar a frequência de consumo foi considerada como perda no estudo. Os 

demais aspectos avaliados não foram considerados como exclusivos, pois 

não interferem na capacidade da criança em responder ao QUEFAC. 

O QUEFAC foi codificado e digitado em duplicata no programa 

Dietsys versão 4.01 para a conversão das informações em energia (kcal) e 

nutrientes. As categorias de frequência de consumo foram transformadas em 

frequência diária e os nutrientes contidos na porção alimentar escolhida pela 

criança foi multiplicada a esta frequência para fornecer o valor da ingestão 

diária de energia e nutrientes. 
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3.5 VARIÁVEIS DOS ESTUDOS DE REPRODUTIBILIDADE        

E VALIDADE 

 

A descrição das variáveis do estudo encontra-se nos Quadros 2, 3 e 

4. 

Quadro 2 – Variáveis sociodemográficas 

Variável Tipo de variável 
 

Categoria 

Sexo Qualitativa nominal Masculino, feminino 

Nível socioeconômico Qualitativa ordinal - classes A, B, C, D, E 

ou A/B, C/D 

Idade (anos) Qualitativa ordinal ou 
quantitativa contínua 

ano  

ou 7-8 e 9-10 anos 

 

Quadro 3 – Variáveis de aplicação do QUEFAC 

Variável Tipo de variável 
 

Categoria 

Avaliação geral Qualitativa ordinal Ruim, Regular, Bom, Muito bom, 
Excelente 
 

Atenção Qualitativa ordinal Ruim, Regular, Bom, Muito bom, 
Excelente 
 

Lembrança dos itens consumidos Qualitativa ordinal Ruim, Regular, Bom, Muito bom, 
Excelente 
 

Frequência de consumo Qualitativa ordinal Ruim, Regular, Bom, Muito bom, 
Excelente 
 

Cooperação Qualitativa ordinal Ruim, Regular, Bom, Muito bom, 
Excelente 
 

Tempo de aplicação (min) Quantitativa contínua  
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Quadro 4 – Variáveis relativas ao consumo 

Variável  
 

Tipo de variável 
 

Categoria 

Energia (kg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Proteínas (g) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Lipídios (g) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Carboidratos (g)  Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Cálcio (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Fósforo (MG) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Ferro (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Sódio (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Potássio (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Zinco (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Magnésio (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Vitamina  B1 (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Vitamina B2 (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Niacina (MG) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Vitamina B6 (mg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Vitamina C (MG) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Retinol (mcg) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Gordura Sat (g) Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

Colesterol (mg)  Quantitativa contínua ou Qualitativa ordinal Quartil* ou tercil** 

*Quartil: no estudo de validade para amostra como um todo 
*Tercil: no estudo de reprodutibilidade e no estudo de validade estratificado por sexo, faixa etária e 
nível socioeconômico 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A digitação em duplicata do QSE e avaliação da entrevista do 

QUEFAC foram realizadas no programa Epi Info versão 3.5.1. Os dados 

provenientes do QUEFAC foram digitados no programa DietSys versão 4.01  

e dos R24h no programa NutriQuanti (2011). 

A análise dos dados foi realizada no programa Stata versão 10.0 

(STATACORP, 2007). 

 

3.6.1  Reprodutibilidade 

 

3.6.1.1 Caracterização da amostra 

 

Foi realizada análise descritiva para sexo, idade e nível 

socioeconômico. Foram calculadas a média e o desvio-padrão para a idade 

e as proporções de crianças entre as faixas etárias, entre o sexo e nível 

socioeconômico. 

 

3.6.1.2 Reprodutibilidade do QUEFAC 

 

Para os dados de consumo alimentar, foi avaliada a aderência à curva 

normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para definir qual teste de 

diferença de médias iria ser realizado, a depender da distribuição de 

probabilidades das variáveis. Observou-se aderência à distribuição normal 
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para energia e todos os nutrientes do QUEFAC, com exceção dos lipídios, 

vitamina C, gordura saturada e colesterol. As variáveis lipídios, gordura 

saturada e colesterol aderiram à distribuição normal após transformação em 

logaritmo, o que não ocorreu com a variável Vitamina C, que foi analisada 

sem a transformação, utilizando testes não paramétricos para este nutriente. 

Os dados de consumo alimentar provenientes do QUEFAC foram 

ajustados pela energia segundo modelo proposto por WILLETT e 

STAMPFER (1986). 

A reprodutibilidade foi avaliada para a amostra como um todo. A 

média de energia e dos nutrientes ajustados do 1º QUEFAC foi comparada 

com os valores ajustados do 2º QUEFAC utilizando o teste t pareado para as 

variáveis com distribuição normal e Wilcoxon para as não normais. Calculou-

se o coeficiente de correlação intraclasse e o intervalo de confiança de 95% 

para verificar a correlação entre as aplicações.  

Os dados de energia e nutrientes foram classificados em tercis de 

consumo e calculada a proporção de crianças classificadas no mesmo tercil 

em ambas as aplicações, com diferença de 1 tercil e em tercis opostos. 

Calculou-se o coeficiente Kappa ponderado para verificar a concordância 

entre as aplicações. Optou-se pela divisão da variável em tercis devido ao 

tamanho da amostra. 

Realizou-se a análise pelo método de Bland-Altman para comparar os 

resultados do 1º QUEFAC e do 2º QUEFAC.   

 

 



  59  

 

 

 

3.6.2 Validade 

 

3.6.2.1 Caracterização da amostra 

 

Foi realizada análise descritiva para sexo, idade e nível 

socioeconômico. Para o sexo e nível socioeconômico foram calculadas as 

proporções e realizado o teste do qui-quadrado para comparação entre as 

duas escolas. Foram calculadas a média e o desvio-padrão para a idade e 

as proporções de crianças que tinham 7, 8, 9 e 10 anos de idade. 

 

3.6.2.2 Validação do QUEFAC 

 

Para os dados de consumo alimentar foi avaliada a aderência à curva 

normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Observou-se aderência à 

distribuição normal para energia e todos os nutrientes do QUEFAC, com 

exceção da Vitamina C e colesterol. A variável colesterol apresentou 

distribuição paramétrica após transformação em logaritmo, o que não 

ocorreu com a variável Vitamina C, que foi analisada sem a transformação, 

utilizando testes não paramétricos para este nutriente. 

Os dados de consumo alimentar provenientes do QUEFAC foram 

ajustados pela energia segundo modelo proposto por WILLETT e 

STAMPFER (1986). Os dados do R24h foram ajustados para a variabilidade 

e também para energia pelo Multiple Souce Method (MSM) (2012). Os dados 

da variabilidade intrapessoal e interpessoal do R24h estão no Anexo 7. 
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A validade foi avaliada para a amostra como um todo e segundo sexo, 

idade e nível socioeconômico. Para a idade, classificaram-se as crianças em 

duas categorias: 7 e 8 anos e 9 e 10 anos. Para o nível socioeconômico, 

classificaram-se em classes A e B, C e D.  

A média de energia e dos nutrientes ajustados dos três R24h foi 

comparada com os valores ajustados do QUEFAC utilizando o teste t 

pareado para as variáveis com distribuição normal e Wilcoxon para as não 

normais. Calculou-se o coeficiente de correlação intraclasse e o intervalo de 

confiança de 95% para verificar a correlação entre os métodos.  

Os dados de energia e nutrientes foram classificados em quartis de 

consumo para a amostra como um todo e calculada a proporção de crianças 

classificadas no mesmo quartil em ambos os métodos, com diferença de 1 

quartil, com diferença de 2 quartis e em quartis opostos para verificar a 

capacidade do QUEFAC em classificar acuradamente os escolares, 

conforme realizado também por WATSON et al. (2009), SHANESTEIN et al. 

(2010) e PRESTON et al. (2011). Para a verificação segundo sexo, idade e 

nível socioeconômico, as variáveis foram classificadas em tercil, devido ao 

tamanho da amostra após a estratificação, e foi calculada a proporção de 

crianças classificadas no mesmo tercil, com diferença de 1 tercil e em tercis 

opostos. Calculou-se o coeficiente Kappa ponderado para verificar a 

concordância entre os métodos, seja na divisão por quartil, seja na de tercil. 

Finalmente, foi realizada a análise pelo gráfico de Bland-Altman para 

a amostra como um todo, para comparar os resultados do QUEFAC e do 

R24h.   
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3.7 QUESTÕES ÉTICAS 

 

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

Faculdade de Saúde Pública da USP (COEP/FSP-USP), protocolo 

0152.0.207.207-11 (Anexo 8). Os responsáveis pelas crianças do estudo 

assinaram um TCLE. 

O estudo não expõe os participantes a nenhum tipo de risco e foi 

garantida a confidencialidade dos dados e o anonimato das crianças. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 REPRODUTIBILIDADE 

 

4.1.1 Caracterização da Amostra 
 
 
A amostra para o estudo de reprodutibilidade foi composta por 89 

crianças, sendo 65,2% do sexo feminino, 32,6% com idade de 8 anos 

(média=9,1 anos, dp = 1,1) e 65,6% pertencentes à classe C (média salarial 

de R$ 1147,00 a 1685,00) (Tabela 1) 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis qualitativas de escolares de 7 
a 10 anos do estudo de reprodutibilidade. Araraquara-SP, 2013 
 
Variável Categoria N % 

Masculino 31 34,8 Sexo 
Feminino 58 65,2 

Idade (anos)                 7 ├  8 13     14,6 
                 8 ├  9 29 32,6 
                 9 ├ 10 24 27,0 
               10 ├ 11 23 25,8 

Nível socioeconômico Classe E 
Classe D 

 5 
10 

  5,6 
11,2 

Classe C 42 47,2  
Classe B   7   7,9 

 Classe A   0         - 
 Ignorado 25 28,1 

Total  89 100,0 
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4.1.2 Avaliação da aplicação do 1º QUEFAC e 2º QUEFAC 

 

 O tempo médio de aplicação do 1º QUEFAC foi de 31,0 minutos 

(dp=7,0 minutos) e do 2º QUEFAC foi de 27,2 minutos (dp=7,4 minutos). A 

média do intervalo entre a aplicação dos QUEFACs foi de 13,8 dias (dp=1,8 

dias). 

 Aproximadamente, 86% das crianças avaliadas obtiveram conceitos 

bom, muito bom ou excelente em todos os aspectos da entrevista no 1º 

QUEFAC e, aproximadamente, 80% no 2º QUEFAC. O maior percentual de 

crianças com conceito Regular, tanto no 1º QUEFAC (28,1%) quanto no 2º 

QUEFAC (33,7%) foi no aspecto sobre a capacidade da criança em estimar 

a frequência de consumo. O conceito “Ruim” fornecido pelo entrevistador já 

era critério de exclusão do estudo, por este motivo não foi observada 

nenhuma criança com este conceito dentro do total de crianças com dados 

válidos de QUEFAC. 
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Tabela 2 – Distribuição dos escolares (%) segundo capacidade de 
entendimento da criança no preenchimento dos QUEFAC no estudo de 
reprodutibilidade, Araraquara - SP, 2013 
 

Aspectos da entrevista Avaliação 

 Ruim Regular Bom Muito bom Excelente 

1º QUEFAC      

    Avaliação geral - 16,9 29,2 24,7 29,2 

    Atenção - 12,4 29,2 14,6 43,8 

    Lembrança dos itens    
consumidos 

- 5,6 33,7 14,6 46,1 

    Frequência de 
consumo 

- 28,1 28,1 16,8 27,0 

    Cooperação - 6,7 29,2 18,0 46,1 

2º QUEFAC      

    Avaliação geral - 22,5 32,6 23,6 21,3 

    Atenção - 18,0 31,4 18,0 32,6 

    Lembrança dos itens    
consumidos 

- 14,6 34,8 18,0 32,6 

    Frequência de 
consumo 

- 33,7 29,2 16,9 20,2 

    Cooperação - 11,2 31,5 20,2 37,1 
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4.1.3 Avaliação da reprodutibilidade 

 

 As médias de energia e nutrientes ajustados pela energia do 1º 

QUEFAC foram comparadas aos valores do 2º QUEFAC. Foi observada 

diferença estatisticamente significativa para energia e para todos os 

nutrientes avaliados (Tabela 3), sendo que as médias foram maiores no 1º 

QUEFAC.  

 Os coeficientes de correlação intraclasse (ricc) variaram de 0,54 para o 

cálcio a 0,12 para lipídios. Observando os intervalos de confiança (IC 95%), 

não foi observada correlação estatisticamente significativa para lipídios, 

carboidratos, vitamina C e colesterol. Correlação moderada > 0,40 foi 

verificada para energia (ricc = 0,44), proteínas (ricc = 0,41), fósforo (ricc = 0,42), 

ferro (ricc = 0,48), potássio (ricc = 0,48), magnésio (ricc = 0,52) e vitamina B2 

(ricc = 0,49). 

 



  66  

 

 

 

Tabela 3 – Reprodutibilidade do consumo em energia e dos nutrientes ajustados 
pela energia do 1º QUEFAC e do 2º QUEFAC de escolares de 7 a 10 anos, 
Araraquara – SP, 2013 
 

1º QUEFAC 2º QUEFAC p rICC IC (95%) Nutrientes 
Média  dp Média dp    

Energia (kcal) 2395,86 733,34 2028,67 727,75 <0,001                                                                                                                0,44 0,25; 0,59 

Proteínas (g) 95,09 15,83 81,17 16,16 <0,001                                         0,41 0,23; 0,57 

Lipídios (g)** 81,47 12,88 68,51 12,53 <0,001   0,12 −0,09; 0,32 

Carboidratos (g) 340,26 35,07 289,14 30,03 <0,001   0,13 −0,08; 0,33 

Cálcio (mg) 774,93 188,04 658,74 153,86 <0,001                                                                          0,54 0,38; 0,68 

Fósforo (mg) 1501,93 209,75 1273,64 210,20 <0,001   0,42 0,23; 0,58 

Ferro (mg) 16,12 3,57 13,95 3,59 <0,001   0,48 0,30; 0,62 

Sódio (mg) 3684,06 605,46 3187,09 527,29 <0,001                    0,25 0,05; 0,44 

Potássio (mg) 3350,56 623,61 2757,72 580,98 <0,001   0,48 0,30; 0,62 

Zinco (mg) 13,40 2,38 11,44 2,72 <0,001   0,37 0,17; 0,53 

Magnésio (mg) 361,73 85,85 310,41 80,56 <0,001                                                            0,52 0,36; 0,66 

Vitamina B1 (mg) 2,17 0,37 1,84 0,30 <0,001   0,34 0,14; 0,51 

Vitamina B2 (mg) 2,27 0,41 2,03 0,46 <0,001   0,49 0,31; 0,63 

Niacina (mg) 21,94 3,35 18,74 2,97 <0,001                                                                                                            0,27 0,07; 0,46 

Vitamina B6 (mg) 2,18 0,32 1,86 0,34 <0,001                                      0,22 0,02; 0,41 

Vitamina C (mg) 128,59 109,00 85,46 64,11 <0,001*   0,16 −0,05; 0,35 

Retinol (mcg) 295,97 107,83 258,32 110,76 0,005 0,35 0,16; 0,52 

Gordura sat (g)** 26,58 5,52 22,21 5,20 <0,001   0,24 0,03; 0,42 

Colesterol (mg)** 277,62 107,51 221,55 75,94 <0,001                                                      0,15 −0,06; 0,35 

* Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
rICC: coeficiente de correlação intraclasse 
IC (95%): intervalo de confiança de 95%  
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A Tabela 4 mostra os valores de Kappa ponderado de energia e 

nutrientes, avaliando a concordância da categorização em tercis de consumo 

pelo 1º QUEFAC e 2º QUEFAC. Aproximadamente 44% das crianças foram 

classificadas no mesmo tercil de consumo por ambas aplicações do 

QUEFAC. Os maiores valores percentuais de classificação no mesmo tercil 

foram para zinco (56,2%), cálcio (52,8%) e vitamina B2 (51,7%). Os 

coeficientes Kappa ponderado variaram de 0,39 para zinco a 0,01 para 

lipídios. Não apresentaram concordância estatisticamente significativa os 

lipídios (p=0,447), carboidratos (p=0,089), sódio (p=0,230) e vitamina B6 

(p=0,089). 
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Tabela 4 – Classificação por tercil de consumo (%) de energia e nutrientes 
obtidos pelo 1º QUEFAC e 2º QUEFAC de escolares de 7 a 10 anos. Araraquara 
– SP, 2013 
 

Nutrientes Mesmo 
tercil (%) 

Diferença de 1 
tercil (%) 

Tercis 
opostos (%) 

Kappa  p 

Energia (kcal) 49,4 42,7 7,9 0,34 <0,001 

Proteínas (g) 39,3 47,2 13,5 0,16 0,026 

Lipídios (g) 30,3 51,7 18,0 0,01 0,447 

Carboidratos (g) 40,4 40,4 19,2 0,11 0,089 

Cálcio (mg) 52,8 36,0 11,2 0,34 <0,001 

Fósforo (mg) 41,6 44,9 13,5 0,19 0,012 

Ferro (mg) 43,8 47,2 9,0 0,26 <0,001 

Sódio (mg) 38,3 40,4 21,3 0,06 0,230 

Potássio (mg) 48,4 40,4 11,2 0,29 <0,001 

Zinco (mg) 56,2 33,7 10,1 0,39 <0,001 

Magnésio (mg) 49,4 38,2 12,4 0,29 <0,001 

Vitamina B1 (mg) 40,4 36,0 23,6 0,06 0,230 

Vitamina B2 (mg) 51,7 38,2 10,1 0,34 <0,001 

Niacina (mg) 41,6 42,7 15,7 0,16 0,026 

Vitamina B6 (mg) 37,1 47,2 15,7 0,11 0,089 

Vitamina C (MG) 47,2 36,0 16,8 0,21 0,005 

Retinol (mcg) 42,7 42,7 14,6 0,19 0,012 

Gordura sat. (g) 41,6 47,2 11,2 0,21 0,005 

Colesterol (mg) 48,3 36,0 15,7 0,24 0,002 

Kappa: coeficiente Kappa ponderado 
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Para avaliar a concordância do 1º QUEFAC com o 2º QUEFAC, 

construíram-se os gráficos de Bland-Altman (Figura 5). Observou-se 

superestimação na primeira aplicação em relação à segunda para energia e 

todos os nutrientes investigados, pois as diferenças médias sempre foram 

positivas. Observou-se também grande amplitude nas diferenças entre as 

aplicações, com exceção da vitamina C. Os gráficos sugerem distribuição 

aleatória das diferenças no consumo entre o 1º QUEFAC e o 2º QUEFAC 

para todos os nutrientes, o que indica ausência de viés, ou seja, parece não 

existir relação entre a média e a diferença de consumo. 

 

 

Figura 5 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do 1º QUEFAC e 2º QUEFAC de crianças de 7 a 10 
anos, Araraquara-SP, 2013 
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Figura 5 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do 1º QUEFAC e 2º QUEFAC de crianças de 7 a 10 
anos, Araraquara-SP, 2013 
 



  71  

 

 

 

 

 

Figura 5 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do 1º QUEFAC e 2º QUEFAC de crianças de 7 a 10 
anos, Araraquara-SP, 2013 
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Figura 5 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do 1º QUEFAC e 2º QUEFAC de crianças de 7 a 10 
anos, Araraquara-SP, 2013 
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4.2 VALIDADE 

 

4.2.1 Comparação entre as escolas 

 
A amostra foi composta de 167 escolares provenientes de duas 

escolas municipais de São Paulo. Não foi observada diferença 

estatisticamente significativa entre as escolas para as variáveis sexo 

(p=0,611) e nível socioeconômico (p=0,319). As idades médias também 

foram semelhantes (9,3 anos vs 9,1 anos, p=0,258) (Tabela 5). Por isso, as 

amostras serão analisadas em conjunto. 

 
Tabela 5 – Distribuição das variáveis sexo e nível socioeconômico de 
escolares de 7 a 10 anos segundo escola, São Paulo, 2013 
 
Variável Categoria Escola 1  Escola 2  p (χ2) 
  n % N %  

Masculino 42 44,2 29 40,3 Sexo 
Feminino 53 55,8 43 59,7 

0,611 

Total  95 100 72 100  

Classe D 2   2,3 2   2,9 
Classe C 40 46,0 35 51,5 
Classe B 45 51,7 29 42,7 

Nível 
socioeconômico 

Classe A 0 - 2   2,9 

0,319 

Total  87 100 68 100  
χ

2: qui-quadrado 
 
 

4.2.2 Caracterização da Amostra 
 
 
A amostra foi composta por 57,5% de crianças do sexo feminino, 

70,6% com idade entre 8 e 9 anos (média=9,2 anos, dp = 0,9) e 48,4% 

pertencentes à classe C (média salarial de R$ 1147,00 a 1685,00) (Tabela 6) 
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Tabela 6 – Estatística descritiva das variáveis qualitativas de escolares de 7 
a 10 anos. São Paulo, 2013 
 
Variável Categoria n % 

Masculino 71 42,5 Sexo 
Feminino 96 57,5 

Idade (anos)                  7├ 8 16   9,6 
 8 ├ 9 50 29,9 
    9 ├ 10 68 40,7 
  10 ├ 11 33 19,8 

Nível socioeconômico Classe D 4    2,4 
Classe C 75 44,9 
Classe B 74 44,3 

 

Classe A 2   1,2 
 Ignorado 12   7,2 
Total  167 100,0 

 

  

4.2.3 Avaliação da aplicação do QUEFAC 

 

 O tempo médio de aplicação do QUEFAC foi de 24,6 minutos (dp=6,3 

minutos), valor mínimo de 8,0 minutos e máximo de 51,0 minutos.  

 Em todos os aspectos avaliados (Tabela 7), houve alto percentual de 

crianças avaliadas com o conceito bom, muito bom ou excelente, a saber: 

Avaliação geral (66,9%), Atenção ao responder ao QUEFAC (69,9%), 

Habilidade em lembrar os itens alimentares (72,3%), Habilidade em estimar 

a freqüência de consumo (57,2%) e Cooperação para a entrevista (78,9%). 

Somente a entrevista de uma criança teve um conceito “Ruim” no item de 

Atenção. Para os demais aspectos, o conceito “Ruim” fornecido pelo 

entrevistador já era critério de exclusão do estudo, por este motivo não foi 
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observada nenhuma criança com este conceito dentro do total de crianças 

com dados válidos de QUEFAC. 

 
Tabela 7 – Distribuição dos escolares (%) segundo capacidade de 
entendimento da criança no preenchimento do QUEFAC, São Paulo, 
2013 

Aspectos da entrevista Avaliação 

 Ruim Regular Bom Muito bom Excelente 

Avaliação geral - 33,1 30,7 27,1    9,1 

Atenção 0,6 29,5 35,5 18,1 16,3 

Lembrança dos itens 
consumidos 

- 27,7 34,3 22,3 15,7 

Frequência de consumo - 42,8 28,9 18,7   9,6 

Cooperação  21,1 39,7 20,5 18,7 

 

 

4.2.4 Validação do QUEFAC - total da amostra 

 

Os valores de energia e dos nutrientes ajustados pela energia do 

QUEFAC foram comparados aos do R24h (Tabela 8). As médias dos 

nutrientes foram significativamente diferentes entre os métodos, com 

exceção da energia e do zinco (p=0,538 e p=0,496, respectivamente). As 

médias foram maiores no QUEFAC quando comparado ao R24h, com 

exceção da energia, lipídios, sódio, zinco, vitamina C, gordura saturada e 

colesterol.  
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O coeficiente de correlação intraclasse (ricc) variou de 0,00 para 

gordura saturada e colesterol a 0,37 para vitamina C. Observou-se fraca 

correlação estatisticamente significativa para energia, proteínas, cálcio, 

fósforo, sódio, potássio, magnésio, vitamina B2, vitamina C, retinol (Tabela 

8).  
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Tabela 8 – Validação do consumo em energia e dos nutrientes ajustados pela 
energia do QUEFAC e do R24h de escolares de 7 a 10 anos. São Paulo, 2013 

QUEFAC R24h Nutrientes 

Média  dp Média dp 

p ricc IC (95%) 

Energia (kcal) 2086,53  701,33 2119,03  421,50 0,538 0,31 0,16 ; 0,44 

Proteínas (g) 84,49  14,30 81,52  9,67 0,017 0,16 0,00; 0,30 

Lipídios (g) 68,46  10,04 77,32  6,87 < 0,001 0,00 −0,15; 0,16 

Carboidratos (g) 300,38  23,82 272,45  21,96 < 0,001 0,10 −0,05; 0,25 

Cálcio (mg) 652,35  158,75 525,75  160,44 < 0,001 0,22 0,07; 0,36 

Fósforo (mg) 1299,71  201,61 1026,65  136,57 < 0,001 0,17 0,02; 0,31 

Ferro (mg) 14,13  3,51 10,99  1,84 < 0,001 0,10 −0,06; 0,24 

Sódio (mg) 3241,0  512,48 3768,30  464,63 < 0,001 0,17 0,02; 0,32 

Potássio (mg) 2911,56  552,79 1994,04  309,50 < 0,001 0,28 0,14; 0,42 

Zinco (mg) 11,52  2,06 11,69  2,51 0,496 0,03 −0,13; 0,18 

Magnésio (mg) 320,30  82,03 200,92  38,27 < 0,001 0,20 0,05; 0,34 

Vitamina B1 (mg) 1,91  0,29 1,05  0,20 < 0,001 0,10 −0,05; 0,25 

Vitamina B2 (mg) 1,89  0,43 1,14  0,31 < 0,001 0,28 0,14; 0,42 

Niacina (mg) 19,08  2,56 15,12  2,18 < 0,001 0,15 0,00; 0,29 

Vitamina B6 (mg) 1,86  0,34 0,77  0,15 < 0,001 0,11 −0,05; 0,25 

Vitamina C (mg) 111,66  72,69 132,53  65,24 < 0,001* 0,37 0,23; 0,49 

Retinol (mcg) 224,56  94,33 190,32  87,78 < 0,001 0,23 0,08; 0,37 

Gordura Sat. (g) 21,80  4,30 23,56  2,78 < 0,001 0,00 −0,20; 0,11 

Colesterol (mg)** 230,48  91,64 239,65  40,78 < 0,001 0,00 −0,20; 0,10 

* Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
ricc: coeficiente de correlação intra-classe 
IC (95%): intervalo de confiança de 95% 
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  A Tabela 9 mostra a consistência da categorização em quartis dos 

dois métodos. Em média, 30% das crianças foram classificadas no mesmo 

quartil de consumo e, aproximadamente, 70% das crianças foram 

classificadas no mesmo quartil ou com diferença de 1 quartil. Para os 

macronutrientes, este percentual variou de 62,3% a 69,4%, com menor valor 

observado para os lipídios para qual também foi verificado alto percentual de 

crianças classificadas em quartis opostos (11,4%). A gordura saturada e o 

colesterol foram os nutrientes com maior percentual de crianças 

classificadas em quartis opostos (14,4% e 12,6%, respectivamente) e o 

menor percentual foi observado para o potássio e energia (6,1% e 6,0%). O 

nutriente com maior percentual de crianças classificadas no mesmo quartil 

de consumo foi o retinol (40,4%), vitamina C (38,3%) e vitamina B2 (38,3%). 

  O coeficiente Kappa ponderado variou de 0,00 para lipídios a 0,27 

para retinol e foi estatisticamente significativo para energia, proteínas, cálcio, 

fósforo, potássio, magnésio, vitamina B2, vitamina C e retinol. Para os 

nutrientes que apresentaram concordância, esta se apresentou baixa < 0,2, 

com exceção do retinol, vitamina C e vitamina B2 que apresentou maiores 

valores de Kappa (Tabela 9). 



    

 

 

 

7
9

Tabela 9 – Classificação por quartil de consumo (%) de energia e nutrientes obtidos pelo QUEFAC e R24h de escolares de 
7 a 10 anos. São Paulo, 2013 
Nutrientes Mesmo quartil (%) Diferença de 1 quartil (%) Diferença de 2 quartis (%) Quartis opostos (%) Kappa  p 

Energia (kcal) 30,5 41,9 21,6 6,0 0,17 < 0,001 

Proteínas (g) 31,7 37,7 21,6 9,0 0,14 < 0,001 

Lipídios (g) 24,6 37,7 26,3 11,4 0,00 0,492 

Carboidratos (g) 28,7 37,1 24,6 9,6 0,08 0,081 

Cálcio (mg) 36,5 30,5 21,6 11,4 0,14 < 0,001 

Fósforo (mg) 31,7 36,5 23,9 7,9 0,14 < 0,001 

Ferro (mg) 24 44,3 19,8 11,9 0,04 0,239 

Sódio (mg) 28,7 34,7 28,1 8,5 0,07 0,109 

Potássio (mg) 32,9 38,3 22,7 6,1 0,18 < 0,001 

Zinco (mg) 25,1 38,3 24,6 12,0 0,01 0,424 

Magnésio (mg) 29,3 40,1 20,4 10,2 0,11 0,028 

Vitamina B1 (mg) 28,7 38,3 20,9 12,1 0,07 0,109 

Vitamina B2 (mg) 38,3 32,9 19,8 9,0 0,20 < 0,001 

Niacina (mg) 26,3 38,3 25,7 9,7 0,05 0,189 

Vitamina B6 (mg) 28,1 36,5 23,9 11,5 0,05 0,189 

Vitamina C (mg) 38,3 34,7 17,4 9,6 0,21 < 0,001 

Retinol (mcg) 40,7 36,5 13,8 9,0 0,27 < 0,001 

Gordura Sat. (g) 29,9 34,7 21,0 14,4 0,04 0,240 

Colesterol (mg) 26,9 38,9 21,6 12,6 0,04 0,240 
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O gráfico de Bland-Altman foi utilizado para verificar a concordância 

entre a energia e os nutrientes do QUEFAC e do R24h (Figura 6). Observou-

se o aumento da diferença entre os métodos com o aumento da média de 

consumo para energia, proteínas, ferro, potássio, vitamina B6, magnésio e 

colesterol. Para boa parte dos nutrientes o gráfico mostrou distribuição 

aleatória das diferenças no consumo entre um método e outro. Há uma 

grande amplitude nas diferenças entre um método e outro para todos os 

nutrientes, com exceção de energia, vitamina C e colesterol. 

 

Figura 6 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do QUEFAC e do R24h de crianças de 7 a 10 anos. São 
Paulo, 2013 
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Cont. Figura 6 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do QUEFAC e do R24h de crianças de 7 a 10 anos. São 
Paulo, 2013 
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Cont. Figura 6 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do QUEFAC e do R24h de crianças de 7 a 10 anos. São 
Paulo, 2013 

 



  83   

 

 

 

 

Cont. Figura 6 – Método de Bland-Altman de avaliação da concordância da 
energia e nutrientes do QUEFAC e do R24h de crianças de 7 a 10 anos. São 
Paulo, 2013 
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4.2.5 Validação do QUEFAC – estratificada por sexo 

  

 A análise estratificada mostrou que não houve diferença 

estatisticamente significativa nas médias de energia, proteínas e zinco entre 

os métodos para ambos os sexos.  Para o sexo masculino, também não 

houve diferença na média de retinol (p=0,299) e para o sexo feminino, no 

nível de colesterol (p=0,197) (Tabelas 10 e 11). 

 Os coeficientes de correlação intraclasse variaram de 0,00 a 0,43 no 

sexo masculino e de 0,00 a 0,39 no sexo feminino, grupo em que foi 

observado maiores coeficientes de correlação para a maioria dos nutrientes 

investigados. No sexo masculino, verificou-se correlação estatisticamente 

significativa para a vitamina C (ricc=0,43), cálcio (ricc =0,26), potássio (ricc 

=0,24) e retinol (ricc =0,24) (Tabela 10). No sexo feminino, correlação 

estatisticamente significativa foi observada para energia (ricc =0,39), proteína 

(ricc =0,24), potássio (ricc =0,32), magnésio (ricc =0,23), vitamina B2 (ricc 

=0,39), vitamina C (ricc =0,31) e retinol (ricc =0,22) (Tabela 11). 
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Tabela 10 – Validação do consumo em energia e  nutrientes do QUEFAC e do 
R24h de escolares do sexo masculino de 7 a 10 anos. São Paulo, 2013 

QUEFAC R24h Nutrientes 

Média  dp Média dp 

p ricc IC (95%) 

Energia (kcal) 2204,19 749,82 2156,26 437,58 0,602 0,21 −0,02; 0,42 

Proteínas (g) 85,98 14,94 82,27 9,31 0,075 0,04  −0,20; 0,27 

Lipídios (g) 66,73 8,85 77,18 7,32 <0,001 0,00  −0,36; 0,10 

Carboidratos (g) 303,12 23,41 272,09 20,89 <0,001 0,00  −0,26; 0,20 

Cálcio (mg) 654,05 188,28 525,69 162,44 <0,001 0,26  0,03; 0,46 

Fósforo (mg) 1315,98 212,46 1036,51 140,11 <0,001 0,19  −0,05; 0,40 

Ferro (mg) 14,06 3,31 11,40 1,78 <0,001 0,00  −0,28; 0,19 

Sódio (mg) 3358,05 586,43 3879,82 489,87 <0,001 0,23  0,00; 0,44 

Potássio (mg) 2942,08 565,30 2005,06 295,81 <0,001 0,24  0,00; 0,44 

Zinco (mg) 11,36 2,00 11,83 2,65 0,257 0,00  −0,33; 0,13 

Magnésio (mg) 326,56 83,36 205,05 35,52 <0,001 0,14  −0,09; 0,36 

Vitamina B1 (mg) 1,93 0,27 1,07 0,21 <0,001 0,04  −0,20; 0,27 

Vitamina B2 (mg) 1,91 0,49 1,17 0,33 <0,001 0,18  −0,05; 0,40 

Niacina (mg) 19,22 2,47 15,25 1,94 <0,001 0,14  −0,09; 0,36 

Vitamina B6 (mg) 1,85 0,36 0,78 0,17 <0,001 0,13  −0,11; 0,35 

Vitamina C (mg) 102,39 76,30 126,84 65,24 0,007* 0,43  0,22; 0,60 

Retinol (mcg) 202,56 90,94 188,33 95,12 0,299 0,24  0,01; 0,45 

Gordura Sat. (g) 21,58 4,28 23,18 2,70 0,015 0,00  −0,27; 0,19 

Colesterol (mg)** 221,77 96,88 240,94 40,51 0,005 0,00  −0,25; 0,21 

* Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
ricc: coeficiente de correlação intra-classe 
IC (95%): intervalo de confiança de 95% 
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Tabela 11 – Validação do consumo em energia e  nutrientes do QUEFAC e do 
R24h de escolares do sexo feminino de 7 a 10 anos. São Paulo, 2013 

QUEFAC R24h Nutrientes 

Média  dp Média dp 

p ricc IC (95%) 

Energia (kcal) 1999,52 653,60 2091,50 409,34 0,138 0,39  0,21; 0,55 

Proteínas (g) 83,38 13,78 80,96 9,94 0,112 0,24  0,05; 0,42 

Lipídios (g) 69,74 10,71 77,42 6,56 <0,001 0,09  −0,11; 0,28 

Carboidratos (g) 298,36 24,04 272,71 22,83 <0,001 0,20  0,00; 0,38 

Cálcio (mg) 651,10 133,84 525,80 159,81 <0,001 0,18  −0,02; 0,37 

Fósforo (mg) 1287,67 193,44 1019,35 134,16 <0,001 0,14  −0,06; 0,33 

Ferro (mg) 14,18 3,66 10,70 1,84 <0,001 0,19  −0,01; 0,38 

Sódio (mg) 3154,44 433,26 3685,83 429,23 <0,001 0,04  −0,16; 0,24 

Potássio (mg) 2888,98 545,24 1985,89 320,54 <0,001 0,32  0,12; 0,48 

Zinco (mg) 11,65 2,10 11,59 2,41 0,854 0,14  −0,06; 0,33 

Magnésio (mg) 315,66 81,15 197,87 40,10 <0,001 0,23  0,03; 0,41 

Vitamina B1 (mg) 1,90 0,30 1,03 0,19 <0,001 0,14  −0,06; 0,33 

Vitamina B2 (mg) 1,87 0,38 1,11 0,29 <0,001 0,39  0,20; 0,55 

Niacina (mg) 18,99 2,63 15,03 2,35 <0,001 0,15  −0,05; 0,34 

Vitamina B6 (mg) 1,86 0,33 0,76 0,14 <0,001 0,09  −0,11; 0,29 

Vitamina C (mg) 117,39 71,39 136,74 65,26 0,001* 0,31  0,12; 0,48 

Retinol (mcg) 240,83 93,95 191,79 82,42 <0,001 0,22  0,02; 0,40 

Gordura Sat. (g) 21,96 4,33 23,83 2,83 <0,001 0,01  −0,19; 0,21 

Colesterol (mg)** 236,92 87,52 238,70 41,16 0,197 0.00 −0,26; 0,13 

* Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
ricc: coeficiente de correlação intra-classe 
IC (95%): intervalo de confiança de 95% 
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Aproximadamente 40% das crianças foram classificadas no mesmo 

tercil de consumo dos nutrientes investigados para ambos os sexos. Os 

nutrientes com maior percentual de crianças classificadas no mesmo tercil 

de consumo foram o magnésio, retinol e gordura saturada para o sexo 

masculino (47,9%) e vitamina C (53,2%) e retinol (53,1%) para o sexo 

feminino (Tabelas 12 e 13). 

  O coeficiente Kappa ponderado variou de 0,00 (ferro, zinco, niacina e 

colesterol) a 0,26 (retinol) no sexo masculino e de 0,00 (sódio, vitamina B6) 

a 0,32 (vitamina C) no sexo feminino. Observou-se fraca concordância 

estatisticamente significativa entre os métodos para energia, magnésio, 

vitamina B2 e retinol de crianças do sexo masculino e para energia, 

proteínas, carboidratos, potássio, vitamina B2, niacina e retinol para o sexo 

feminino, sendo observada concordância razoável para vitamina C (Tabelas 

12 e 13). 
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Tabela 12 – Classificação por tercil de consumo (%) de energia e nutrientes 
obtidos pelo QUEFAC e R24h de escolares do sexo masculino de 7 a 10 anos. 
São Paulo, 2013 
 

Kappa: coeficiente Kappa ponderado 
 
 
 
 

Nutrientes Mesmo tercil (%) Diferença de 1 tercil 
(%) 

Tercis opostos 
(%) 

Kappa  p 

Energia (kcal) 43,7 42,3 14,0 0,21 0,012 

Proteínas (g) 38,1 39,4 22,5 0,07 0,219 

Lipídios (g) 32,4 50,7 16,9 0,02 0,434 

Carboidratos (g) 45,1 31,0 23,9 0,13 0,088 

Cálcio (mg) 39,4 42,3 18,3 0,11 0,120 

Fósforo (mg) 36,6 43,7 19,7 0,08 0,212 

Ferro ( mg ) 29,6 47,9 22,5 0,00 0,689 

Sódio ( mg ) 36,6 52,1 11,3 0,11 0,115 

Potássio (mg) 32,4 52,1 15,5 0,08 0,191 

Zinco (mg) 31,0 43,7 25,3 0,00 0,809 

Magnésio (mg) 47,9 33,8 18,3 0,21 0,013 

Vitamina B1 (mg) 40,8 38,1 21,1 0,11 0,133 

Vitamina B2 (mg) 45,1 36,6 18,3 0,19 0,024 

Niacina (mg) 31,0 47,9 21,1 0,00 0,515 

Vitamina B6 (mg) 38,0 33,8 28,2 0,05 0,315 

Vitamina C (mg) 45,1 33,8 21,1 0,13 0,079 

Retinol (mcg) 47,9 35,2 16,9 0,26 0,004 

Gordura Sat. (g) 47,9 21,1 31,0 0,08 0,191 

Colesterol (mg) 33,8 43,7 22,5 0,00 0,480 
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Tabela 13 – Classificação por tercil de consumo (%) de energia e nutrientes 
obtidos pelo QUEFAC e R24h de escolares do sexo feminino de 7 a 10 anos. 
São Paulo, 2013 

 

Kappa: coeficiente Kappa ponderado 
 

 

 

Nutrientes Mesmo 
tercil (%) 

Diferença de 1 
tercil (%) 

Tercis 
opostos (%) 

Kappa  p 

Energia (kcal) 39,6 47,9 12,5 0,16 0,022 

Proteínas (g) 37,5 50,0 12,5 0,13 0,045 

Lipídios (g) 37,5 41,7 20,8 0,07 0,183 

Carboidratos (g) 43,8 39,6 16,6 0,17 0,019 

Cálcio (mg) 37,5 43,8 18,7 0,09 0,142 

Fósforo (mg) 37,5 44,8 17,7 0,08 0,145 

Ferro (mg) 37,5 43,8 18,7 0,07 0,180 

Sódio (mg) 33,3 42,7 24,0 0,00 0,584 

Potássio (mg) 43,8 40,6 15,6 0,18 0,010 

Zinco (mg) 39,6 40,6 19,8 0,11 0,089 

Magnésio (mg) 39,6 41,7 18,7 0,10 0,111 

Vitamina B1 (mg) 35,4 49,0 15,6 0,07 0,187 

Vitamina B2 (mg) 46,9 41,7 11,4 0,26 < 0,001 

Niacina (mg) 40,7 45,8 13,5 0,17 0,015 

Vitamina B6 (mg) 33,3 47,9 18,8 0,00 0,609 

Vitamina C (mg) 53,2 33,3 13,5 0,32 <0,001 

Retinol (mcg) 53,1 32,3 14,6 0,27 <0,001 

Gordura Sat. (g) 31,3 53,1 15,6 0,02 0,409 

Colesterol (mg) 35,4 44,8 19,8 0,06 0,219 
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4.2.6 Validação do QUEFAC – estratificado por idade 

 

 A validade do QUEFAC foi verificada também segundo faixa etária. 

Não houve diferença estatisticamente significativa nos valores médios de 

proteína, zinco e retinol e nos valores de energia, zinco e colesterol para 

crianças de 7 e 8 anos e 9 e 10 anos, respectivamente (Tabelas 14 e 15). 

 O coeficiente de correlação intraclasse variou de 0,00 a 0,27 para as 

idades menores e de 0,00 a 0,43 na faixa etária de 9 a 10 anos.  Houve 

correlação fraca estatisticamente significativa para o fósforo (ricc=0,27) e 

vitamina C (ricc =0,25) em crianças de 7 e 8 anos. Para as crianças de 9 e 10 

anos, correlação significativa foi observada para energia (ricc =0,43)  e 

vitamina C (ricc =0,42) e fraca para cálcio (ricc =0,26), potássio (ricc =0,30), 

vitamina B2 (ricc =0,31) e retinol (ricc =0,24) (Tabelas 14 e 15). 
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Tabela 14 – Validação do consumo em energia e nutrientes do QUEFAC e do 
R24h de escolares de 7 e 8 anos. São Paulo, 2013 
 

QUEFAC R24h Nutrientes 

Média  Dp Média dp 

p ricc IC (95%) 

Energia (kcal) 1926,32 647,13 2178,11 410,65 0,005 0,17 −0,07; 0,40 

Proteínas (g) 83,12 13,34 80,47 10,76 0,175 0,16  −0,08; 0,39 

Lipídios (g) 67,23 9,67 77,74 6,38 <0,001 0,09  −0,16; 0,32 

Carboidratos (g) 305,30 22,65 272,76 23,37 <0,001 0,18  −0,06; 0,40 

Cálcio (mg) 633,65 127,25 514,36 131,79 <0,001 0,11  −0,14; 0,34 

Fósforo (mg) 1285,12 181,43 1021,32 131,07 <0,001 0,27  0,03; 0,48 

Ferro (mg) 14,36 3,17 11,18 1,91 <0,001 0,14  −0,11; 0,36 

Sódio (mg) 3256,58 456,22 3704,01 468,93 <0,001 0,16  −0,09; 0,38 

Potássio (mg) 2925,73 418,46 2009,46 283,71 <0,001 0,24  0,00; 0,45 

Zinco (mg) 11,33 1,97 11,81 2,67 0,214 0,13  −0,11; 0,36 

Magnésio (mg) 325,36 71,75 203,91 35,64 <0,001 0,21  −0,04; 0,43 

Vitamina B1 (mg) 1,94 0,29 1,04 0,20 <0,001 0,15  −0,09; 0,38 

Vitamina B2 (mg) 1,86 0,38 1,11 0,30 <0,001 0,21  −0,04; 0,43 

Niacina (mg) 18,77 2,64 14,69 2,01 <0,001 0,22  −0,02; 0,44 

Vitamina B6 (mg) 1,86 0,32 0,76 0,15 <0,001 0,10  −0,14; 0,33 

Vitamina C (mg) 109,61 58,87 130,06 62,02 0,016* 0,25  0,01; 0,46 

Retinol (mcg) 212,84 85,53 186,50 85,36 0,053 0,19  −0,05; 0,41 

Gordura Sat. (g) 20,98 4,18 23,57 2,67 <0,001 0,00  −0,31; 0,17 

Colesterol (mg)** 211,28 70,06 234,73 42,27 0,004 0,00  −0,29; 0,19 

* Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
ricc: coeficiente de correlação intra-classe 
IC (95%): intervalo de confiança de 95% 
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Tabela 15 – Validação do consumo em energia e nutrientes do QUEFAC e do 
R24h de escolares de 9 e 10 anos. São Paulo, 2013 
 

QUEFAC R24h Nutrientes 

Média  Dp Média dp 

p ricc IC (95%) 

Energia (kcal) 2191,23 718,52 2080,42 426,03 0,082 0,43  0,25; 0,57 

Proteínas (g) 85,38 14,88 82,20 8,87 0,049 0,14  −0,05; 0,33 

Lipídios (g) 69,26 10,28 77,04 7,20 <0,001 0,00  −0,23; 0,16 

Carboidratos (g) 297,17 24,12 272,25 21,11 <0,001 0,05 −0,14; 0,25 

Cálcio (mg) 664,58 175,86 533,20 176,92 <0,001 0,26  0,07; 0,43 

Fósforo (mg) 1309,24 214,12 1030,13 140,59 <0,001 0,12  −0,08; 0,30 

Ferro (mg) 13,97 3,72 10,88 1,80 <0,001 0,07  −0,13; 0,26 

Sódio (mg) 3230,82 548,10 3810,32 459,27 <0,001 0,19  0,00; 0,37 

Potássio (mg) 2902,30 627,08 1983,96 326,24 <0,001 0,30  0,11; 0,46 

Zinco (mg) 11,65 2,11 11,62 2,41 0,922 0,00  −0,24; 0,15 

Magnésio (mg) 316,99 88,29 198,96 39,96 <0,001 0,19  0,00; 0,37 

Vitamina B1 (mg) 1,89 0,29 1,05 0,20 <0,001 0,08  −0,12; 0,27 

Vitamina B2 (mg) 1,91 0,46 1,15 0,31 <0,001 0,31  0,13; 0,48 

Niacina (mg) 19,29 2,49 15,40 2,25 <0,001 0,08  −0,12; 0,27 

Vitamina B6 (mg) 1,85 0,35 0,77 0,16 <0,001 0,11  −0,09; 0,30 

Vitamina C (mg) 111,93 82,19 134,15 67,52 <0,001* 0,42  0,24; 0,57 

Retinol (mcg) 232,22 99,33 192,82 89,66 0,001 0,24  0,05; 0,42 

Gordura Sat. (g) 22,33 4,32 23,55 2,87 0,023 0,07  −0,18; 0,21 

Colesterol (mg)** 243,02 101,73 242,86 39,66 0,142 0,00  −0,25; 0,14 

*Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
ricc: coeficiente de correlação intra-classe 
IC (95%): intervalo de confiança de 95% 
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 Tal como observado entre os sexos, aproximadamente 40% das 

crianças, independente da idade, foram classificadas no mesmo tercil de 

consumo pelos métodos, sendo maiores percentuais observados para retinol 

(50,0%) em crianças de 7 e 8 anos e vitamina C e retinol (51,5%) para 

crianças de 9 e 10 anos. Os coeficientes Kappa ponderado variaram de 0,00 

(sódio, vitamina B6 e cálcio) a 0,25 (retinol) em idades menores e foram 

estatisticamente significaticos para energia, potássio, magnésio, vitamina 

B2, niacina, vitamina C e retinol. Para as crianças entre 9 e 10 anos os 

coeficientes variaram de 0,00 (ferro e zinco) a 0,29 (vitamina C e retinol) e 

observou-se concordância estatisticamente significativa para energia, 

carboidratos, cálcio, sódio, vitamina B2, vitamina C e retinol (Tabelas 16 e 

17). 
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Tabela 16 – Classificação por tercil de consumo (%) de energia e nutrientes 
obtidos pelo QUEFAC e R24h de escolares de 7 e 8 anos. São Paulo, 2013 
 

Nutrientes Mesmo 
tercil (%) 

Diferença de 1 
tercil (%) 

Tercis 
opostos (%) 

Kappa  p 

Energia (kcal) 39,4 45,5 15,1 0,17 0,028 

Proteínas (g) 39,4 42,4 18,2 0,14 0,078 

Lipídios (g) 37,9 42,4 19,7 0,09 0,174 

Carboidratos (g) 42,4 36,4 21,2 0,14 0,076 

Cálcio (mg) 33,3 47,0 19,7 0,00 0,634 

Fósforo (mg) 39,4 43,9 16,7 0,13 0,089 

Ferro (mg) 37,9 42,4 19,7 0,10 0,159 

Sódio (mg) 24,3 54,5 21,2 0,00 0,784 

Potássio (mg) 40,9 48,5 10,6 0,16 0,046 

Zinco (mg) 37,9 39,4 22,7 0,08 0,198 

Magnésio (mg) 42,4 45,5 12,1 0,17 0,033 

Vitamina B1 (mg) 36,4 47,0 16,6 0,08 0,186 

Vitamina B2 (mg) 47,0 37,9 15,1 0,21 0,013 

Niacina (mg) 40,9 47,0 12,1 0,20 0,019 

Vitamina B6 (mg) 27,3 50,0 22,7 0,00 0,787 

Vitamina C (mg) 47,0 33,3 19,7 0,18 0,029 

Retinol (mcg) 50,0 33,3 16,7 0,25 0,005 

Gordura Sat. (g) 39,4 37,9 22,7 0,06 0,276 

Colesterol (mg) 34,9 42,4 22,7 0,02 0,433 

Kappa: coeficiente Kappa ponderado 

 
 
 



  95   

 

 

Tabela 17 – Classificação por tercil de consumo (%) de energia e nutrientes 
obtidos pelo QUEFAC e R24h de escolares de 9 e 10 anos. São Paulo, 
2013 

 

Nutrientes Mesmo 
tercil (%) 

Diferença de 1 
tercil (%) 

Tercis 
opostos (%) 

Kappa  p 

Energia (kcal) 42,6 45,5 11,9 0,24 <0,001 

Proteínas (g) 36,7 47,5 15,8 0,09 0,134 

Lipídios (g) 33,7 47,5 18,8 0,03 0,332 

Carboidratos (g) 45,6 35,6 18,8 0,16 0,018 

Cálcio (mg) 41,6 40,6 17,8 0,17 0,019 

Fósforo (mg) 36,6 44,6 19,8 0,06 0,239 

Ferro (mg) 31,7 47,5 20,8 0,00 0,619 

Sódio (mg) 41,6 41,6 16,8 0,15 0,031 

Potássio (MG) 37,6 43,6 18,8 0,11 0,080 

Zinco (mg) 34,6 43,6 21,8 0,00 0,572 

Magnésio (mg) 43,6 33,7 22,7 0,13 0,052 

Vitamina B1 (mg) 38,6 42,6 18,8 0,11 0,087 

Vitamina B2 (mg) 45,5 40,6 13,9 0,24 0,001 

Niacina (mg) 33,7 46,5 19,8 0,03 0,332 

Vitamina B6 (mg) 40,6 36,6 22,8 0,08 0,161 

Vitamina C (mg) 51,5 33,7 14,8 0,29 <0,001 

Retinol (mcg) 51,5 33,7 14,8 0,29 < 0,001 

Gordura Sat. (g) 37,6 40,6 21,8 0,07 0,200 

Colesterol (mg) 34,7 45,5 19,8 0,02 0,401 

Kappa: coeficiente Kappa ponderado 
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4.2.7 Validação do QUEFAC – estratificado por nível socioeconômico 

 

Nas classes socioeconômicas C e D, não foi observada diferença nas 

médias de energia (p=0,709), zinco (p=0,982) e retinol (p=0,087), enquanto 

que nas classes A e B a diferença não foi verificada para energia (p=0,246), 

proteínas (0,405), zinco (p=0,450), gordura saturada (p=0,079) e colesterol 

(p=0,842). As médias dos demais nutrientes foram estatisticamente 

diferentes entre os métodos (Tabelas 18 e 19). 

Os coeficientes de correlação intraclasse para as classes C e D 

variaram de 0,00 (lipídios, zinco, niacina, gordura saturada e colesterol) a 

0,45 (energia) e foram estatisticamente significativos para energia (ricc=0,45), 

potássio (ricc =0,34) e vitamina C (ricc =0,35). Nas classes A e B a variação 

foi de 0,00 (gordura saturada) a 0,43 (vitamina B2) e foram estatisticamente 

significantes para energia (ricc =0,28), cálcio (ricc =0,30), vitamina B2 (ricc 

=0,43), niacina (ricc =0,35), vitamina C (ricc =0,40) e retinol (ricc =0,31) 

(Tabelas 18 e 19). 
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Tabela 18 – Validação do consumo em energia e nutrientes do QUEFAC e do 
R24h de escolares das classes socioeconômicas A e B. São Paulo, 2013 
 

QUEFAC R24h Nutrientes 

Média  dp Média dp 

p ricc IC (95%) 

Energia (kcal) 1971,04 658,97 2059,66 411,23 0,246 0,28  0,05; 0,47 

Proteínas (g) 81,85 13,37 80,40 9,88 0,405 0,17  −0,06; 0,38 

Lipídios (g) 69,77 9,20 76,58 6,39 <0,001 0,02  −0,21; 0,24 

Carboidratos (g) 298,12 21,64 275,51 22,32 <0,001 0,19  −0,03; 0,40 

Cálcio (mg) 666,25 162,75 549,47 168,60 <0,001 0,30  0,08; 0,49 

Fósforo (mg) 1283,95 211,98 1024,13 138,49 <0,001 0,18  −0,05; 0,39 

Ferro (mg) 13,59 2,94 10,83 2,03 <0,001 0,05  −0,18; 0,27 

Sódio (mg) 3198,02 480,56 3688,46 440,7 <0,001 0,08  −0,14; 0,30 

Potássio (mg) 2817,04 496,06 1954,48 295,67 <0,001 0,18  −0,05; 0,39 

Zinco (mg) 11,20 1,74 11,47 2,65 0,450 0,05  −0,18; 0,27 

Magnésio (mg) 303,83 73,69 197,57 36,35 <0,001 0,12  −0,11; 0,34 

Vitamina B1 (mg) 1,87 0,29 1,04 0,18 <0,001 0,07  −0,15; 0,29 

Vitamina B2 (mg) 1,92 0,42 1,13 0,31 <0,001 0,43  0,23; 0,60 

Niacina (mg) 18,83 2,60 14,98 2,24 <0,001 0,35  0,14; 0,54 

Vitamina B6 (mg) 1,82 0,27 0,76 0,15 <0,001 0,18  −0,05; 0,39 

Vitamina C (mg) 119,61 74,01 144,72 67,39 0,002* 0,40  0,20; 0,58 

Retinol (mcg) 240,74 94,87 187,24 76,78 <0,001 0,31  0,10; 0,50 

Gordura Sat. (g) 22,64 3,89 23,71 2,92 0,079 0,00  −0,35; 0,09 

Colesterol (mg)** 246,83 97,57 236,97 40,75 0,841 0,05 −0,18; 0,27 

*Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
ricc: coeficiente de correlação intra-classe 
IC (95%): intervalo de confiança de 95% 
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Tabela 19 – Validação do consumo em energia e nutrientes do QUEFAC e do 
R24h de escolares das classes socioeconômicas C e D. São Paulo, 2013 
 

QUEFAC R24h Nutrientes 

Média  dp Média dp 

p ricc IC (95%) 

Energia (kcal) 2196,69 677,84 2171,60 435,64 0,709 0,45  0,26; 0,61 

Proteínas (g) 86,50 14,66 82,12 9,64 0,020 0,12  −0,10; 0,33 

Lipídios (g) 67,57 10,20 71,81 7,40 <0,001 0,00  −0,22; 0,22 

Carboidratos (g) 301,88 25,00 270,48 21,52 <0,001 0,06  −0,16; 0,28 

Cálcio (mg) 646,34 155,67 508,75 155,20 <0,001 0,11  −0,11; 0,33 

Fósforo (mg) 1314,58 190,88 1026,14 138,72 <0,001 0,09  −0,13; 0,31 

Ferro (mg) 14,49 3,88 11,08 1,70 <0,001 0,12  −0,11; 0,33 

Sódio (mg) 3272,18 545,19 3855,44 449,85 <0,001 0,20  −0,02 0,40 

Potássio (mg) 2997,14 601,17 2033,31 328,43 <0,001 0,34  0,13; 0,52 

Zinco (mg) 11,80 2,26 11,81 2,46 0,982 0,00  −0,25; 0,19 

Magnésio (mg) 332,98 85,52 203,73 41,04 <0,001 0,21  −0,01; 0,41 

Vitamina B1 (mg) 1,95 0,28 1,06 0,21 <0,001 0,07  −0,15; 0,29 

Vitamina B2 (mg) 1,89 0,41 1,15 0,30 <0,001 0,10  −0,12; 0,32 

Niacina (mg) 19,53 2,49 15,20 2,22 <0,001 0,00  −0,29; 0,15 

Vitamina B6 (mg) 1,90 0,38 0,78 0,16 <0,001 0,05  −0,17; 0,27 

Vitamina C (mg) 108,27 75,56 123,96 63,77 0,011* 0,35  0,14; 0,53 

Retinol (mcg) 219,71 91,46 195,67 98,14 0,087 0,15  −0,07; 0,36 

Gordura Sat. (g) 21,17 4,36 23,52 2,79 <0,001 0,00  −0,23; 0,21 

Colesterol (mg)** 222,84 88,01 242,93 42,67 0,007 0,00  −0,33; 0,10 

* Teste de Wilcoxon 
**Análise realizada com o dado transformado em log 
dp: desvio-padrão 
ricc: coeficiente de correlação intra-classe 
IC (95%): intervalo de confiança de 95% 
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Verificou-se que aproximadamente 40,0% das crianças foram 

classificadas no mesmo tercil de consumo em ambas as classes 

socioeconômicas, sendo o maior percentual (51,9%) verificado para o retinol 

naquelas das classes C e D e para a vitamina B2, vitamina C e retinol 

(51,3%) nas classes A e B (Tabelas 20 e 21). 

 Nas classes C e D foi verificado coeficiente Kappa ponderado de 0,00 

(cálcio, zinco, niacina, vitamina B6 e colesterol) a 0,26 (vitamina C e retinol), 

sendo que para energia, proteína e potássio também foi observada 

concordância baixa a razoável mas estatisticamente significativa. Uma 

variação de Kappa de 0,00 (gordura saturada) a 0,32 (vitamina B2) foi 

observada para as classes A e B, sendo verificada concordância de baixa a 

razoável para energia, carboidratos, cálcio, niacina, vitamina C e retinol 

(Tabelas 20 e 21). 
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Tabela 20 – Classificação por tercil de consumo (%) de energia e nutrientes 
obtidos pelo QUEFAC e R24h de escolares das classes socioeconômicas A e 
B. São Paulo, 2013 
 

Nutrientes Mesmo 
tercil (%) 

Diferença de 1 
tercil (%) 

Tercis 
opostos (%) 

Kappa  p 

Energia (kcal) 42,1 43,4 14,5 0,16 0,027 

Proteínas (g) 38,2 44,7 17,1 0,11 0,113 

Lipídios (g) 35,5 43,4 21,1 0,05 0,293 

Carboidratos (g) 48,7 39,5 11,8 0,27 <0,001 

Cálcio (mg) 43,4 40,8 15,8 0,18 0,025 

Fósforo (mg) 38,2 44,7 17,1 0,10 0,132 

Ferro (mg) 36,8 39,5 23,7 0,02 0,392 

Sódio (mg) 31,6 46,1 22,3 0,02 0,417 

Potássio (mg) 32,9 50,0 17,1 0,04 0,314 

Zinco (mg) 34,2 47,4 18,4 0,05 0,285 

Magnésio (mg) 42,1 42,1 15,8 0,13 0,054 

Vitamina B1 (mg) 34,2 51,3 14,5 0,05 0,298 

Vitamina B2 (mg) 51,3 35,5 13,2 0,32 <0,001 

Niacina (mg) 42,1 48,7 9,20 0,23 0,005 

Vitamina B6 (mg) 31,6 53,9 14,5 0,02 0,392 

Vitamina C (mg) 51,3 28,9 19,8 0,25 0,004 

Retinol (mcg) 51,3 36,8 11,9 0,29 <0,001 

Gordura saturada (g) 39,5 34,2 26,3 0,00 0,489 

Colesterol (mg) 36,8 43,4 19,8 0,09 0,171 

Kappa: coeficiente Kappa ponderado 
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Tabela 21 – Classificação por tercil de consumo (%) de energia e nutrientes 
obtidos pelo QUEFAC e R24h de escolares das classes socioeconômicas C e 
D. São Paulo, 2013 
 

Nutrientes Mesmo 
tercil (%) 

Diferença de 1 
tercil (%) 

Tercis opostos 
(%) 

Kappa  p 

Energia (kcal) 43,0 46,8 10,2 0,22 0,006 

Proteínas (g) 39,3 46,8 13,9 0,15 0,040 

Lipídios (g) 34,2 50,6 15,2 0,07 0,200 

Carboidratos (g) 40,5 34,2 25,3 0,07 0,230 

Cálcio (mg) 30,4 49,4 20,2 0,00 0,537 

Fósforo (mg) 32,9 48,1 19,0 0,04 0,335 

Ferro (mg) 34,2 49,4 16,4 0,04 0,324 

Sódio (mg) 39,2 46,8 14,0 0,10 0,121 

Potássio (mg) 45,6 39,2 15,2 0,22 0,008 

Zinco (mg) 36,7 38,0 25,3 0,00 0,502 

Magnésio (mg) 44,3 34,2 21,5 0,13 0,079 

Vitamina B1 (mg) 39,2 39,2 21,6 0,11 0,120 

Vitamina B2 (mg) 40,5 44,3 15,2 0,14 0,055 

Niacina (mg) 32,9 43,0 24,1 0,00 0,630 

Vitamina B6 (mg) 38,0 30,4 31,6 0,00 0,703 

Vitamina C (mg) 50,6 36,7 12,7 0,26 0,001 

Retinol (mcg) 51,9 29,1 19,0 0,26 0,002 

Gordura saturada (g) 34,2 45,6 20,2 0,05 0,281 

Colesterol (mg) 30,4 45,6 24,0 0,00 0,752 

Kappa: coeficiente Kappa ponderado 

 



  102   

 

 

O Quadro 5 resume os resultados do estudo de validade do QUEFAC 

tanto para a amostra como um todo, como estratificada por sexo, faixa etária 

e nível socioeconômico.  Como os resultados foram semelhantes, 

independente da estratificação, os resultados a seguir referem-se à amostra 

que está no Quadro 6, que resume os estudos de reprodutibilidade e 

validade. 

 Nos estudos de reprodutibilidade e validade, nenhum nutriente 

avaliado e a energia atenderam aos critérios necessários nas quatro 

análises realizadas, a saber: não apresentar diferença de médias, 

apresentar um coeficiente de correlação intraclasse (ricc) ≥ 0,4, apresentar 

um coeficiente Kappa ponderado ≥ 0,4 e apresentar distribuição aleatória no 

gráfico de Bland-Altman (Quadro 6). 

 A diferença de médias refletiu na grandeza e na magnitude da 

diferença entre os métodos no estudo de validade, incluindo quanto o 

método de referência pode estimar a média do grupo. Para quase todos os 

nutrientes foi verificado diferença estatisticamente significativa, com exceção 

da energia e do zinco. Nestas diferenças, o QUEFAC superestimou o 

consumo para 12 dos 19 nutrientes avaliados. No estudo de 

reprodutibilidade, foi observada diferença de médias para todos os nutrientes 

e energia. 

O coeficiente de correlação intraclasse (ricc) ≥ 0,4, que reflete a 

direção da correlação entre os métodos, não foi observado para nenhum 

nutriente e energia no estudo de validade. Já no estudo de reprodutibilidade, 

este critério foi alcançado para energia, proteínas, cálcio, fósforo, ferro, 
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potássio, magnésio e vitamina B2, o que significa que, para estes nutrientes, 

quando o consumo está aumentado no 1º QUEFAC, também está 

aumentado no 2º QUEFAC, ou o contrário.  

Pela análise do coeficiente Kappa ponderado, nenhum nutriente 

concordou, satisfatoriamente, na classificação dos indivíduos no mesmo 

quartil de consumo no estudo de validade e, no mesmo tercil de consumo, 

no estudo de reprodutibilidade.   

Os gráficos de Bland-Altman mostraram distribuição aleatória da 

diferença dos consumos entre os métodos no estudo de validade para 

lipídios, carboidratos, cálcio, fósforo, sódio, zinco, vitaminas B1, vitamina  

B2, niacina, vitamina C, retinol e gordura saturada e da diferença entre o 

consumo entre as aplicações do QUEFAC para quase todos os nutrientes no 

estudo de reprodutibilidade. 
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Quadro 5 - Resumo dos resultados do estudo de validade do QUEFAC 

Total Sexo 
masculino 

Sexo feminino 7-8 anos 9-10 anos Classe A-B Classe C-D Nutrientes 

≠ x  ricc k BA ≠ x  ricc k ≠ x  ricc K ≠ x  ricc k ≠ x  ricc k ≠ x  ricc k ≠ x  ricc k 
Energia (kcal)                       
Proteínas (g)                       
Lipídios (g)                       
Carboidratos (g)                       
Cálcio (mg)                       
Fósforo (mg)                       
Ferro (mg)                       
Sódio (mg)                       
Potássio (mg)                       
Zinco (mg)                       
Magnésio (mg)                       
Vitamina B1 (mg)                       
Vitamina B2 (mg)                       
Niacina (mg)                       
Vitamina B6 (mg)                       
Vitamina C (mg)                       
Retinol (mcg)                       
Gordura sat. (g)                       
Colesterol (mg)                       

Nota: Foram coloridos os quadrados:  
≠ x : diferença de médias não significativa 
ricc : coeficiente de correlação intra-classe ≥ 0,4 
k: Kappa ≥ 0,4 
BA: Bland-Altman com distribuição aleatória 
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Quadro 6- Resumo dos resultados dos estudos de reprodutibilidade e 
validade do QUEFAC para a amostra como um todo 

Nutrientes Validade Reprodutibilidade 

 ≠ x  ricc k BA ≠ x  ricc k BA 

Energia (kcal)         

Proteínas (g)         

Lipídios (g)         

Carboidratos (g)         

Cálcio (mg)         

Fósforo (mg)         

Ferro (mg)         

Sódio (mg)         

Potássio (mg)         

Zinco (mg)         

Magnésio (mg)         

Vitamina B1 (mg)         

Vitamina B2 (mg)         

Niacina (mg)         

Vitamina B6 (mg)         

Vitamina C (mg)         

Retinol (mcg)         

Gordura sat. (g)         

Colesterol (mg)         

Nota: Foram coloridos os quadrados:  
≠ x : diferença de médias não significativa 
ricc : coeficiente de correlação intra-classe ≥ 0,4 
k: Kappa ≥ 0,4 
BA: Bland-Altman com distribuição aleatória 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro estudo que verificou a reprodutibilidade e a validade 

de um QFA Quantitativo desenvolvido especificamente para crianças de 7 a 

10 anos no Estado de São Paulo.  

Para monitorar o consumo alimentar habitual de crianças é necessário 

um instrumento que capte a dieta por um longo período de tempo. A 

utilização de múltiplos R24h em dias não consecutivos pode ser considerada 

uma medida válida, porém se torna bastante trabalhosa e não viável 

economicamente em grandes estudos epidemiológicos. O RA impõe ao 

participante grande responsabilidade e cooperação e, sabendo que tem que 

registrar sua dieta, o indivíduo pode modificar a mesma (BIRÓ et al., 2002). 

Portanto, o QFA é o método mais utilizado para avaliação da dieta usual, 

pois é aplicado uma única vez, é mais econômico e inclui informação sobre a 

frequência de consumo.  

No entanto, encontrar QFAs válidos e reproduzíveis em crianças de 7 

a 10 anos é uma tarefa desafiadora. Estudos mostram coeficientes médios 

de correlação para reprodutibilidade que não ultrapassam 0,5 (ARNOLD et 

al., 1995; ROCKETT et al., 1995; FIELD et al., 1999; WATSON et al., 2009; 

PRESTON et al., 2011); e para validade os coeficientes médios são ainda 

menores e não ultrapassam 0,4 (ARNOLD et al., 1995; FIELD et al., 1999; 

WATSON et al., 2009; SHATENSTEIN et al., 2010; KOBAYASHI et al., 2011; 

PRESTON et al., 2011; MATOS et al., 2012). 
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Diversos aspectos devem ser considerados quanto à obtenção de 

resultados não satisfatórios de reprodutibilidade e validade. O primeiro 

refere-se a não concordância na literatura quanto aos valores satisfatórios 

do coeficiente de correlação. BYERS (2001), em comentário postado na 

American Journal of Epidemiology intitulado “Avaliação da frequência de 

consumo da dieta: qual ruim é bom o suficiente?” relata que estudos de 

validade de QFA não ultrapassam correlações de 0,7. BLOCK et al. (1990),  

ROMIEU et al. (1990) e WILLETT (1998) sugerem coeficientes de 0,3 a 0,7, 

0,2 a 0,5 e 0,4 a 0,7, respectivamente.  

O segundo aspecto é sobre a inexistência de padrão ouro como 

método de referência na área de consumo alimentar (BLOCK, 1992). 

Portanto, os estudos utilizam diferentes métodos de referência para a 

validação de um QFA, seja o RA, devido aos erros deste método não se 

correlacionarem ao QFA, ou o R24h por poder ser aplicado por entrevista e 

exigir menos cooperação do participante (WILLETT, 1998). 

O terceiro aspecto a ser discutido se refere à diferente natureza dos 

métodos comparados. O QFA é um instrumento para medir a dieta habitual, 

enquanto que o RA e o R24h são métodos que medem a dieta atual, sendo 

os últimos então aplicados por vários dias em uma tentativa de representar a 

dieta usual do QFA (GIBSON, 1990). 

Como o QUEFAC desenvolvido por HINNIG et al. (2014) foi 

construído para avaliação da dieta habitual dos últimos três meses de 

energia e macronutrientes, seria importante neste estudo, verificar 

resultados válidos para estas variáveis, o que não foi observado. 
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Observaram-se, apenas, resultados reproduzíveis para energia e proteínas, 

por meio do coeficiente de correlação intraclasse. 

A discussão será realizada separadamente para a reprodutibilidade e 

validade e, em seguida, serão feitas considerações finais do trabalho.   

 

Estudo de reprodutibilidade 

 

A reprodutibilidade dos métodos de consumo alimentar, normalmente, 

é avaliada utilizando o método de teste e re-teste, utilizado no presente 

estudo, na qual o mesmo método é aplicado duas vezes no mesmo 

indivíduo, após um intervalo de tempo pré-determinado (GIBSON, 1990). 

Observou-se moderada reprodutibilidade (coeficiente de correlação 

intraclasse entre 0,40 a 0,54), observada pelos coeficientes de correção 

intraclasse, para energia, proteínas, cálcio, fósforo, ferro, potássio, magnésio 

e vitamina B2, (BLOCK, 1982). O que significa que, para estes nutrientes, o 

QUEFAC apresenta semelhantes resultados quando aplicado repetidas 

vezes na mesma criança.  

Os nutrientes que apresentaram coeficientes de correlação menores 

que 0,40 não foram considerados reproduzíveis. Este resultado pode ser 

explicado pela grande variabilidade no consumo intrapessoal (NELSON, 

1997) e implica não necessariamente em um instrumento não replicável, 

mas que não forneceu medidas estáveis ao longo do tempo (HANSSON et 

al., 2000).  
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Os coeficientes de correlação intraclasse variaram de 0,12 a 0,54. 

Estes resultados foram maiores que os apresentados em estudo de 

WATSON et al. (2009) em crianças australianas de 9 a 16 anos (r=0,32 a 

0,44) e menores que os observados por ARNOLD et al. (1995) com crianças 

de 7 a 12 anos de Toronto, Canadá (r=0,11 a 0,69). No presente estudo, 

apenas dois nutrientes (cálcio e magnésio) apresentaram correlação maior 

que 0,50, enquanto que no estudo de ARNOLD et al. (1995) esta correlação 

foi observada para 10 nutrientes. 

A média do coeficiente de correlação intraclasse no estudo de 

reprodutibilidade foi de 0,36, sendo esta maior que a observada em estudo 

de WATSON et al. (2009) (r=0,32) e em estudo de PRESTON et al. (2011) 

com escolares do 5º ano de Porto Rico, México, (r=0,21).  

O teste de diferença de médias para amostras pareadas é utilizado 

para avaliar a concordância entre o consumo de nutrientes com base no 

grupo (LEE, 1980). No presente estudo, observou-se diferença de médias 

para energia e todos os nutrientes investigados, indicando que as duas 

aplicações do QUEFAC não reproduzem a média do consumo para os 

nutrientes investigados quando aplicado repetidas vezes. Além disso, 

observaram-se maiores valores médios dos nutrientes na primeira aplicação 

do QUEFAC quando comparada à segunda aplicação, semelhantes aos 

resultados encontrados na literatura (MCPHERSON et al., 2000; BERTOLI et 

al., 2005; PRESTON et al.,2011). No entanto, GIBSON (1990) relata que a 

observação de médias estatisticamente iguais entre as aplicações não indica 

boa reprodutibilidade do método, mas, sim, o efeito de confusão da grande 



  110   

 

 

variação intrapessoal, o que também pode ser justificado no presente 

estudo.  

Valores de coeficiente Kappa ponderado variaram de 0,01 a 0,39 e 

foram menores aos encontrados por WATSON et al. (2009) (0,36 a 0,54). 

Além disso, os autores verificaram que aproximadamente 30% das crianças 

foram classificadas no mesmo quartil de consumo, enquanto que no 

presente estudo, 44% das crianças foram classificadas no mesmo tercil de 

consumo. Esta comparação fica prejudicada pelas diferenças na forma de 

dividir a variável; porém, devido ao número de crianças no estudo de 

reprodutibilidade, a única opção foi utilizar tercis de consumo, ao invés de 

quartis. De qualquer forma, os baixos valores de coeficiente Kappa 

ponderado mostram que não é constante, entre as aplicações, a forma de 

classificar as crianças em tercis de consumo. Em um momento a criança 

pode ser classificada com alto consumo do nutriente de interesse e, na 

segunda aplicação, pode ser classificada com baixo consumo do mesmo 

nutriente, o que implica na imprecisão do QUEFAC em classificar as 

crianças em níveis de consumo. 

Valores altos de reprodutibilidade também são questionados por 

BEATON (1989), que discute se as correlações encontradas são devido aos 

sujeitos repetirem os mesmos erros, mais do que o consumo ser 

relativamente constante neste período. 

Segundo HANSSON et al. (2000), os estudos de reprodutibilidade, 

apenas avaliam a estabilidade das medidas em diferentes repetições. Por 
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isso, recomenda-se também a utilização da validade relativa para avaliação 

de um QFA. 

 

Estudo de validade 

 

De acordo com BLOCK (1982) e GIBSON (1990), os métodos 

dietéticos que avaliam a dieta usual são difíceis de serem validados porque 

o “verdadeiro consumo” não é conhecido com absoluta certeza e, por isso, 

convencionou-se denominar este tipo de validade como de validade relativa. 

No estudo de validade do QUEFAC, a variação do coeficiente de 

correlação intraclasse calculado (ricc=0,00 a 0,37) foi menor que os 

reportados na literatura (ARNOLD et al., 1995; ROCKETT et al., 1997; 

MARSHALL et al., 2008; WATSON et al., 2009; SCAGLIUSI et al., 2011), 

porém maior que os observados por MATOS et al. (2012) em crianças de 

Salvador que variou de 0,14 a 0,29. Estudo realizado por BARANOWSKI et 

al. (1997) com crianças da 3ª série observaram baixa validade de um QFA 

com 7 itens alimentares para avaliação do consumo de frutas e verduras 

(0,12 a 0,25).  

Em relação à média do coeficiente de correlação no estudo de 

validade, esta foi baixa e igual a 0,16, menor que a observada por WATSON 

et al. (2009) (r=0,39), KOBAYASHI et al. (2011) e SCAGLIUSI et al. (2011) 

(r=0,46). Semelhante média foi encontrada por MATOS et al. (2012) de 0,21 

e menor média foi verificada por PRESTON et al (2011) de 0,10. 



  112   

 

 

As baixas correlações encontradas refletem uma baixa relação de 

aproximação linear entre os métodos pela grande variação da diferença 

intrapessoal (NELSON, 1997; FISBERG et al., 2005). Segundo NELSON 

(1997) e GIBSON (1990), quando a correlação é baixa, há incremento de 

pessoas mal classificadas no topo ou nos extremos da distribuição de 

consumo e sugere que, pelo menos, um dos métodos não é válido. Assim, a 

sensibilidade do questionário pode ser tão fraca que pode falhar em 

demonstrar associações entre dieta e doença (NELSON, 1997).  

Ao contrário, boa concordância entre os métodos não 

necessariamente indica validade, pois a concordância pode ser devido a 

ambos os métodos apresentarem erros similares (GIBSON, 1990). Além 

disso, a significância estatística do coeficiente de correlação só indica a 

impossibilidade de ser igual a zero, o que não se estende para concordância 

entre as duas medições.  

SERDULA et al. (2001) sugerem que o QFA seja melhor utilizado para 

classificar os indivíduos em categorias de consumo, ao invés de quantificar 

seu consumo habitual. Neste caso, O QUEFAC, no estudo de validade, 

mostrou baixa a razoável concordância em classificar os indivíduos 

acuradamente em quartis de consumo para a amostra como um todo e em 

tercis para a amostra estratificada por sexo, faixa etária e nível 

socioeconômico. Aproximadamente 30% das crianças foram classificadas no 

mesmo quartil em ambos os métodos, semelhante ao resultado verificado 

por ARNOLD et al. (1995) que encontrou 36% e WATSON et al. (2009) de 
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32%. Isto indica que o QUEFAC não é capaz de classificar as crianças de 

acordo com o consumo. 

Ao agrupar o percentual de crianças classificadas no mesmo quartil 

de consumo com aquelas classificadas com diferença de 1 quartil, obtem-se 

percentual médio de 70%, resultado este superior aos verificados por 

PRESTON et al. (2011) de 63% e SCAGLIUSI et al. (2011) de 66% e inferior 

a SHATENSTEIN et al. (2010) de 77%. 

No presente estudo de validade, os valores do coeficiente Kappa 

ponderado não ultrapassaram 0,40, indicando uma concordância de fraca a 

razoável em classificar os indivíduos em quartis de consumo, de acordo com 

os critérios sugeridos por LANDIS e KOCH (1977), a saber: valores de 

Kappa menores que 0,2 (concordância fraca), de 0,21 a 0,40 (razoável), 0,41 

a 0,60 (moderada), 0,61 a 0,80 (boa), 0,81 a 1,0 (muito boa). Semelhantes 

resultados de coeficientes Kappa ponderados foram observados por 

WATSON et al. (2009) e MATOS et al. (2012). Segundo BLOCK (1982), para 

pesquisas epidemiológicas, o QFA, pelo menos, deveria apresentar boa 

concordância para classificar os indivíduos corretamente em baixo, médio e 

alto consumo de determinado nutriente que se quer estudar para verificar 

quais indivíduos apresentam maior risco para determinada doença a 

depender do consumo observado. 

Particularmente no que diz respeito à energia e macronutrientes, os 

coeficientes Kappa ponderados verificados para lipídios e carboidratos foram 

muito baixos, tanto no estudo de reprodutibilidade como de validade, 

semelhante ao encontrado no QFA publicado por SCAGLIUSI et al. (2011) e 
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FUMAGALLI et al. (2008). Este fato sugere que a avaliação destes 

nutrientes é particularmente complexa justificado por uma maior dificuldade 

das crianças em distinguir gordura ou relatar adequadamente o consumo de 

açúcar adicionado, por exemplo, ou pela grande variabilidade no consumo 

destes nutrientes. Outra possibilidade seria a maneira como o R24h e o 

QUEFAC são digitados. No R24h, a preparação tem que ser digitada pelos 

seus vários componentes, por exemplo: Sopa de legumes = cenoura, batata, 

mandioquinha, vagem, beterraba, carne cozida, óleo, alho, cebola e sal, Já 

no QUEFAC, existe a opção Sopa de legumes. 

Segundo BEATON (1989), um coeficiente Kappa ponderado baixo 

significa que o QUEFAC não é um bom instrumento para classificar 

corretamente os indivíduos em relação ao consumo. Isto é particularmente 

importante em estudos epidemiológicos onde se questiona se a incidência 

de determinada doença difere de acordo com os intervalos de consumo. Em 

outras palavras, o QUEFAC irá classificar erroneamente as crianças de 

acordo com o consumo e a relação entre dieta e doença estará prejudicada 

podendo ter conclusões falso negativas (NELSON, 1997). 

Segundo MASSON et al. (2002), embora o coeficiente Kappa 

ponderado  seja importante, na medida em que fornece um único valor para 

representar o grau de concordância entre os métodos, os autores sugerem 

que esta deva ser utilizada em associação com o percentual de indivíduos 

corretamente classificados nos tercis de consumo, tornando sua avaliação 

mais segura. Os autores verificaram, em seu estudo, que os valores do 

coeficiente Kappa ponderado e os percentuais eram coincidentes. Quando 
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os valores do coeficiente Kappa ponderado foram acima de 0,4, mais de 

50% dos indivíduos foram corretamente classificados em tercis de consumo 

e menos de 10% de indivíduos foram classificados em tercis opostos. 

Portanto, dado aos valores dos coeficientes Kappa ponderado no presente 

estudo serem inferiores a 0,4 e os percentuais serem maiores que 50% de 

crianças classificadas no mesmo tercil ou com diferença de um tercil de 

consumo, isto torna menos segura a avaliação da reprodutibilidade e 

validade com relação a esta técnica estatística. 

O teste de diferença de médias entre o R24h e o QUEFAC também foi 

realizado no presente estudo, onde não foi observada diferença de médias 

para energia e zinco. Para o restante dos nutrientes, houve diferença 

estatisticamente significativa nas médias avaliadas pelos dois métodos, 

semelhante ao observado por MATOS et al. (2012), que observaram 

diferença estatisticamente significativa entre as médias para todos os 

nutrientes avaliados. SCAGLIUSI et al. (2011), tal qual o presente estudo, 

não observaram diferença de média para zinco e KOBAYASHI et al. (2011) e 

PRESTON et al. (2011) também não verificaram diferença na média para 

energia.  

A comparação de médias, segundo FISBERG et al. (2005), é utilizada 

para verificar se há um possível viés na média do erro de medida na 

população e não em nível individual. Portanto, para a maioria dos nutrientes 

investigados, o QUEFAC não se mostrou válido para representar a média de 

consumo do grupo, sendo o QUEFAC não apropriado para estudos que 
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relacionam a prevalência de doenças com o consumo em grupos distintos, 

com exceção de energia e zinco (NELSON, 1997). 

A superestimação do consumo com o uso do QFA em crianças é um 

comum achado na literatura (HAMMOND et al., 1993; ARNOLD et al., 1995; 

BARANOWSKI et al., 1997; MCPHERSON et al. 2000; WATSON et al., 

2009; ARAUJO et al, 2010; SHATENSTEIN et al., 2010; SCAGLIUSI et al., 

2011; MATOS et al., 2012). No presente estudo, o QUEFAC mostrou 

superestimação em 12 dos 19 nutrientes avaliados.  

De acordo com ARNOLD et al., (1995), a superestimação pelo QFA 

pode ser devido à imprecisão no relato da frequência de consumo ou na 

quantidade. BARANOWSKI et al. (1997) discutem que o grande número de 

categorias de frequência pode confundir as crianças. Outra hipótese é que 

as porções do QUEFAC são predeterminadas, embora sejam baseadas em 

porções consumidas por esta faixa etária, enquanto que no R24h, as 

crianças relatam de forma mais precisa a quantidade de alimentos 

consumidos, porém de forma menos precisa os alimentos raramente 

consumidos, que são relatados no QUEFAC. Estudo realizado por 

KIWANUKA et al., (2006) mostrou menos superestimação em itens de QFA 

que são consumidos frequentemente quando comparado àqueles 

consumidos mais esporadicamente, pois concordariam melhor com o 

método de referência, por exemplo o R24h. Além disso, o R24h tende a 

subestimar o consumo em crianças agravando ainda mais as diferenças 

entre os métodos (CARTER et al., 1981). 
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Para crianças em crescimento, acredita-se que a quantidade e a 

qualidade do consumo diferem entre os sexos e faixa etária (KOBAYASHI et 

al. 2011). Por isso, foi realizado o estudo de validade estratificado por estas 

variáveis, além do nível socioeconômico. 

No presente estudo, o coeficiente de correlação intraclasse variou de 

0,00 a 0,27 para as idades de 7 e 8 anos e de 0,00 a 0,43 na faixa etária de 

9 a 10 anos. KOBAYASHI et al (2011) encontraram pequena diferença nos 

coeficientes de correlação de crianças entre 3 a 11 anos (r=0,01 a 0,68) 

quando comparado com as crianças de 12 a 16 anos (r=-0,01 a 0,63). Em 

contrapartida, CULLEN et al. (2008) e  PRESTON et al., (2011), verificaram 

melhores coeficientes de correlação em idades maiores, possivelmente pelo 

melhor conhecimento dos alimentos e preparações, tal como observado no 

presente estudo, apesar dos coeficientes nas idades de 9 e 10 anos ainda 

não se mostrarem satisfatórios, o que indica que a idade, no intervalo de 7 a 

10 anos, não influenciou significativamente nos valores de correlação.  

De fato, deve-se ter atenção ao relato de crianças nesta faixa etária, 

devido à imaturidade cognitiva (LIVINGSTONE e ROBSON, 2000), 

comprovada pelo alto número de crianças que não conseguiram responder 

ao QUEFAC (N=54), pela inabilidade em relatar a frequência de consumo. 

Para estas crianças, os dados não foram analisados, permanecendo 

somente daquelas que, por ocasião da avaliação da entrevista, tivessem 

pelo menos a avaliação “Regular” em relação ao relato da frequência de 

consumo.  
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Das crianças que responderam ao QUEFAC, um percentual superior 

a 55% das crianças foram avaliadas pela habilidade de responder ao 

QUEFAC em boa, muito boa ou excelente, tanto nos estudos de 

reprodutibilidade, como no de validade. Percentual inferior foi encontrado em 

estudo realizado por GARCIA-DOMINIC et al. (2011) com crianças 

mexicanas de 8 anos de idade, em que 43% das crianças responderem ao 

QFA de forma completa, sem padrões lúdicos, considerado um bom 

preenchimento.  É possível que a entrevista realizada com os pais obtivesse 

melhores resultados de confiabilidade e validade, porém, estes não 

acompanham as crianças o tempo inteiro, além de muitas frequentarem a 

escola em período integral, o que pode implicar também em imprecisões. 

Este fato torna a decisão do melhor respondente nesta faixa etária ainda 

controversa (LIVINGSTONE e ROBSON, 2000). 

Apesar da observação de que poucas crianças, que responderam ao 

QUEFAC, estejam posicionadas nos extremos da diferença no consumo 

entre um método e outro, observado pelos gráficos de Bland-Altman, é 

importante discutir o porquê que estão assim posicionadas e a sua influência 

na validação do QUEFAC. Observou-se que, para estas crianças, a 

diferença no consumo de um determinado nutriente entre o QUEFAC e o 

R24h foi muito superior aos valores observados para o restante do grupo, 

sendo denominadas outliers. Uma das justificativas pode ser a falta de 

entendimento do QUEFAC ou do R24h, não percebida pelo entrevistador, 

pela imaturidade cognitiva da criança, ou em relatar a frequência de 

consumo, ou a quantidade, ou mesmo relatar o consumo no espaço de 
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tempo propostos por ambos os métodos, dificuldades estas descritas por 

LIVINSTONE e ROBSON (2000). De fato, estes podem ser viés de relato. 

Portanto, estas crianças poderiam influenciar negativamente nos resultados 

de validação do QUEFAC. 

No presente estudo, tomou-se o cuidado de avaliar a maturidade da 

criança em relatar a frequência de consumo, por meio de seis perguntas que 

questionam a frequência de algumas atividades realizadas frequentemente 

(diária ou semanal) ou esporadicamente (mensal) pelas crianças, 

anteriormente ao início da aplicação do QUEFAC. Ao verificar que a criança 

não tinha maturidade cognitiva para responder, esta era excluída do estudo. 

Porém, para algumas crianças, esta avaliação pode não ter sido suficiente 

para os entrevistadores observarem à falta de entendimento da criança, 

permanecendo as mesmas na amostra, constatando que o relato da 

frequência de consumo é uma tarefa muito mais complexa que propriamente 

relatar a frequência das atividades testadas.  

O presente estudo não verificou diferenças expressivas nos 

coeficientes de correlação em relação ao sexo e nível socioeconômico, 

embora fosse observado um maior número de nutrientes com coeficientes 

de correlação intraclasse estatisticamente significativos no sexo feminino e 

nas classes A e B, embora ainda baixos. SHATENSTEIN et al. (2010) e 

PRESTON et al. (2011) verificaram que meninas apresentaram melhores 

coeficientes de correlação que meninos. A ausência de estudos que 

avaliaram a validade de QFA estratificado por nível socioeconômico nesta 

faixa etária impediu a comparação dos resultados com a literatura. Porém, 
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TRUTHMANN et al. (2011), ao validar um QFA em adolescentes alemães, 

verificou maiores coeficientes de correlação naqueles com maior nível 

socioeconômico. 

Os estudos que avaliaram a validade de QFA em crianças e 

encontraram baixas correlações, discutem a inabilidade dos respondentes 

em relatar a frequência e/ou a quantidade consumida de forma acurada, ou 

a dificuldade em estimar ou agregar padrões de consumo no tempo que o 

QFA se propõe a avaliar, indo ao encontro das limitações cognitivas já 

discutidas neste trabalho e influenciando negativamente no processo de 

validação (BEATON, 1989, ARNOLD et al., 1995; KIWANUKA et al., 2006; 

PINO et al., 2009; MATOS et al., 2012). 

Além das limitações já citadas, outras podem ser discutidas. 

O tamanho da amostra no estudo de reprodutibilidade ficou próximo 

ao mínimo recomendado no cálculo do tamanho da amostra (89 crianças ao 

invés de 93). No entanto, há sugestão de que o número mínimo seja 50 

participantes para a avaliação das propriedades psicométricas de um QFA 

(CADE et al., 2002). 

Outra limitação é a utilização do R24h como método de referência, 

por este apresentar semelhantes erros de memória que podem ocorrer no 

QUEFAC. Porém, o método é indicado para ser utilizado em indivíduos com 

menor alfabetização, no caso de crianças (WILLETT, 1998).  

O número de dias utilizados do R24h também é discutido na literatura. 

No presente estudo se utilizou três dias como o mínimo sugerido por ECK et 

al. (1991) para representar a dieta habitual. Porém, segundo NELSON et al. 
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(1989), este número pode não ser suficiente e que, para muitos nutrientes, 

recomenda-se duas semanas de relato de consumo. A observação da razão 

verificada entre a variância intrapessoal e interpessoal do R24h (Anexo 7) 

para alguns nutrientes poderia indicar a necessidade de mais dias de 

informações do consumo alimentar para se aproximar do consumo habitual, 

pois, quanto maior a razão, mais dias são necessários (NELSON et al.,  

1989). Alguns nutrientes como lipídios, gordura saturada, colesterol, ferro, 

zinco que obtiveram maiores razões entre as variabilidades, obtiveram 

menores valores de correlação intraclasse no estudo de validade. A 

utilização de um maior número de dias não foi realizado por dificuldade 

operacionais. 

O fator sazonalidade também pode ser considerado uma limitação do 

estudo, já que a coleta de dados deu-se em, no máximo, quatro meses, o 

que poderia interferir no relato de alimentos habitualmente consumidos em 

determinadas estações do ano (CRISPIM et al., 2003; KOBAYASHI et al., 

2011). 

O Questionário Socioeconômico utilizado pode ter limitações ao 

classificar o status econômico da criança. Segundo ALVES e SOARES 

(2009), uma delas é a avaliação do número de itens (como DVD e 

computador) que, com o tempo, tornaram-se acessíveis aos estratos mais 

pobres. Além disso, o nível de escolaridade do chefe de família não é um 

indicador tão robusto da posição social como no passado, mas sim a 

qualidade da educação a que se tem acesso. 
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A quantificação da ingestão de nutrientes do QUEFAC e do R24h foi 

realizada por diferentes programas. Os dados do QUEFAC foram 

convertidos em nutrientes pelo programa Dietsys (1999), cuja tabela de 

composição seguida é da USDA, e dos R24h foram convertidos pelo 

programa NutriQuanti (2011), cujas tabelas usadas são da USDA e TACO. 

Portanto, as tabelas podem conter variações na composição dos nutrientes, 

o que pode interferir nos valores de correlação e, consequentemente, no 

processo de validação (WEST e STAVEREN, 1997; FISBERG et al., 2005; 

SALLES-COSTA et al., 2007). 

 

Considerações finais 

Segundo BLOCK (1982), validade se refere  

à demonstração de que um método mede aquilo que se propõe a medir e 

esta verificação é extremamente difícil quando se trata de consumo 

alimentar, pois requer que a verdade seja conhecida. Para a autora, para 

qualquer método que se propõe a avaliar o consumo por um prolongado 

período de tempo, ou apresentará muita dificuldade prática (observação 

direta dos indivíduos por um longo período de tempo) ou é praticamente 

impossível de se avaliar (se o significado de usual não é limitado no tempo). 

Se a verdade não está disponível, os investigadores precisam utilizar outros 

critérios, validando o seu método com outro melhor aceito, mas não o 

validando em relação à verdade. Discute-se, portanto, de acordo com a 

definição do que seria validade, se os estudos estão validando um QFA ou 

simplesmente realizando comparação entre métodos de consumo. 
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Até o momento, os QFA são validados comparando-os com outros 

métodos como o RA ou R24h. Estes métodos de referência apresentam 

erros aleatórios e sistemáticos similares aos do QFA, dependem da 

memória, ou do relato do consumo alimentar realizado episodicamente 

(KAAKS, 1997; CADE et al., 2004; YOKOTA et al., 2010; KOLODZIEJCZYK 

et al., 2012). Além disso, estes métodos utilizados divergem da natureza do 

QFA (WILLETT, 2009). O QFA é um método para medir a dieta habitual, 

enquanto que o R24h mede a dieta atual dos indivíduos. Será que os 

métodos realmente medem o consumo alimentar no mesmo espaço de 

tempo propostos?   

Outros estudos utilizam os biomarcadores para a validação, devido à 

independência dos erros aleatórios em relação ao QFA, porém nem todos os 

nutrientes possuem biomarcadores, além de seus níveis serem influenciados 

por outros fatores genéticos, de biodisponibilidade e do metabolismo 

(POTISCHMAN et al., 2003; CADE et al., 2004). Outros métodos utilizados, 

porém de alto custo, são a água duplamente marcada e métodos que 

avaliam o gasto energético, porém só fornece informação sobre o consumo 

energético (BURROWS et al., 2010).  

Portanto, até o momento, não existem métodos “padrão ouro” que 

justificam a utilização do termo “validade”, sendo esta denominada de 

validade relativa e, por este motivo, espera-se verificar correlações 

modestas entre o QFA e o método considerado de referência, observadas 

frequentemente na literatura abaixo de 0,7 (CADE et al., 2004). 
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Outro motivo que justifica a simples comparação de métodos para 

“validar” um QFA e a ausência de métodos considerados “perfeitos” é a 

dificuldade em medir o consumo alimentar, por ser uma variável de natureza 

complexa e que varia substancialmente ao longo do tempo, tornando 

inevitáveis os erros ao medi-la (WILLETT, 2001). 

No presente estudo, o QUEFAC foi aplicado por entrevista no próprio 

escolar, além do R24h também ser respondido por ele. Nestas 

circunstâncias, o QUEFAC não se mostrou válido para avaliar a dieta 

habitual de crianças de 7 a 10 anos, o que contraindica sua utilização para 

classificá-las em quartis de consumo. Segundo ROCKETT et al. (1997), 

pode ser que as baixas correlações encontradas não são devido ao erro 

estrutural de um QFA, mas sim que os conceitos gerais que sustentam o 

método não são cognitivamente possíveis na faixa etária estudada.  

O QUEFAC também não é indicado para representar a média do 

consumo do grupo para a maioria dos nutrientes investigados, com exceção 

de energia e zinco. Porém, considerando à dificuldade na aplicação do 

QUEFAC pela grande duração da entrevista, não é vantajosa sua utilização 

para representar a média de energia e zinco, podendo, para isso, serem 

utilizados outros métodos como múltiplos R24h ou RA. 

Diante do exposto, quais recomendações para a avaliação do 

consumo habitual de crianças de 7 a 10 anos?  

Para a utilização do QUEFAC, deve-se buscar alternativas de 

adaptação do instrumento para melhorar sua acurácia, visto que sua 

validade e reprodutibilidade não foram satisfatórias. Pode-se pensar na 
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reestruturação da frequência de consumo, item este pior avaliado pelos 

entrevistadores, de forma a avaliar somente a frequência diária e semanal, 

com a retirada da frequência mensal, respeitando, assim, a maturidade 

cognitiva da criança quanto ao relato da frequência de consumo 

(BARANOWSKI et al., 1997).  

Outro aspecto que merece atenção seria a possibilidade de redução 

do tempo de aplicação do questionário, para não se tornar cansativo para a 

criança e influenciar na atenção durante o relato (CADE et al., 2002), por 

meio da redução do número de itens alimentares e sua reestruturação, 

deixando apenas aqueles importantes na faixa etária considerada e que 

sejam fontes dos nutrientes de interesse. De fato, deve-se dar mais 

prioridade aos alimentos habitualmente consumidos que, propriamente, às 

formas de preparo, detalhe que exige um conhecimento muito específico da 

criança, reduzindo o detalhamento do QUEFAC.   

O melhor respondente ainda é assunto controverso na área de 

consumo de crianças. Sabe-se das limitações cognitivas das mesmas em 

responder a um QFA, porém, não se sabe da validade e reprodutibilidade do 

QUEFAC ao ser aplicado aos pais ou responsáveis, fato este que poderia 

ser avaliado em outras pesquisas para verificar qual o melhor respondente 

do método nesta faixa etária e compará-lo ao presente estudo. 

Outras alternativas discutidas na literatura são a utilização de 

múltiplos R24h para representar a dieta habitual de crianças, sugerida por 

HARALDSDÓTTIR e HERMANSEN (1995) em substituição ao QFA ou o uso 

concomitante de um QFA com o R24h, sendo que o valores do QFA 
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corrigiriam o efeito da variabilidade do R24h, especialmente dos alimentos 

consumidos esporadicamente, o que traz uma nova perspectiva para o uso 

do QFA em estudos epidemiológicos (SUBAR et al., 2006, TOOZE et al., 

2010). A utilização de biomarcadores também tem sido utilizada para 

melhorar a acurácia de um QFA em pesquisas, pois não possuem viés de 

entrevistado ou de entrevistador, pois seus valores servem para ajustar o 

consumo alimentar do R24h (MCNAUGHTON et al., 2005; YOKOTA et al., 

2010). 

Portanto, apesar do QUEFAC não ter mostrado validade satisfatória 

para avaliar a dieta habitual, pode-se discutir a possibilidade de adaptá-lo e 

avaliar suas propriedades psicométricas utilizando concomitantemente o 

R24h e biomarcadores, tendo a criança como respondente e, em uma 

segunda análise, os pais, para verificar qual o melhor respondente do 

método. 

Ressalta-se que o QUEFAC, para ser utilizado em populações de 

crianças de 7 a 10 anos que apresentam semelhantes hábitos alimentares, 

deverá sofrer adaptação, respeitando a cultura alimentar local e os objetivos 

do estudo.  
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6 CONCLUSÕES 

 

1. O QUEFAC apresentou moderada reprodutibilidade para energia, 

proteínas, cálcio, fósforo, ferro, potássio, magnésio e vitamina B2. 

 

2. O QUEFAC não se mostrou válido para avaliação da dieta habitual 

dos últimos 3 meses em crianças de 7 a 10 anos residentes em São Paulo.  

O método superestimou a maioria dos nutrientes investigados e não refletiu 

a média do grupo para todos os nutrientes, com exceção de energia e zinco,  

além de mostrar fraca concordância em classificar as crianças em quartis de 

consumo. 

 

3.  Quando estratificado por sexo, faixa etária e nível socioeconômico, o 

QUEFAC também não apresentou validade satisfatória, tal qual verificado 

para a amostra como um todo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo para crianças 
de 7 a 10 anos (QUEFAC) 
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Anexo 2 – Termo De Consentimento Livre E Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Departamento de Epidemiologia 

 

Pesquisa: “Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo para crianças de 7 a 10 anos: 
apreciação das propriedades psicométricas” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

A aluna de doutorado Patrícia de Fragas Hinnig da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo está realizando uma pesquisa com o objetivo de verificar se o 

um questionário de frequência alimentar desenvolvido para crianças de 7 a 10 anos medirá 

corretamente o consumo alimentar das mesmas.  

Os resultados desta pesquisa irão contribuir para que este questionário estime, de 

forma mais segura, o consumo alimentar de crianças de 7 a 10 anos e, com isso, contribua 

para a elaboração de programas de educação em nutrição visando uma melhoria na 

qualidade alimentar. 

A pesquisadora irá coletar dados sobre o hábito alimentar das crianças. A criança 

responderá, por meio de entrevistas durante o horário escolar, o que consumiu no dia 

anterior e também responderá um Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo 

(QFAQ), na qual indicará com que frequência consome a quantidade indicada de 

determinado alimento. Além disso, dados de peso, altura, circunferência da cintura e do 

quadril também serão coletados.  

Neste sentido, pedimos a sua colaboração na pesquisa e sua permissão para que 

seu(sua) filho(a) participe assinando este termo e entregando-o à escola. A participação de 

seu(sua) filho(a) é muito importante, não acarretará custos e o expõe a um risco mínimo. 

Você receberá os resultados da avaliação do consumo alimentar do seu filho(a) por meio de 

relatórios. Caso autorize a participação, um “Questionário Socioeconômico” deverá ser 

preenchido e devolvido à escola por meio da professora de seu(sua) filho(a). 

Ressaltamos que os dados serão mantidos em sigilo, servindo apenas para os 

objetivos desta pesquisa e que se necessário poderá solicitar esclarecimentos em qualquer 

momento que desejar. 

O consentimento para sua participação e do seu(sua) filho(a) é voluntário e caso 

não queira autorizar ou se decidir autorizar, mas mudar de ideia durante o estudo, você terá 
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o direito de solicitar a sua retirada e de seu (sua) filho(a) sem qualquer consequência. 

Esclarecemos que mesmo com seu consentimento, só iremos avaliar seu(sua) filho(a), se 

ele(a) concordar.  

Uma cópia deste consentimento será arquivada no Departamento de Epidemiologia 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e outra deverá ficar com 

você.  

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________ 

Aluna de Doutorado envolvida no projeto: Patrícia de Fragas Hinnig 

Av. Dr. Arnaldo, 715 – CEP 01246-904 – São Paulo – Brasil 

Telefone:30617934; e-mail: phinnig@usp.br 

 

_______________________________ 

Maria do Rosário dias de Oliveira Latorre (pesquisador responsável) 

Professora Doutora do Departamento de Epidemiologia da FSP/USP 

 Av. Dr. Arnaldo, 715 – CEP 01246-904 – São Paulo – Brasil 

Telefone:30617935  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________ fui informada(o) dos objetivos da pesquisa de 
 Nome do responsável pela criança 
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 
novas informações se assim desejar. A aluna Patrícia de Fragas Hinnig certificou-me de que todos os 
dados desta pesquisa serão confidenciais.  
Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Patrícia de Fragas Hinnig ou a professora Maria do 
Rosário Dias de Oliveira Latorre telefone (11) 3061.7934 ou 30617935 ou o Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira 
César – São Paulo, SP, tel: 30617779  
Declaro que concordo que meu (minha) filho(a) 
_______________________________________participem do estudo. Recebi uma cópia deste termo de 
consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 

Nome do responsável 

 

 Assinatura do responsável 

 

 Data 
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Anexo 3 - Questionário Socioeconômico 
 

 
 
Nome do aluno: ______________________________________________ 
 
Características socioeconômicas 
 
Data de preenchimento do questionário: _____/_____/______ 
 

Prezado(s) pai, mãe ou responsável pela criança, 

Este questionário faz parte da pesquisa “Questionário de Frequência Alimentar Quantitativo 

para crianças de 7 a 10 anos: apreciação das propriedades psicométricas” que garante o 

sigilo das informações e a não identificação da criança na divulgação dos dados. 

Solicitamos que responda as questões a seguir. Marque com um X a alternativa que melhor 

descreve sua situação 

1. Até que série o chefe de família estudou? O chefe de família é aquele que 
assume a maior parte dos compromissos financeiros em casa. 

 
Grau de instrução do chefe de família 
Analfabeto/Primário incompleto  
Primário completo  
Ensino fundamental completo (antigo Ginasial completo)  
Ensino médio completo (antigo Colegial completo)  
Ensino superior completo  

 
2- Qual é o número total de banheiros em sua casa? 0  
  1  
  2  
  3  
  4 ou mais   
 
3- Quantos aparelhos de TV em cores existem em sua casa? 0  
  1  
  2  
  3  
  4 ou mais  
 
4- Quantos carros* existem em sua casa? 0  
  1  
  2  
  3  
  4 ou mais   
*Não considere táxis, vans ou pick-ups usados para fretes, ou qualquer veículo usado para atividades 
profissionais. Veículos de uso misto (lazer e profissional) não devem ser considerados 
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5- 

 
Quantos rádios existem em sua casa? 

             0  

  1  
  2  
  3  
  4 ou mais  
 

6- Quantas geladeiras existem em sua casa? 0  
  1  
  2  
  3  
  4 ou mais  
 

7- Quantos freezers* existem em sua casa? 0  
  1  
  2  
  3  
  4 ou mais  
*Freezer independente ou a 2ª porta da geladeira 
 

8- Quantos videocassetes ou aparelhos de DVD existem 
em sua casa? 

             0  
 

  1  
  2  
  3  
  4 ou mais  
 
9- Quantas máquinas de lavar roupa* existem em sua 

casa? 
0  

  1  
  2  
  3  
  4 ou mais  
 
*Considerar somente as máquinas automáticas e/ou semiautomática. O tanquinho NÃO deve ser 
considerado. 
 
10- Quantas empregadas mensalistas* trabalham em sua 

casa? 
0  

  1  
  2  
  3  
  4 ou mais  
 
*Considerar somente aquelas que trabalham pelo menos 5 dias na semana em sua casa. As babás 
mensalistas também devem ser consideradas. 
 
Muito obrigada,   
                                    
 
 
Em caso de dúvida, telefone para Patrícia de Fragas Hinnig, tel: (11) 3061 7934 ou entre em contato 
pelo endereço eletrônico phinnig@usp.br. 
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Anexo 4 – Recordatório Alimentar de 24h 
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Anexo 5 –Tabuleiro de frequência de consumo alimentar 
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Anexo 6 –Avaliação da entrevista 

 
Avaliação da entrevista : 
 

Avaliação geral da entrevista  Habilidade do participante para estimar 
frequência de consumo 

 

Ruim  
Regular  
Boa  
Muito boa 
Excelente 

1 
2 
3 
4 
5 

Ruim  
Regular  
Boa  
Muito boa 
Excelente 

1 
2 
3 
4 
5 

Atenção do participante:  Nível de cooperação  

Ruim  
Regular  
Boa  
Muito boa 
Excelente 

1 
2 
3 
4 
5 

Ruim  
Regular  
Boa  
Muito boa 
Excelente 

1 
2 
3 
4 
5 

Habilidade do participante para se 
lembrar dos itens alimentares 

 

Ruim  
Regular  
Boa  
Muito boa 
Excelente 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Fonte: Adaptado de Sallis et al.(1996) 

 

Etiqueta com dados da criança 
(nome, sexo, id, turma, série) 

 

Iniciais do entrevistador: ______________________ 
Data da entrevista: ______/______/______ 
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Anexo 7 – Dados de variabilidade intrapessoal e interpessoal do R24h 

 

Tabela 1. Variação intrapessoal e interpessoal do consumo de energia e 
nutrientes de escolares de 7 a 10 anos. São Paulo, 2013. 

Nutrientes Variância 
intrapessoal 

Variância 

interpessoal 

Razão entre as 
variâncias 

Energia (kcal) 14,843 6,461 2,297 

Proteínas (g) 0,093 0,024 3,875 

Lipídios (g) 2,159 0,579 3,729 

Carboidratos (g) 0,532 0,236 2,254 

Cálcio (mg) 0,166 0,084 1,976 

Fósforo (mg) 0,066 0,025 2,640 

Ferro (mg) 0,755 0,245 3,082 

Sódio (mg) 28,932 10,375 2,788 

Potássio (mg) 15,061 7,363 2,045 

Zinco (mg) 0,574 0,184 3,120 

Magnésio (mg) 1,096 0,467 2,347 

Vitamina B1 (mg) 0,142 0,046 3,087 

Vitamina B2 (mg) 0,185 0,069 2,681 

Niacina (mg) 0,280 0,053 5,283 

Vitamina B6 (mg) 0,202 0,057 3,544 

Vitamina C (mg) 7,916 1,951 4,057 

Retinol (mcg) 17,345 8,188 2,118 

Gordura Sat. (g) 0,292 0,074 3,946 

Colesterol (mg) 0,144 0,026 5,538 
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Anexo 8 – Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo 9 – Submissão de artigo científico 

 

Data: 16 de maio de 2014 
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