
1 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 

 

DIFERENÇAS E SIMILARIDADES NA QUALIDADE DA 

REFEIÇÃO DO BRASIL E REINO UNIDO: QUE LIÇÕES 

PODEMOS APRENDER? 

Bartira Mendes Gorgulho 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de 

Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências. 

Orientadora: Profa. Dra. Dirce Maria Lobo Marchioni 

Área de Concentração: Nutrição em Saúde Pública 

 

 

. 

 



 

 

DIFERENÇAS E SIMILARIDADES NA QUALIDADE DA 

REFEIÇÃO DO BRASIL E REINO UNIDO: QUE LIÇÕES 

PODEMOS APRENDER? 

 

 

Bartira Mendes Gorgulho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO ORIGINAL 

SÃO PAULO 

2016

Tese de doutorado apresentada ao Programa de 

Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Ciências. 

Orientadora: Profa. Dra. Dirce Maria Lobo Marchioni 

Área de Concentração: Nutrição em Saúde Pública 

 

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É expressamente proibida a comercialização deste documento tanto na 

sua forma impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é 

permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que 

na reprodução figure a identificação do autor, título, instituição e ano da 

tese. 



 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, 

Pelo apoio incondicional. 

 



 

Agradecimentos 

Á Professora, orientadora e amiga, Dirce Maria Lobo Marchioni, pelos ensinamentos, 

respeito e confiança, pelo carinho e profissionalismo acima de tudo. Exemplo de 

profissional e mulher.  

À Pesquisadora Gerda Pot, pela parceria e confiança. 

Á Professora Flavia Mori, por estar sempre presente e disposta a ajudar, pela agradável 

parceria. 

Ao Professor Chester, pela confiança e incentivo. 

Aos Professores Alexandre Chiavegatto, Daniel Bandoni, Semíramis Domene e Neuber 

Segri, por todo auxilio e disponibilidade.   

À Gabriela Salvate, por todo apoio e acolhimento. 

À Michelle Alessandra de Castro, pelo companheirismo e colaboração desde a iniciação 

científica. 

À Daniela Canella, pela amizade e aventuras gastronômicas, por tornar a FSP mais 

divertida. 

Às “caminhoneiras do gelo” Valeria Baltar e Scheila Rizzato, por todas as aventuras, por 

me ouvirem e serem tão amigas. 

À Juliana Teixeira e Roberta Santos, pela amizade, desabafos e risadas. Por todas as 

nossas descobertas científicas.  

Ao Alexsandro, pelas ideias e discussões acadêmicas, pelo café de cada dia.  

Ao Eliseu Verly Jr., por todos os momentos de risadas e descontração. 

À todos os membros do GEIAS, pelo apoio e dedicação ao grupo. 



 

Ao Ninho, Kako e Dinda, pela amizade, por trazerem um pouco de Mogi a São Paulo. À 

Dona Lucila, Dona Hilda, Vovô e Vovó Nepomuceno, por todo carinho e acolhida.  

Aos funcionários do departamento de Nutrição, Roseli, Zé, Eduardo, Bastos e Marina; e 

da Pós-graduação, Vânia, Alessandra, Diego, Ulisses, Cidinha e Renilda; por estarem 

sempre dispostos e presentes. 

Aos meus irmãos Gutoso, Guimi, Vini e Juju, e aos meus sobrinhos Jobim, Lilás e Nina 

Simone, que eu tanto amo. 

Aos meus pais, Silvia e Dimas, e tia Vânia e Meire, por estarem sempre por perto, pela 

compreensão e incentivo. 

Ao Alexandre Sarmento, pelo companheirismo, apoio e incentivo, por estar sempre ao meu 

lado.  

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) pela concessão da bolsa de 

Doutorado, que muito contribuiu para a realização deste estudo. 

E a todos àqueles que, de alguma forma, participaram de momentos importantes em toda 

minha trajetória de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Debulhar o trigo, 

Recolher cada bago do trigo, 

Forjar no trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão...” 

 

Milton Nascimento 



 

 

 

 

Gorgulho BM. Diferenças e similaridades na qualidade da refeição do Brasil e 

Reino Unido: que lições podemos aprender? [Tese de Doutorado]. Programa de 

pós-graduação Nutrição em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Introdução.  Apesar de consumirmos alimentos combinados e estruturados em 

refeições, a maioria dos estudos ainda se concentra em nutrientes ou alimentos 

consumidos isoladamente. Além disso, comparar a alimentação entre países em 

diferentes fases de transição nutricional e epidemiológica pode fornecer informações 

relevantes relacionadas à prevenção da obesidade e DCNT. Objetivo. Caracterizar e 

comparar a qualidade nutricional da principal refeição consumida por adultos 

residentes no Brasil e Reino Unido. Materiais e Métodos. A primeira etapa do 

estudo consistiu na revisão sistemática da literatura, que subsidiou a etapa seguinte, o 

desenvolvimento do Main Meal Quality Index. Para comparar a qualidade das 

refeições utilizou-se dados dos inquéritos alimentares “Inquérito Nacional de 

Alimentação – INA/POF 2008/09” e “National Diet and Nutrition Survey - NDNS”. 

Para a identificação e avaliação da qualidade da refeição utilizou-se duas diferentes 

abordagens: (1) abordagem híbrida, com a descrição da composição das refeições por 

meio da árvore de decisão de classificação, e (2) abordagem dirigida pela hipótese, 

através da aplicação do Main Meal Quality Index. Além disto foram analisados 

modelos de regressão múltipla a fim de identificar os fatores associados. Resultados. 

Considerando o horário de consumo e a contribuição energética, os eventos 

alimentares definidos como principal refeição foram o almoço, para o Brasil, e jantar, 

para o Reino Unido. A refeição principal brasileira (58 pontos) apresentou melhor 

qualidade nutricional, com maior participação de fibras e carboidratos, e menor teor 

de gorduras total e saturada, e densidade energética. No entanto, a principal refeição 

do Reino Unido (54 pontos) foi composta por mais frutas, verduras e legumes. Os 

ingredientes culinários, como arroz e feijão, foram classificados pelo algoritmo como 

componentes característicos da refeição brasileira, enquanto os itens de fast food, 

como batatas fritas, sanduíches e bebidas açucaradas, foram classificados como 

refeições Britânicas. No Brasil, o escore final do indicador associou-se positivamente 

com a idade, e negativamente com o gênero, energia consumida, estado nutricional e 

renda familiar; enquanto que, no Reino Unido, o indicador associou-se apenas com a 

idade (positivamente). Conclusão. Embora a principal refeição consumida no Brasil, 

quando comparada ao Reino Unido, apresente melhor qualidade e composição, as 

refeições consumidas em ambos os países estão aquém do recomendado.  

Descritores: refeição, qualidade da dieta, padrão alimentar, Brasil, Reino Unido 



 

 

 

 

Gorgulho BM. Similarities and differences of meal quality between Brazil and 

United Kingdom: what lessons can we learn? [Doctoral thesis]. Postgraduate 

program in Public Health Nutrition, School of Public Health, University of Sao 

Paulo; 2016. 

Introduction.  Although individuals consume foods combined and structured at 

meals, most authors still have studied nutrient or single food. Furthermore, compare 

countries in different stages of nutritional and epidemiological transition can provide 

relevant information related to the prevention of obesity and NCDs. Objective. To 

characterize and compare the nutritional quality of meals consumed by adults living 

in Brazil and UK. Subjects and methods. The first stage of the study consisted of a 

systematic review of the literature, which subsidized the next step, the development 

of the Main Meal Quality Index. Data from food surveys "National Survey of Food - 

INA / HBS 2008/09" and "National Diet and Nutrition Survey - NDNS" were used to 

analyzed and compare the main meals quality. Two different approaches for the 

identification and evaluation of the main meal pattern were used: (1) hybrid 

approach, to evaluate of the meal patters using data reduction techniques; and (2) 

hypothesis-driven approach, with the Main Meal Quality Index. Then, regression 

models were applied to analyzed associated sociodemographic factors. Results. 

Considering time slot and energy content, the eating events defined as main meal 

were lunch, for Brazil, and dinner, for UK. Brazilian main meal (58 points) had 

better nutritional quality, with greater participation of fiber and carbohydrates, and 

lower content of total and saturated fat, and energy density. However, the main meal 

consumed in UK (54 points) had more fruits and vegetables. Cooking ingredients, 

such as rice and beans, were classified as characteristic components of a Brazilian 

meal, while fast food items, like chips, sandwiches and sugary drinks, were classified 

as a British meal. In Brazil, the final score was positively associated with age, and 

negatively correlated with gender, energy consumption, nutritional status and family 

income; whereas, in the United Kingdom, the indicator is only associated with age 

(positively). Conclusion. Although Brazilian main meal, when compared with UK 

main meal, provide best quality and composition, meals consumed in both countries 

need improvement. 

 

Keywords: meals, dietary quality, dietary pattern, Brazil, United Kingdom. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta tese está estruturada em formato de artigos científicos, sob o respaldo das 

diretrizes promulgadas pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo em sua sessão 9ª/2008 de 05/06/2008, e atende às 

normas de apresentação das dissertações contidas no Guia de Apresentação de Teses 

desta instituição.  

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

conhecimento existente sobre a obesidade e o desenvolvimento da doenças crônicas não 

transmissíveis, a análise de padrões alimentares, as características de estudos que 

abordam refeições, os indicadores de qualidade da dieta, e o papel dos inquéritos 

alimentares; (2) Justificativa, destacando a relevância da investigação; (3) Objetivos, em 

que são descritos os propósitos do estudo; (4) Métodos, que contempla a 

contextualização, delineamento, casuística, análise dos dados e aspectos éticos; (5) 

Resultados e Discussão, que inclui os manuscritos desenvolvidos, contemplando as 

etapas de revisão sistemática da literatura sobre indicadores de qualidade da refeição já 

existentes, o desenvolvimento e validação do Main Meal Quality Index, e a avaliação e 

comparação da qualidade da principal refeição consumida no Brasil e Reino Unido, bem 

como a identificação de seus fatores associados; e, por fim,  (5) Considerações Finais, 

que sumariza os principais achados do estudo. 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

Apesar de consumirmos alimentos combinados e estruturados em refeições, a 

maioria dos estudos ainda se concentra em nutrientes ou alimentos consumidos 

isoladamente. É crescente número de estudos analisando o hábito de pular refeições, 

realiza-las em horários regrados ou alternados, ou consumi-las sozinhos ou 

acompanhados, em casa ou na rua; no entanto, ainda são escassos os estudos que se 

propõe a avaliar a composição das refeições e seu papel na qualidade global da dieta 

e impacto na saúde, bem como seus condicionantes (Leech et al, 2015).  

Em um cenário epidemiológico global, com crescentes taxas de obesidade, 

reconhecido fator de risco de inúmeras doenças crônicas, considera-se a dieta como 

um importante fator de risco modificável, e, portanto, que tem sido objeto de guias e 

recomendações voltadas para a população. Se, em um primeiro momento, estes guias 

baseavam-se em nutrientes, verificou-se uma gradual mudança para enfase no 

consumo de alimentos, e, mais recentemente, na estrutura de refeições.  Além disso, 

observa-se contínua elevação das taxas de obesidade em países em diferentes fases 

de transição nutricional e epidemiológica. Nesse sentido, comparar a estrutura e 

qualidade de refeições pode fornecer informações relevantes relacionadas à 

prevenção da obesidade e consequentemente, das DCNT.   

1.1. OBESIDADE E AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 

mortalidade e incapacidade no mundo (WHO, 2013), sendo responsáveis por 30% 

dos 58 milhões de óbitos em 2005 (WHO, 2007). Hipercolesterolemia, diabetes 



 

 

mellitus, tabagismo, hipertensão e, com destaque, a obesidade tem sido reconhecidos 

como os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares (Gravina-Taddei et 

al., 2005) que, no Brasil, estão entre as principais causas de morte em todas as 

regiões, respondendo por 20% dos óbitos em indivíduos acima dos 30 anos (Mansurt 

e Favarato, 2012).  

Uma vez considerado um problema apenas em países desenvolvidos, o 

sobrepeso e a obesidade apresentam rápida ascensão em países de baixa e média 

renda.  O excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência, a 

partir de cinco anos de idade, em todos os grupos de renda e em todas as regiões 

brasileiras (IBGE, 2011). A avaliação do estado nutricional dos jovens de 10 a 19 

anos revela que no Brasil o aumento de peso em adolescentes e adultos foi contínuo 

nos últimos 34 anos. Em 2008, a prevalência de excesso de peso no Brasil foi de 

aproximadamente 50%, enquanto que em países como Estados Unidos e Reino 

Unido ultrapassou os 60% (WHO, 2013). Na Grã-Bretanha, no período de 1980 a 

2002, a prevalência de obesidade (IMC>30 kg/m2) em adultos triplicou, passando de 

6% e 8% para 23% e 25%, respectivamente entre os homens e as mulheres (Rennie e 

Jebb, 2005). No entanto, são observadas diferenças nas concentrações dos casos de 

obesidade de acordo com os estágios de desenvolvimento econômico de cada país: 

enquanto em países desenvolvidos a prevalência de obesidade é mais elevada entre 

os indivíduos de menor renda e moradores da zona rural, em países em 

desenvolvimento há elevação nas taxas de obesidade na zona urbana, em indivíduos 

de melhor renda (Popkin et al., 2011). 



 

 

A obesidade é uma resposta natural dos indivíduos ao ambiente obesogênico, 

que, por sua vez, resulta do desenvolvimento industrial frente ao momento político e 

econômico de cada nação. Neste contexto, o crescimento econômico é especialmente 

importante para os países de menor renda, permitindo a mudança da pobreza à 

prosperidade econômica. Já para países de maior renda, o crescimento econômico 

pode não significar melhora na qualidade de vida, uma vez que a população passa a 

ter acesso a todo o tipo de produto (Egger e Swinburn, 2010). As mudanças 

tecnológicas que acompanham o crescimento econômico acabam por tornar os 

alimentos mais calóricos e baratos, conduzindo a população a um consumo alimentar 

excessivo (Culter et al., 2010; Finkelstein et al., 2005; Philipson et al., 2003).  

1.2. PADRÃO ALIMENTAR 

A ascensão do sobrepeso e da obesidade está associada com as mudanças nos 

padrões alimentares: aumento do consumo de gorduras, excesso de açúcar, e 

consumo insuficiente de frutas e hortaliças, levando a um aumento da densidade 

energética das dietas (Gorgulho et al., 2013; Marchioni et al., 2012; Bigio et al., 

2011).  A Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde da 

Organização Mundial da Saúde destaca a necessidade de adequação dos padrões 

alimentares em todo o mundo (WHO, 2002). Apesar das diferenças culturais, assim 

como no Brasil, as recomendações nutricionais atuais estabelecidas pelo Ministério 

da Saúde na Inglaterra e País de Gales, pela Agência de Saúde na Irlanda do Norte, e 

pelo Governo escocês preconizam o consumo de grãos integrais, frutas, verduras e 

legumes, acompanhados da redução dos alimentos gordurosos e açucarados (Food 

Standards Agency, 2010; Public Health Agency, 2010; Scottish Government, 2006). 



 

 

No Brasil, além do consumo inadequado de micronutrientes, observa-se 

consumo insuficiente de fibras por 68% da população e consumo excessivo de 

gorduras saturadas e açúcar por 82% e 61% dos indivíduos, respectivamente (IBGE, 

2011). No estudo ISA – Capital 2003, o consumo excessivo de açúcar de adição foi 

identificado em 70% dos adolescentes, em 38% dos adultos e em 25% dos idosos 

(Colucci et al., 2011), e esteve associado ao elevado consumo de refrigerantes, sucos 

industrializados, achocolatado em pó e biscoitos recheados (Bueno et al., 2012). Em 

contrapartida, na mesma população, a ingestão diária de frutas, legumes e verduras 

mostra-se abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde (400g) para 

mais de 90% da população (Bigio et al., 2011).  

No Reino Unido, os primeiros resultados do estudo National Diet and 

Nutrition Survey, mostraram que os alimentos com maior consumo médio entre os 

homens adultos eram os chás e cafés, vegetais não crus (incluindo enlatados), 

massas, arroz branco e outros cereais refinados (incluindo pizzas e salgados), 

refrigerantes e pães brancos. Já entre as mulheres adultas, os alimentos que 

apresentaram maior consumo médio eram os chás e cafés, vegetais não crus 

(incluindo enlatados), frutas, leite semidesnatado e massas, arroz branco e outros 

cereais refinados (incluindo pizzas e salgados) (Whitton et al., 2011). 

O aumento no consumo alimentar fora do lar e o aumento do consumo de 

alimentos processados, fruto das mudanças sociais, econômicas e culturais ocorridos 

nas últimas décadas, são alguns dos comportamentos alimentares descritos na 

literatura como responsáveis pela qualidade nutricional das dietas aquém do 



 

 

recomendado (Bes-Rastrollo et al., 2010; Ziegler et al., 2006; Abreu et al., 2005; 

Kant e Graubard, 2004; Kearney et al., 2001; Lin et al., 1999).  

Sichieri et al. (2012), ao compararem a alimentação dentro e fora do lar, 

observaram que cerca de 40 a 60% da energia provenientes das bebidas alcoólicas, 

refrigerantes, salgados, sanduiches e pizzas eram consumidas fora do lar. Este 

cenário corrobora ao encontrado por Orfanos et al. (2010) em 10 países da Europa, 

onde alimentos como açúcares e doces; chá e cafés e bebidas alcoólicas apresentaram 

maior contribuição para as calorias provenientes da alimentação fora do lar.  

No Brasil, diferentemente do Reino Unido, apesar do crescente aumento da 

aquisição de alimentos processados e prontos para o consumo nos últimos 30 anos 

(Monteiro et al., 2010), a dieta ainda é composta principalmente por alimentos 

minimamente processados e ingredientes culinários (Mourabac et al., 2013). Em 

2008, os alimentos mais consumidos pela população brasileira foram: arroz (84%), 

café (79%), feijão (73%), pão de sal (63%), carne bovina (49%), sucos e refrescos 

(40%) e refrigerantes (23%) (Souza et al., 2013). 

Marchioni et al. (2011), considerando os dados de aquisição de alimentos 

fornecidos pela Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2002, descreveram dois 

padrões alimentares brasileiros: o primeiro, chamado "dual", caracterizou-se por 

produtos lácteos, frutas, suco de frutas, legumes, carne processada, refrigerantes, 

doces, pão e margarina, com correlações inversas com alimentos tradicionalmente 

brasileiros. Em contrapartida, o segundo padrão, "tradicional", foi caracterizado por 

grupos de alimentos geralmente utilizados em preparação doméstica e culinária de 



 

 

pratos tradicionais, como arroz, feijão, mandioca, farinha, leite e açúcar. No Reino 

Unido, a mesma análise foi utilizada para identificar o padrão alimentar de adultos de 

baixa renda, obtendo-se, no entanto, quatro diferentes padrões: (1) "fast food" (2), 

"saúde consciente", (3) "tradicional", e (4) "doce". Sendo o padrão "fast food" capaz 

de explicar a maior proporção da variância (Hamer e Mishra, 2010). 

A relação entre consumo alimentar e saúde é indiscutível. No entanto, 

tradicionalmente, a maioria dos estudos ainda se concentra em analisar isoladamente 

o consumo de nutrientes ou alimentos. Embora não haja consenso na literatura na 

caracterização das refeições, há muitos programas institucionais (p.ex. “Cartilha Meu 

prato saudável”- INCOR; “Health Eating Plate” - Harvard; “Eat well Plate” - NHS) 

que promovem o consumo de refeições saudáveis. 

1.3. REFEIÇÕES  

A palavra “refeição” pode referir-se tanto a um evento, o momento em que se 

alimenta, como a um produto, do que se alimenta. Em outras palavras, o consumo de 

alimentos é parte de um evento estruturado que segue regras de combinação de 

alimentos (Meiselman, 2008).  

As refeições são importantes não só para fornecer nutrientes e energia, mas 

também como uma instituição cultural e social (Rozin, 2005). Desta forma, ao 

observar um evento, definindo uma refeição, diferentes aspectos devem ser 

considerados, como o horário, a contribuição energética, a interação social e o 

número de alimentos combinados (Meiselman, 2008; Oltersdorf et al, 1999).  



 

 

Observar as combinações de alimentos em cada evento permite compreender 

a complexidade e imprevisibilidade da dieta, superarando limitações do estudo 

isolado de nutrientes e alimentos (Hoffmann, 2003). A escolha dos alimentos que 

serão consumidos em um mesmo evento ocorre de maneira complexa, sendo 

modulada por diversos determinantes, tais como as condições sociodemográficas, 

sexo, faixa etária, estado nutricional, estrutura familiar, local de consumo e preparo 

dos alimentos, e hábitos culturais (Wang et al., 2012; Costa et al., 2005; Fjellström, 

2004). O café da manhã, almoço e jantar, por exemplo, apesar de característicos de 

diversos países, podem apresentar diferentes estruturas e significados. Se em 

algumas regiões o almoço ou o café da manhã é considerado a principal refeição, em 

outros, o jantar representará este papel (Meiselman, 2008). 

Apesar de existirem estudos caracterizando as refeições ofertadas por 

unidades institucionais de alimentação e nutrição (Patterson et al., 2012; Gorgulho et 

al., 2010; Bandoni e Jaime, 2008) e restaurantes comerciais (Abreu et al., 2005), são 

escassos os trabalhos com dados representativos, que reflitam o padrão habitual das 

refeições consumidas por populações. Alguns estudos descrevem a omissão de 

determinadas refeições (Kulovitz et al., 2013; Ma et al., 2003; Fabry et al., 1964) e 

mostram a importância de realizar a refeição em família (Offer, 2013; Skafida, 2013; 

Berge et al., 2012;) ou com amigos (Sommer et al., 2013; Berge et al., 2012; Larson 

et al., 2009), mas poucos avaliam a combinação e a qualidade nutricional dos 

alimentos consumidos em um mesmo evento.    

Kant et al. (2012), ao observarem o consumo de bebidas durante as refeições, 

encontraram diferenças nutricionais quantitativas e qualitativas nos alimentos 



 

 

selecionados para o consumo.  Os norte-americanos, que apresentaram maior 

ingestão de energia a partir de bebidas, relataram consumir alimentos com maior 

densidade energética, ricos em gordura total, gordura saturada, açúcar e sódio (Kant 

et al., 2012). 

No Brasil, Gorgulho et al. (2013), ao analisarem a qualidade nutricional das 

refeições consumidas por moradores do município de São Paulo, verificaram que as 

três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) consumidas por 

adolescentes, adultos e idosos estavam aquém das recomendações, independente do 

local de consumo.  

1.4. ÍNDICES DIETÉTICOS 

 Ao analisar a alimentação, é importante obter-se o máximo de informações, 

buscando-se considerar as evidências científicas atuais para um padrão de 

alimentação que colabore na prevenção das DCNT, abrangendo os diversos aspectos 

de sua composição, quer seja na ingestão de nutrientes ou no consumo de alimentos e 

grupos de alimentos (Kant, 1996; Haines et al., 1999). Dentro dessa perspectiva, na 

década de 90, surgiram estudos que desenvolveram índices com objetivo de criar um 

único instrumento simples para refletir a qualidade da alimentação, permitindo 

acompanhar as mudanças no padrão alimentar ao longo do tempo (Cervato e Vieira, 

2003; Kant, 1996). 

Os índices para avaliação da alimentação consideram a ingestão de alimentos 

e nutrientes simultaneamente, permitindo uma avaliação indireta de componentes da 

dieta sem reduzir a avaliação a um único item. Assim, eles procuram comparar a 



 

 

ingestão de determinados nutrientes e alimentos a um determinado padrão, 

estabelecendo uma pontuação que permite classificar a alimentação (Kant, 1996; 

Kennedy et al., 1995). 

O primeiro índice dietético desenvolvido foi o Diet Quality Index, criado em 

1994 por Kant, com o objetivo de desenvolver um instrumento de medida da 

qualidade global da dieta que refletisse um gradiente de risco para muitas doenças 

crônicas relacionadas com a alimentação (Patterson et al., 1994). Ao longo do tempo 

o Diet Quality Index sofreu modificações, dando origem ao Healthy Eating Index 

(Kennedy et al., 1995), utilizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos. Entretanto, apesar da revisão do instrumento nos anos de 2005 e 2012, 

estudos demonstraram que a utilização de Índices Dietéticos em outros países requer 

certas adaptações (Kennedy et al., 1995). 

No Brasil, Fisberg et al. (2004) adaptaram e validaram para a população 

brasileira o Healthy Eating Index (HEI), originando o Índice de Qualidade da Dieta 

(IQD), que avalia uma combinação de diferentes tipos de alimentos, nutrientes e 

constituintes da dieta em relação às recomendações dietéticas e/ou desfechos de 

saúde. Com a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira em 2006, e 

frente à necessidade de revisão do IQD, Previdelli et al. (2011) desenvolveram e 

validaram o Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R).  

Além das adaptações do HEI, existem outros indicadores propostos para 

avaliar a qualidade da dieta. Em 2013, por exemplo, Caivano e Domene propuseram 

um índice de qualidade da dieta para escolhas alimentares saudáveis dos adultos 



 

 

brasileiros, o Diet Quality Index - Digital Food Guide (DQI-DFG). Este indicador é 

composto por 12 componentes divididos entre itens que devem ser consumidos com 

moderação e itens que devem ser consumidos em quantidades adequadas, ajustados 

por energia, e que resulta em um escore de zero a 100 pontos.  

Tais instrumentos avaliam a ingestão de nutrientes e alimentos e são baseados 

nos princípios de proporcionalidade, moderação e variedade da dieta. No entanto, 

apesar da atenção que têm suscitado a avaliação de padrões de dieta, a literatura 

ainda é escassa em relação a padrões de refeições e, diferente das várias propostas de 

índices para avaliação global da dieta, há uma lacuna em relação a propostas de 

indicadores de qualidade de refeição. 

Bandoni e Jaime (2008), com base nas recomendações da OMS e Ministério 

da Saúde brasileiro, propuseram o Índice de Qualidade da Refeição (IQR) com 

objetivo de avaliar refeições ofertadas em serviços de alimentação, composto por 

cinco componentes que variam entre zero e 20 pontos cada; a saber: adequação na 

oferta de legumes, verduras e frutas; oferta de carboidratos; oferta de gordura total; 

oferta de gordura saturada e variabilidade do cardápio. Entretanto, embora o 

indicador permita uma avaliação indireta da refeição sem reduzir a avaliação a um 

único item, dois de seus componentes (oferta de carboidratos e oferta de gordura 

total) interferem um no outro, uma vez que são somas de porcentagens (Gorgulho et 

al., 2010).  

Lassen et al. (2010) também propuseram um índice para refeições, chamado 

Healthy Meal Index, baseados nas recomendações dinamarquesas para a alimentação 



 

 

saudável e na OMS. Esse índice, uma combinação de três componentes (oferta de 

frutas, verduras e legumes; oferta de cereais integrais; oferta de gorduras totais), 

como reconhecido pelos próprios autores, acaba não considerando outras importantes 

recomendações, como a oferta de sódio.  

Considerando a dificuldade para avaliação da qualidade nutricional de 

refeições e seu impacto para a qualidade da dieta, os estudos de comparação de 

refeições em diferentes países são escassos. No entanto, comparar a alimentação 

entre países em diferentes fases de transição nutricional e epidemiológica poderia 

fornecer informações relevantes relacionadas à prevenção da obesidade e DCNT.  

1.5. INQUÉRITOS ALIMENTARES 

O consumo alimentar está entre os principais fatores de risco modificáveis 

para o desenvolvimento da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, e 

sua estimativa pode contribuir para o planejamento de políticas públicas de 

alimentação e nutrição (Wotwki, 2003). Neste contexto, destacam-se os inquéritos 

alimentares, estudos transversais, representativos da população, que possibilitam 

conhecer os hábitos alimentares, seus fatores de risco associados e determinantes 

sóciodemográficos, fornecendo informações que auxiliam a embasar o planejamento, 

monitoramento e gerenciamento de programas para melhoria dos padrões de 

consumo alimentar e de estado nutricional da população (Brasil, 2008).  

A vantagem deste tipo de pesquisa é a obtenção de informações básicas que 

nortearão avaliações periódicas posteriores. Entretanto, o alto custo e o desgastante 

trabalho operacional são limitações que, muitas vezes, acabam reduzindo a 



 

 

periodicidade e o tamanho das amostras, dificultando o diagnóstico preciso de 

problemas nutricionais.  

Contudo, inquéritos populacionais em alimentação e nutrição estão entre as 

estratégias de vigilância epidemiológica utilizadas pela Coordenação Geral de 

Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde (MS) para implementação 

da vigilância alimentar e nutricional no Brasil (Coutinho et al., 2009). A realização 

periódica de pesquisas de avaliação do consumo alimentar propicia a formação de 

séries temporais, essenciais para a identificação de mudanças no padrão dietético por 

estratos socioeconômicos e áreas geográficas, a fim de, posteriormente, formular 

políticas nutricionais em saúde pública (Monteiro et al., 2000). Ademais, dados 

populacionais representativos, além de permitirem o acompanhamento da população 

ao alongo do tempo, permitem a comparação com outros grupos populacionais, 

facilitando a identificação de práticas alimentares de risco à saúde.  

Entre os principais inquéritos de saúde com dados sociodemográficos e de 

consumo alimentar realizados no Brasil estão: o “Inquérito de Saúde de São Paulo” 

(estudo ISA-Capital) (Cesar et al, 2005); o “Inquérito Nacional de Alimentação” 

(INA/POF 2008-09) (IBGE, 2010), e a “Pesquisa Nacional de Saúde” (PNS) 

(Szwarcwald et al, 2014). O ISA-Capital é um estudo representativo do município de 

São Paulo, e o primeiro inquérito brasileiro a ter dados representativos de consumo 

alimentar com biomarcadores e perfil metabólico. Já o INA, bloco de consumo 

alimentar da Pesquisa de Orçamentos Familiares, foi o primeiro inquérito nacional 

com duas medidas de registro alimentar representativos de todas as regiões 

brasileiras. Enquanto que a PNS, por sua vez, foi o primeiro inquérito nacional a 



 

 

combinar dados de consumo alimentar e material bioquímico representativos da 

população brasileira.  

Entre os inquéritos alimentares realizados em outros países destacam-se: o 

“National Diet and Nutrition Survey” (NDNS) (DH, 2013), realizado no reino Unido; 

e o “National Health and Nutrition Examination Survey” (NHANES), realizado nos 

EUA (Ahluwalia et al, 2016).  Ambos os estudos são periódicos e, além de dados de 

consumo alimentar, apresentam biomarcadores.  

2. JUSTIFICATIVA 

A alimentação é considerada pela Organização Mundial da Saúde um dos 

principais fatores de risco modificáveis para DCNT, ressaltando a importância do 

entendimento dos hábitos alimentares e seus determinantes no atual cenário 

epidemiológico. Entretanto, são poucos os estudos que se propõem a avaliar, em 

nível populacional, as características das refeições, bem como seu impacto na 

qualidade global da dieta. Assim, considerando suas diferenças diante da transição 

nutricional e desenvolvimento econômico, bem como as similaridades guardadas 

entre seus inquéritos alimentares, ao investigar e comparar as características 

nutricionais das refeições no Brasil e Reino Unido, proposta deste trabalho, espera-se 

contribuir preenchendo uma lacuna do conhecimento, de forma a oferecer subsídios 

para o planejamento e implementação de ações de promoção da alimentação 

saudável e combate a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis.   

Para tanto, levantaram-se as seguintes hipóteses: (1) que os adultos residentes 

no Brasil e no Reino Unido ainda apresentam hábitos alimentares diferentes; e (2) 



 

 

que, ao observar os hábitos alimentares do Reino Unido, o Brasil pode conter o 

avanço do sobrepeso e da obesidade, afim de não alcançar as mesmas prevalências 

alarmes. 

3. OBJETIVO  

3.1. OBJETIVO GERAL 

Caracterizar e comparar a qualidade nutricional da refeição consumida por 

adultos residentes no Brasil e Reino Unido. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar os índices de qualidade nutricional da refeição já existentes; 

 Propor um índice de qualidade da refeição para uso em estudos epidemiológicos; 

 Avaliar a qualidade da refeição consumida por adultos residentes no Brasil e 

Reino Unido; 

 Descrever as diferenças entre a composição da refeição consumida por adultos 

residentes no Brasil e Reino Unido; 

 Descrever a qualidade da refeição consumida nas grandes regiões brasileiras e 

seus determinantes. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente projeto teve três etapas: 1) revisão sistemática da literatura sobre 

índices de qualidade de refeição; 2) desenvolvimento e proposição de um indicador 

para avaliação da qualidade da principal refeição, o Main Meal Quality Index; e 3) 

avaliação e comparação da principal refeição consumida no Brasil e Reino Unido, a 



 

 

partir de dados das pesquisas intituladas “Inquérito Nacional de Alimentação - 

INA/POF 2008/09” conduzida no Brasil e “National Diet and Nutrition Survey - 

NDNS”, conduzida no Reino Unido. 

Foram utilizadas duas diferentes abordagens para a identificação e avaliação 

da qualidade da refeição: (1) abordagem híbrida, com a diferenciação da composição 

das refeições por meio de técnicas de redução de dados, e (2) abordagem dirigida 

pela hipótese, através da aplicação do MMQI (Ocke, 2013). 

Os dados foram tratados estatisticamente utilizando-se o software Stata 

(versão 13), e os resultados foram obtidos com as correções necessárias conforme 

desenho amostral através de análises realizadas no módulo “Survey”. Para a 

construção da árvore de decisão utilizou-se o ambiente – R (versão 3.2.3). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Anexo). 

5. RESULTADO DE DISCUSSÃO  

5.1. REVISÃO SISTEMÁTICA 

5.1.1. MANUSCRITO 1 

Indices for assessment of nutritional quality of meals: a systematic review 

B. M. Gorgulho, G. K. Pot, F. M. Sarti, D. M. Marchioni 

 

5.2. DESENVOLVIMENTO DO INDICADOR 



 

 

5.2.1. MANUSCRITO 2 

Measuring the quality of main meals: development and validation of a meal 

quality index 

B. M. Gorgulho, G. K. Pot, F. M. Sarti, R. M. Fisberg, D. M. Marchioni 

 

5.3. AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DA REFEIÇÃO 

5.3.1. MANUSCRITO 3 

Main Meal Quality in Brazil and United Kingdom: Similarities and Differences 

B. M. Gorgulho, G. K. Pot, F. M. Sarti, D. M. Marchioni 

 

5.3.2. MANUSCRITO 4 

Meal quality and sociodemographic conditions in the Brazilian population 

Bartira Gorgulho; Roberta Santos; Juliana Teixeira; Valéria Baltar; Dirce M L  Marchioni  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese teve como objetivo norteador a investigação da qualidade 

nutricional da principal refeição consumida no Brasil, e sua comparação com a 

qualidade nutricional da principal refeição consumida no Reino Unido. Ao comparar 

a principal refeição de dois países em diferentes estágios da transição epidemiológica 

e nutricional, bem como com diferentes realidades econômicas e tecnológicas, 

esperava-se identificar hábitos alimentares propícios ao desenvolvimento da 

obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, que pudessem ser modificados.  



 

 

A partir do relatado no manuscrito 1, e da proposição do manuscrito 2, foi 

possível desenvolver e validar uma ferramenta capaz de avaliar a qualidade 

nutricional da principal refeição consumida por diferentes populações, permitindo a 

realização do estudo. Apesar das diferenças culturais, a maioria dos países, assim 

como as organizações mundiais de saúde, demonstram as mesmas preocupações em 

relação à alimentação; reduzir o consumo de gorduras, açúcares e sal, e aumentar o 

consumo de frutas, verduras e legumes.  

No manuscrito 3, ao descrever e comparar a composição e qualidade 

nutricional da principal refeição consumida no Brasil e Reio Unido, observou-se que, 

embora o Brasil ainda tenha um consumo da principal refeição com qualidade 

nutricional superior ao Reino Unido, os hábitos alimentares de ambos países 

precisam de melhoras. O consumo de frutas, verduras e legumes relatado pelas duas 

populações foi inferior ao recomendado.  

Em relação a composição das principais refeições, itens típicos de fast foods, 

como batata frita, sanduiches e refrigerantes, foram característicos do Reino Unido. 

Contudo, apesar da refeição brasileira ter se caracterizado pela presença de alimentos 

tradicionais da nossa cultura, como o arroz e feijão, estudos vem demonstrando a 

redução da participação destes itens na alimentação das famílias brasileiras. Ademais 

sabe-se que a aquisição de produtos alimentícios vendidos prontos para o consumo 

vem crescendo nos últimos anos, inclusive no Brasil. Em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, o aumento na renda familiar permite o acesso a 

todo tipo de alimento, que antes não eram possíveis de serem adquiridos, incluindo 

produtos alimentícios industrializados, de elevada densidade energética.  



 

 

Ainda no manuscrito 3, notou-se associação inversa entre a qualidade da 

principal refeição consumida no Brasil e o excesso de peso, reforçando a necessidade 

de adequação dos hábitos alimentares, na tentativa de prevenir o ganho de peso e 

reduzir o risco para doenças crônicas não transmissíveis. Embora a prevalência de 

excesso de peso e obesidade já esteja elevada no Brasil (superior aos 50%), em 

países como o Reino Unido e os Estados Unidos, com consumo elevado de produtos 

alimentícios vendidos prontos para o consumo, essa prevalência já ultrapassa os 

70%.   

Analisando os dados obtidos no manuscrito 3, julgou-se prudente verificar se 

os comportamentos observados para o Brasil, como um todo, representavam as 

grandes regiões brasileiras, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Dessa forma, 

no manuscrito 4, observou-se diferentes fatores sociodemográficos determinantes 

para a qualidade da principal refeição consumida nas grandes regiões. Enquanto as 

regiões norte, nordeste e sudeste associaram-se a escolaridade, as regiões centro-

oeste e sul associaram-se a renda. Diferente do esperado, renda e escolaridade não 

estiveram fortemente correlacionadas.  

Apesar das diferenças observadas nos componentes do indicador, as cinco 

grandes regiões brasileiras apresentaram pontuais finais semelhantes de qualidade da 

refeição, e todas apresentaram baixo consumo de frutas, verduras e legumes. 

Destaca-se que, diferente do observado em estudos de padrão alimentar, nas regiões 

nordeste, sudeste e sul, as mulheres apresentarem pior qualidade da refeição. Esse 

achado corrobora com os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde e caracteriza-se 



 

 

pelo baixo consumo de carboidratos e feijão, e maior consumo de doces, apesar do 

maior consumo de frutas e verduras.  

Por fim, com esta tese reconhece-se a necessidade da melhora da qualidade da 

principal refeição consumida no Brasil, através: do resgate do consumo de alimentos 

tradicionais da nossa cultura, como arroz e feijão; da promoção da alimentação 

saudável, facilitando e permitindo o acesso da população à aquisição de frutas, 

verduras e legumes; do empoderamento da população, com ações de educação 

nutricional; e da redução do consumo de itens de alta densidade energética, ricos em 

gorduras, açúcar e sal.  
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subsequente proposição de um indicador para uso na  presente pesquisa; 2) Avaliação de padrões de

refeição do Brasil e Reino Unido, a  partir de dados das pesquisas intituladas ¿Pesquisa de Orçamentos

Familiares 2008/09 conduzida no Brasil e National Diet and Nutrition Survey, conduzida no Reino Unido. A

revisão sistemática da literatura será realizada em bases de dados eletrônicas, em periódicos indexados, de

acordo com unitermos predefinidos. A seguir, com base nesses  resultados e também nas recomendações

brasileira, britânica e internacional para alimentação saudável, será proposto indicador para qualidade da

refeição. Os indivíduos foram questionados no domicilio por entrevistadores treinados. Foi aplicado o
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identificação e avaliação da qualidade do almoço: (1) abordagem híbrida, com a identificação dos padrões

das refeições por meio de técnicas de redução de dados, e (2) abordagem dirigida pela hipótese, através da

aplicação do novo índice de qualidade da refeição. Este trabalho busca testar a hipótese que o Brasil
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refeições e menor consumo de alimentos processados e refeições prontas, comparados ao Reino Unido.
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determinantes no atual cenário epidemiológico. Entretanto, são poucos os estudos que se propõem a
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da dieta. Assim, considerando suas diferenças diante da transição nutricional e desenvolvimento econômico,

ao investigar e comparar as características nutricionais das refeições no Brasil e Reino Unido, proposta
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Trata-se de estudo de revisão sistemática acompanhado de análise de inquéritos populacionais transversais

que incluíram questões sobre padrão alimentar de indivíduos residentes no Brasil e no Reino Unido. Por ser

a alimentação considerada pela Organização Mundial da Saúde um dos principais fatores de risco

modificáveis para DCNT torna-se importante conhecer, em nível populacional, as características das

refeições e seu impacto na qualidade global da dieta. Os resultados desse estudo poderão contribuir com

uma lacuna do conhecimento, de forma a oferecer subsídios para o planejamento e implementação de

ações de promoção da alimentação saudável. Com ele será possível verificar a qualidade da refeição no

Brasil e Reino Unido e identificar o padrão alimentar de refeições no Brasil e Reino Unido.
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