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RESUMO 

 

Peralta AM. Densidade energética da dieta e risco cardiovascular: estudo de base populacional 

no município de São Paulo - estudo ISA-Capital [dissertação de Mestrado]. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Um dos 

principais contribuintes para as doenças cardiovasculares é a obesidade, que se apresenta em 

ascensão no Brasil. A densidade energética da dieta (DED) poderia ser um possível instrumento 

auxiliar na prevenção do ganho de peso e na avaliação da qualidade geral da dieta, com critérios 

de cálculo independentes dos hábitos alimentares e procedimento de cálculo mais simples que 

indicadores de qualidade da dieta. Objetivo: analisar a associação da DED com o risco 

cardiovascular e averiguar a relação entre DED e índice de qualidade da dieta, em adultos e 

idosos do município de São Paulo. Métodos: Utilizaram-se dados de participantes do estudo 

transversal de base populacional denominado “Inquérito de Saúde de São Paulo” (ISA-Capital - 

2008/2009): 357 indivíduos (30 a 74 anos), na análise entre DED e risco cardiovascular, e 941 

indivíduos (20 anos ou mais), entre DED e indicador de qualidade da dieta. O recordatório de 

24h replicado foi utilizado para aferir o consumo alimentar. A ingestão habitual de alimentos e 

nutrientes e DED foi estimada pelo Multiple Source Method. A DED foi determinada pelo 

método foods only, o qual exclui todos alimentos ingeridos na forma de bebidas; a qualidade da 

dieta, pelo índice de qualidade da dieta revisado (IQD-R), adaptado para a população brasileira, 

e o risco cardiovascular, a partir de equações preditivas do escore de risco cardiovascular de 

Framingham. A relação entre a DED e o IQD-R e componentes foi verificada por modelos 

lineares generalizados, utilizando o modelo gaussiano e a relação entre DED e risco 

cardiovascular, por modelo de regressão gama, ambos com função de ligação logarítmica. As 

análises foram realizadas utilizando o módulo survey do Stata, versão 11. Resultados: O valor 

médio observado da DED, em todas as idades, supera o valor máximo recomendado, pelo World 

Cancer Research Fund de 1,25kcal/g. A DED apresentou relação significante com o escore de 

risco em adultos de 45 a 59 anos e em idosos, de 60 a 74 anos, independentemente dos valores 

de trigliceróis séricos, da energia proveniente de bebidas, categoria de renda familiar per capita 

e intervalo de tempo entre R24h. Em todas as faixas de idade a ingestão média de fibras, reduziu 

conforme o aumento de DED, enquanto que as quantidades ingeridas de gorduras totais e trans 

elevaram-se. A pontuação do IQD-R, bem como da maioria dos seus componentes, foi 
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significativamente menor no maior tercil de DED em relação ao primeiro. Conclusão: A DED 

apresentou relação positiva significativa com o escore de risco em indivíduos de 45 a 74 anos e 

com os nutrientes relacionados ao aumento do risco cardiovascular. A relação significativa com 

o IQD-R, e a maioria dos seus componentes, viabiliza a utilização da DED como um 

instrumento auxiliar na avaliação da qualidade da dieta. É evidente a necessidade de ações para 

melhoria da qualidade da alimentação da população estudada, com a finalidade de reduzir a 

DED apresentada, podendo auxiliar na redução da prevalência da obesidade e mortes por 

doenças cardiovasculares. 

 

Descritores: ingestão energética da dieta, qualidade nutricional dos alimentos, inquérito 

nutricional, hábitos alimentares, doenças cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

Peralta AM. Diet energy density and cardiovascular risk: population-based survey of São Paulo - 

ISA-Capital study [dissertation]. São Paulo (Brazil): Public Health School of São Paulo 

University; 2014. 

 

Introduction: Cardiovascular diseases have been the main cause of death in Brazil. Obesity is a 

major contributor to cardiovascular diseases and it has been increasing in Brazil. The dietary 

energy density (DED) could be a possible aid tool to weight gain prevents and for assessing the 

overall quality of the diet, with independent calculation criteria of eating habits and calculation 

procedures simpler than diet quality indicators. Objective: To analyze the association between 

DED and cardiovascular risk, and to investigate the relationship between DED and the diet 

quality index of adults and elderly in the city of São Paulo. Methods: It was used data from 

participants in the cross-sectional population-based survey entitled “Inquérito de Saúde de São 

Paulo - ISA - Capital 2008/2009”: 357 subjects (20-74 years), for analysis between DED and 

cardiovascular risk , and 941 subjects (20 years or more), for analysis between DED and the diet 

quality index . The replicated 24-hour recall was used to assess dietary intake. The usual intake 

of foods, nutrients and DED was calculated by the Multiple Source Method. Caloric and 

noncaloric beverages were excluded from the calculation of DED (“foods only” method); the 

diet quality was analyzed by Brazilian Health Eating Index Revised (BHEI-R), and 

cardiovascular risk, by predictive equations from the Framingham cardiovascular score risk. As 

análises foram realizadas utilizando o módulo survey do Stata, versão 11. The relationship 

between the DED and IQD-R and components was verified by generalized linear models, by 

gaussian model and the relationship between DED and cardiovascular risk by gamma model, 

both with log link function. The analyzes were performed using the survey module in Stata, 

version 11. Results: DED mean exceeded the maximum recommended value of 1.25kcal/g, by 

World Cancer Research Fund, in all age groups. The DED showed a significant relationship 

with cardiovascular risk score in 45-59 years-old adults and elderly, independent of serum 

triglycerides, energy from beverages, category of per capita household income and change of 

eating habits. The average intake of total fiber decreased with the DED increases, whereas 

intakes of total fat and trans increased in all category of ages. The BHEI-R score and the scores 

of most of its components were significantly lower in the highest DED tertile compared with the 



9 
 

first. Conclusion: The DED has significant and positive relationship with the Framingham score 

in 45-74 years-old subjects and the nutrients related to the increase of cardiovascular risk. A 

significant relationship with BHEI-R, and most of its components, enables the use of DED as an 

aid instrument in the assessment of diet quality. It is clear the need of actions to improve the 

quality of the diet in the studied population, in order to reduce the DED, and this could help to 

decrease the cardiovascular diseases deaths and obesity prevalence. 

 

Keywords: energy intake, diet; nutritional food quality; nutritional survey; food habits; 

cardiovascular diseases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES (DCV) 
 

 Atualmente as DCV, causadas por desordens do coração e vasos sanguíneos, são as 

maiores contribuintes das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na maioria dos países do 

mundo.
1
 Em 2007, no Brasil, cerca de 72% de todas as mortes foram atribuídas às DCNT tais 

como DCV, doenças respiratórias crônicas, diabetes e câncer. Apesar da redução de 31% nos 

índices de mortalidade por DCV de 1996 a 2007, essas continuam sendo a principal causa de 

morte no Brasil, com estimativa de permanência nesta posição em 2015 e 2030.
2,3

 

 Os principais fatores relacionados às DCV são: diabetes mellitus, idade, tabagismo, 

colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), 

trigliceróis séricos, pressão arterial sistólica e diastólica, proteína C reativa de alta sensibilidade 

(PCR-as); os quais fazem parte dos critérios de diagnóstico e tratamento das DCV.
4
 

 A estimativa do risco cardiovascular (RCV) é o resultado da soma do risco proveniente 

de cada fator mais a potencialização por alguns possíveis sinergismos entre tais fatores. Devido à 

complexidade desta estimativa, a determinação intuitiva do RCV geralmente resulta em 

subestimação ou superestimação dos casos. Para evitar tal subjetividade, têm sido criados 

diversos escores, através dos quais o cálculo do risco cardiovascular total tem sido aprimorado 

substancialmente. Destaca-se o escore de risco cardiovascular de Framingham (ERF), 

desenvolvido a partir de dados da coorte original de Framingham e de seus descendentes 

(Framingham Offspring Study) e indicado pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Aterosclerose.
4
 Este escore estima a probabilidade de ocorrer morte ou eventos relacionados à 

disfunções cardiovasculares, no período prospectivo de 10 anos.
5
   

 A prevenção baseada no conceito do risco cardiovascular total significa que os esforços 

para a prevenção de novos eventos cardiovasculares serão orientados, não de maneira 

independente pela elevação de fatores isolados como a pressão arterial ou o colesterol, mas pelo 

resultado da soma de múltiplos fatores.
6 

 Dentre as metodologias de estimativas de risco cardiovascular a mais conhecida e 

provavelmente mais utilizada mundialmente é a estimativa do escore de risco cardiovascular de 
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Framingham.
5
 O grupo de Framingham também é o pioneiro em muitos dos métodos 

comumente utilizados na estimação de risco cardiovascular. Várias versões modificadas das 

funções de estimativa de risco cardiovascular têm sido desenvolvidas pelo grupo do estudo de 

Framingham para estimar o risco de apresentar diferentes patologias cardiovasculares.
7,8,9

 Dentre 

as versões existentes de escore de Framingham para avaliação do risco de DCV, podemos 

destacar o “General Cardiovascular Risk”, versão mais comumente utilizada na literatura, e que 

avalia o risco de morte por doença coronariana, infarto do miocárdio, insuficiência coronariana, 

angina, acidente vascular cerebral isquêmico, acidente vascular cerebral hemorrágico, ataque 

isquêmico transitório, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, predizendo o risco no 

período prospectivo de 10 anos e indicado para ser utilizado em indivíduos com idades entre 30 

e 74 anos.
5,10

  

 

 

1.2 DENSIDADE ENERGÉTICA DA DIETA (DED) 
 

 

 A densidade energética da dieta é definida como a energia disponível por unidade de 

peso (kilojoules/g ou kilocalorias/g) ingerida em um dia pelo indivíduo. Dietas de alta densidade 

energética apresentam menor proporção de alimentos com baixa densidade, como frutas, 

legumes e verduras, os quais apresentam maior teor de água e fibras em sua composição.
11

   

 A literatura propõe que a redução no consumo de alimentos e bebidas com alta densidade 

energética poderia contribuir na prevenção do ganho de peso, devido à redução do valor 

energético da dieta
12

 ou pela regulação do consumo de alimentos por meio do controle de 

sinalização do apetite (fome/ saciedade).
11

 Considerando que os índices de sobrepeso/obesidade 

em brasileiros apresentam-se em ascensão, segundo o Estudo Nacional da Despesa Familiar 

(ENDEF) de 1974-75 e a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2008/2009, acredita-se que 

a densidade energética da dieta pode se tornar um instrumento auxiliar muito útil no combate à 

obesidade e doenças associadas. Ressalta-se que o percentual de homens e mulheres com o peso 

acima do ideal, de 20 anos ou mais, passou respectivamente, de 18,5% para 50,1% e de 28,7% 

para 48%. A obesidade também apresentou crescimento de quatro vezes entre os homens (2,8% 

para 12,4%) e mais de duas vezes entre as mulheres (8% para 16,9%).
13
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 Estudos controlados em laboratório mostraram que os indivíduos tendem a comer, 

durante o dia, uma quantidade constante de alimentos nas suas refeições, independente da 

energia fornecida pelos alimentos. Dessa forma, reduzindo a densidade energética das 

preparações, a ingestão de energia também diminuiria. 
11,14,15 

Além disto, para um mesmo valor 

calórico, indivíduos seguindo uma dieta de baixa densidade energética podem consumir maior 

quantidade de alimentos, e, portanto, podem ter menor sensação de fome que indivíduos 

seguindo uma dieta que restringe as porções de alimentos.
16 

Portanto, indivíduos que consomem 

quantidades consistentes de alimentos, podem ter um impacto significativo no valor energético 

ingerido ao dia, com alterações modestas de densidade energética. Pode-se citar como exemplo 

um indivíduo adulto que consuma 1200g de alimentos e 2160 kcal ao dia, com uma DED de 

1,8kcal/g. Se houvesse redução de 0,1kcal/g na DED e o peso da dieta se mantivesse, o 

indivíduo consumiria 2040 kcal/dia, reduzindo 120 kcal/dia. 
17 

 

 

1.3 RELAÇÃO ENTRE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E DENSIDADE 

ENERGÉTICA DA DIETA 
 

 

 As principais causas comportamentais das DCV são o uso do tabaco, inatividade física e 

dieta inadequada.
18

 Vários estudos demonstraram a relação direta e significativa da DED com 

alguns fatores de risco cardiovascular isoladamente, como circunferência da cintura
19,20

, excesso 

de peso
20-22 

, síndrome metabólica
20

 e diabetes
23

. 

 Indivíduos obesos e com circunferência da cintura elevada apresentam maior tendência 

de consumo de dietas com alta densidade energética em relação aos indivíduos eutróficos.
19-22 

  

A DED apresenta associação positiva com açúcares de adição, gorduras totais, gorduras 

saturadas e inversa com fibras alimentares
21,23,24,25

. Este é um aspecto muito importante, pois 

estudos prévios mostraram que dietas com alta concentração de carboidratos, adição de açúcares 

e gorduras saturadas demonstraram associação positiva com a resistência à insulina e aumento 

do risco de diabetes tipo 2.
26,27 

 Apesar da importância destes fatores na contribuição do aumento do risco cardiovascular 

ser bem estabelecida pela literatura, a associação direta da DED com cada fator, isoladamente, 
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não contempla a intensidade da contribuição de cada fator sobre a estimativa final do risco 

cardiovascular, o que seria possível através do cálculo do escore de risco cardiovascular.  

 Com base em diversas evidências científicas, instituições que incluem World Health 

Organization; National Heart, Lung and Blood Institute e o US Departament of Health and 

Human Services recomendam dietas com baixa densidade energética como importante estratégia 

de prevenção da obesidade e morbidades associadas.
28-30 

Destaca-se que apesar de existirem 

algumas evidências da relação entre fatores de risco cardiovasculares e DED, observa-se que a 

relação entre a DED e escores de risco cardiovascular ainda não foi estabelecida. 

 

 

 

1.4 QUALIDADE DA DIETA E DENSIDADE ENERGÉTICA DA DIETA 
 

 

 

 Entre 1974 e 2003, foi observado um declínio na aquisição de alimentos básicos e 

tradicionais da dieta do brasileiro, como o arroz e o feijão, e um aumento de até 400% no 

orçamento com a compra de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes, 

persistência da aquisição excessiva de açúcar e insuficiente de frutas e hortaliças, além do 

aumento de gorduras totais e saturadas na dieta. Estes resultados apontam para tendências 

desfavoráveis da alimentação, sobretudo do ponto de vista de enfermidades crônicas como a 

obesidade, diabetes, DCV e certos tipos de câncer, patologias associadas a dietas com alta 

densidade energética.
31

 

 A POF (2008/2009), apresentou inadequações semelhantes às pesquisas de orçamento 

familiar de anos anteriores, mostrando ainda um consumo excessivo de gorduras totais (29,7%), 

e saturadas (8,7%), açúcar de adição (11,3%) e presença insuficiente de frutas, legumes e 

verduras (FLV) na aquisição alimentar em meio urbano. 
32 

Estudos prévios, na população 

residente em São Paulo, apontam também o consumo excessivo de açúcar de adição, gorduras 

totais e baixa ingestão de FLV.
33-35

 O consumo de açúcares de adição, segundo dados obtidos 

por pesquisa prévia realizada com os dados do projeto ISA-Capital 2008/2009, foi de 9,1% entre 

adultos e 8,4% entre idosos e a ingestão de lipídios apresentou-se acima do adequado em mais 

de 50% da população, com média de ingestão de 31,9% do valor calórico total. Além disso, 22% 
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de adolescentes e 50% dos adultos desta mesma população não relataram o consumo de FVL no 

dia investigado.
33,34,36

 

 A qualidade nutricional da dieta pode ser avaliada por vários métodos, dentre eles os 

índices dietéticos, que possibilitam a obtenção de uma medida resumo, considerando as 

recomendações para uma alimentação saudável.
37,38

 Dentre os vários índices existentes podemos 

citar o Health Eating Index (HEI)
39

, Mediterranean Diet Score
40

, Diettary Approaches to Stop 

Hipertension (DASH) score
41

, e no Brasil, o Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R).
37

 

O IQD-R avalia a combinação de diferentes tipos de alimentos, nutrientes e outros componentes 

da dieta de acordo com as recomendações nacionais vigentes, sendo uma versão revisada do 

IQD. O primeiro índice nacional que avaliou a qualidade da dieta (IQD) foi adaptado do Healthy 

Eating Index (HEI) e validado para a população brasileira em 1995.
42

 O índice (IQD) é obtido 

por uma pontuação distribuída entre dez componentes que caracterizavam diferentes aspectos de 

uma dieta saudável: adequação aos grupos alimentares do guia alimentar proposto por Philippi et 

al.
43

, o teor de gordura total e saturada de acordo com Dietary Guidelines for Americans
44

 e o 

colesterol dietético e sódio de acordo com as recomendações do Committee on Diet and 

Health.
45

 O último componente julga a variedade da dieta a partir do número de alimentos 

diferentes consumidos ao longo do dia.  

A atualização deste índice fez-se necessária por consequência da publicação do Guia 

Alimentar para a População Brasileira em 2006
38

 e a atualização do HEI em 2005
46

, originando 

o IQD-R. O IQD-R apresenta uma nova abordagem no cálculo dos componentes do índice em 

relação ao IQD.
42

 A quantidade ingerida dos nutrientes é analisada de acordo com a ingestão do 

nutriente/alimento por mil quilocalorias, apresentando as seguintes unidades de medida: 

percentual calórico (%kcal do nutriente em relação ao valor energético total) ou valor calórico 

por mil quilocalorias (kcal/1000kcal) ou gramas por mil quilocalorias (gramas/1000kcal). Esta 

abordagem permite a avaliação da qualidade da dieta, independentemente da ingestão energética 

individual, o que não ocorria com o IQD, pois eram utilizados os valores absolutos de ingestão. 

Vale ressaltar que o IQD-R, assim como o HEI-2005, não mensura o consumo energético, pois 

avalia a qualidade mais que a quantidade da dieta. 
37,46

 

O IQD-R também modificou a forma de computar/pontuar as leguminosas em relação ao 

HEI (2005), devido à participação muito relevante deste grupo no hábito alimentar nacional, 

principalmente o alimento feijão. O IQD-R inclui o valor energético proveniente das 

leguminosas ao componente “Carnes, Ovos e Leguminosas” até completar o valor energético 

máximo do grupo e consequentemente a pontuação total (190 kcal= 1 porção = 10 pontos) e na 
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presença de excedentes, o valor energético proveniente das leguminosas é computado, 

simultaneamente, nos grupos “Vegetais verdes escuros e alaranjados e Leguminosas” e 

“Vegetais totais”. 
37

  

 Apesar da larga utilização dos índices que avaliam a qualidade da dieta em diversos 

países, há grande dificuldade na comparação das pontuações finais, pois os índices são criados 

ou adaptados de acordo com o hábito alimentar da população alvo
37,39-41

, e, portanto não 

apresentam os mesmo critérios de cálculo e pontuação. Além disto, necessitam da avaliação de 

um variado número de componentes (grupos de alimentos ou nutrientes) para a determinação da 

pontuação final. A densidade energética da dieta, calculada pela divisão de apenas duas variáveis 

(quilocalorias e gramas totais ingeridos por dia), pode ser uma forma mais simples de avaliação 

da dieta, além da metodologia de seu cálculo não variar de acordo com o hábito alimentar.  

 A possibilidade de utilização da DED como auxiliar na avaliação da qualidade da dieta 

baseia-se nos resultados de diversos estudos que relacionam alimentos e nutrientes com a DED, 

indicando que indivíduos que ingerem dietas com menor densidade energética apresentam maior 

ingestão de alimentos e nutrientes considerados benéficos à saúde
24,47,48

. Porém a comparação 

direta entre a DED e índices de qualidade da dieta, que avaliam a adequação da ingestão 

alimentar, foi pouco abordada na literatura
48

 até o momento.  

  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 As DCV são a principal causa de morte dentre as DCNT no Brasil e no mundo, e 

possuem relação inversa com grupos de alimentos considerados mais saudáveis (ricos em fibras 

e micronutrientes e reduzidos em gorduras, sódio e açúcar de adição). Estudos apontam a DED 

como possível indicador da qualidade da dieta, uma vez que dietas com alta densidade 

energética apresentam menor proporção de alimentos ricos em fibras e micronuteientes e maior 

de alimentos ricos em gorduras e açúcares de adição, hábito alimentar também associado ao 

aumento de risco cardiovascular.
 49
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 Até o momento não evidenciamos estudos representativos que tenham investigado a 

relação entre a DED e escore de RCV, bem como a relação da DED com o IQD-R. Espera-se, 

com este estudo, contribuir para o melhor entendimento destas relações, bem como servir de 

instrumento para futuros estudos de abrangência nacional e internacional.  

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar a relação entre densidade energética da dieta e risco cardiovascular, bem como 

verificar a relação da DED com um indicador da qualidade da dieta (IQD-R) em adultos e 

idosos. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 

 Estimar a densidade energética habitual da dieta, por faixa de idade; 

 Determinar os valores de risco cardiovascular de cada indivíduo, baseado nas equações 

de predição do escore de risco cardiovascular de Framingham; 

  Relacionar a densidade energética da dieta com o risco cardiovascular estimado pelo 

escore de risco cardiovascular de Framingham; 
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 Quantificar a ingestão habitual de nutrientes e alimentos relacionados às DCV, de acordo 

com os tercis de densidade energética da dieta de adultos e idosos;  

  Determinar a qualidade da dieta dos indivíduos estimando a pontuação do IQD-R a 

partir da ingestão dos alimentos e nutrientes. 

 Avaliar a relação entre a DED e a pontuação do IQD-R, bem como a relação com a 

pontuação de cada componente do índice. 

 

 

4. MÉTODOS 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 

Foram utilizados dados do estudo ISA-Capital 2008/2009, caracterizado como estudo de 

base populacional e com delineamento transversal. Esta pesquisa é realizada periodicamente no 

município de São Paulo e tem como objetivo conhecer aspectos da realidade da saúde que não 

estão contidos nos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, para monitorar as 

condições de saúde da população residente de São Paulo ao longo do tempo e contribuir para 

avaliar o impacto das políticas de saúde nesse contexto. 
50

 

O ISA-Capital 2008/2009 foi realizado em duas fases. Na primeira fase, em 2008, foi 

aplicado um questionário estruturado, contendo perguntas referentes às características 

sociodemográficas, de estilo de vida e saúde, dentre outros aspectos (Anexo 1), e também foi 

realizada a avaliação do consumo alimentar, que contemplou a coleta presencial de informações 

sobre o consumo alimentar por meio de R24h (1ª visita). 

Em 2009, na segunda fase, foi coletado (via telefone) o peso e estatura relatados e 

aplicado o segundo R24h. Também foi realizada uma segunda visita presencial para a aferição 

da circunferência da cintura, peso e estatura, pressão arterial sistêmica e coleta de amostras de 

sangue. 
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4.2 DELINEAMENTO E AMOSTRA DO PROJETO ISA-CAPITAL – 

2008/2009 

 

 

A amostra do projeto ISA-Capital 2008/2009 foi calculada por meio de amostragem 

probabilística complexa, por conglomerados, em dois estágios: setores censitários urbanos 

(unidades primárias de amostragem - UPAS) e domicílios (unidade secundária). Os setores 

censitários considerados foram os mesmos determinados pelo Programa Nacional de 

Amostragem por Domicílios (PNAD).
51

 A seleção das UPAS e domicílios foram por meio de 

sorteio aleatório simples, sendo escolhidos 70 setores censitários e 16.607 domicílios, variando 

de 13 a 90 domicílios por UPA.  A amostra foi dividida em 5 domínios: menor que 1 ano; 1 a 11 

anos; adolescentes; adultos e idosos. O tamanho de amostra estimado foi de 4024, com um 

mínimo de 300 entrevistas para cada domínio da amostra prevendo-se uma taxa de não resposta 

de 20% e o encontro de 5% de domicílios fechados. Essa amostra populacional permite estimar 

uma prevalência de 0,5 com erro de sete pontos percentuais, níveis de confiança de 95% e um 

efeito de delineamento de 1,5.  

O número total de indivíduos que participaram da primeira entrevista com a aplicação do 

questionário estruturado foi de 3271: 580 com idade menor ou igual a 11 anos, 605 adolescentes 

e 2086 adultos e idosos (1162 adultos e 924 idosos). Todos os domínios apresentaram ambos os 

sexos.  Dentre os 2086 indivíduos elegíveis (adultos e idosos), 1102 indivíduos responderam ao 

primeiro inquérito dietético (R24h), 657 indivíduos responderam o segundo R24h, e 592 

indivíduos realizaram os exames bioquímicos (Figura 1), sendo as perdas referentes à: mudança 

de endereço e/ou telefone, recusas ou óbito.  

Com a finalidade de garantir a representatividade da amostra, os pesos amostrais foram 

recalculados tendo como base o cálculo original da amostra do estudo ISA-Capital 2008/2009. 

Foram calculados dois novos pesos amostrais, com aplicação em situações distintas: o primeiro 

peso recalculado considerou todos os indivíduos com R24h, devendo ser utilizado nas análises 

de estudos que utilizem estes indivíduos e que, de preferência, não utilizem dados bioquímicos 

(peso amostral usado no primeiro manuscrito) e o segundo peso foi determinado considerando 

apenas os indivíduos com dados bioquímicos (peso amostral usado no segundo manuscrito). 
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Figura 1 - Distribuição do número de indivíduos de acordo com o tipo de dado coletado e faixa 

etária no estudo ISA-Capital 2008/2009. São Paulo, SP, 2014. 

 

 

 

4.3 TAMANHO DA AMOSTRA  

 

 

 4.3.1 Primeiro Manuscrito 

 

 

 Dentre os 1102 adultos e idosos da amostra total do ISA-Capital 2008/2009, com o 

primeiro R24h, foram excluídos 161 indivíduos (89 adultos e 72 idosos) a partir dos seguintes 

Questionário 

Estruturado                      

n = 3271 

 

 
Crianças                  

(≥ 11 anos)               

n = 580 

Adolescentes               

(12-19 anos)                      

n = 605 

Adultos                

(20-59 anos)            

n = 1162 

Idoso (≥ 60 anos)            

n = 924 

Adultos e Idosos                   

n = 2086 

1º Recordatório 

24h                            

n = 1102  

2º Recordatório 

24h                          

n = 657 

 

Exames 

bioquímicos            

n = 592 
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1º Recordatório 24h                                         

n = 1102  

 

Sem dados sobre consumo de bebida 

alcoólica                                                    

n = 5 

Sem peso ou estatura relatado                                            

n = 42 

  

Subrelator                                            

n = 114 

Amostra final - Adultos e Idosos                                                           

n = 941 

Adultos                                                     

n = 496 

Idosos                                                           

n = 445 

 

critérios: não apresentaram informação de peso ou estatura (n=42) ou consumo de bebida 

alcoólica (n=5) ou foram classificados como subrelatores (n=114). A determinação de subrelato 

foi baseada na metodologia proposta por Mccory et al. (2002)
 52

, que considera o ponto de corte 

de 2 desvios-padrão da ingestão energética relatada em relação à necessidade energética 

estimada. A determinação dos valores de ponto de corte para 2 desvios-padrão leva em 

consideração o coeficiente de variância intrapessoal, o numero de dias de aplicação dos R24h, a 

constante que representa o erro de mensuração da energia ingerida pelo inquérito alimentar, que 

é igual a 8.2% (determinada pelo método de água duplamente marcada) e a constante da 

variabilidade biológica, que tem o valor de 17,7%. 
52

 Os 941 indivíduos da amostra final (496 

adultos e 445 idosos) possuíam todas as demais informações necessárias para o estudo (Figura 

2).  

 

 

 Figura 2 - Determinação do número amostral para o primeiro manuscrito, estudo ISA-Capital 

2008/2009. São Paulo, SP.  
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4.3.2 Segundo Manuscrito 
 

 

O critério para a determinação inicial da amostra para este artigo se baseou nos critérios 

de cálculo do ERF, sendo selecionados apenas os indivíduos adultos e idosos com idades entre 

30 e 74 anos e que possuíam exames laboratoriais relacionados às DCV, pela literatura, como o 

colesterol total sérico e frações, trigliceróis séricos e proteína C reativa de alta sensibilidade 

(PCR-as). 

Portanto dentre os 592 adultos e idosos que cederam amostras de sangue para o estudo 

ISA-Capital (2008/2009), 415 indivíduos apresentaram idade adequada para o estudo, excluindo-

se 3 indivíduos devido à ausência do resultado de um ou mais exames bioquímicos e 55 

indivíduos por serem identificados, segundo metodologia proposta por McCrory (2002)
52

, como 

subrelatores da ingestão energética, utilizando como ponto de corte  2 desvios-padrão da 

ingestão energética relatada em relação à necessidade energética calculada.
 52

 A amostra final de 

357 indivíduos foi estratificada em 85 adultos com idades entre 30 e 44 anos, 104 adultos entre 

45 e 59 anos e 168 idosos de 60 a 74 anos.  

 

 

Figura 3 - Determinação do número amostral para o segundo manuscrito, estudo ISA-Capital 

2008/2009. São Paulo, SP, 2014. 

 

 

Adultos-Idosos com 

amostras de sangue 

coletadas                              

n = 592 

Adultos-Idosos (30-74anos)                          

n = 415 

 

Amostra final                    

Adultos-Idosos (30-74anos)                                     

n = 357 

Adultos (30-44 anos)                    

n = 85 

Adultos (45-59 anos)                      

n = 104 

 

Idosos (60-74 anos)                       

n = 168 

 

Exame bioquímico faltante           

n = 3 

 

Subrelator                                       

n = 55 
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4.4 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 

  4.4.1 Dados dietéticos 

 

 

Os dados de consumo alimentar foram coletados por meio de dois recordatórios de 24 

horas (R24h). A coleta do primeiro e do segundo R24h, realizada pessoalmente e por telefone, 

respectivamente, seguiu os procedimentos padronizados pelo Multiple Pass Method
53

, sendo o 

segundo recordatório digitado diretamente no programa Nutrition Data System for Research 

(NDSR) e por isso denominado Automated Multiple Pass Method.
54,55

 A finalidade desta  

metodologia é guiar o respondente por meio de cinco passos (listagem rápida, revisão da 

listagem rápida, nomeação das refeições, ciclo de detalhamento e revisão geral), em um processo 

padronizado, que visa manter o indivíduo interessado e engajado na entrevista, ajudando-o a se 

recordar de todos os itens consumidos. Dessa forma, estima-se que os dados obtidos sejam mais 

fidedignos.
52

 O roteiro de treinamento do entrevistador para a aplicação do R24h encontra-se no 

“Manual de Avaliação do Consumo Alimentar em estudos populacionais”.
50

   

Aproximadamente 52% do total da população analisada apresentou diferença de tempo 

entre os dois recordatórios menor ou igual a três meses, portanto para amenizar possíveis 

influências do intervalo de tempo da aplicação dos dois recordatórios 24h na relação entre a 

DED e os parâmetros bioquímicos apresentados pelos indivíduos, utilizou-se a variável 

“intervalo de tempo entre os R24h” como variável de ajuste do modelo no segundo manuscrito 

 Em ambos R24h foram obtidas informações detalhadas sobre os alimentos, bem como as 

ocasiões de ingestão alimentar, horários das refeições, medidas caseiras, métodos de cocção e 

temperos. A etapa de consistência dos dados foi realizada antes e após a digitação dos dados, 

observando-se outliers de energia, gramas, e outros itens para serem evitados erros de 

subestimação ou superestimação dos nutrientes.
49

 As medidas caseiras reportadas pelos adultos e 

idosos foram convertidas em gramas e mililitros de acordo com publicações nacionais.
56,57

 O 

programa NDSR foi utilizado para obter informações nutricionais dos R24h. A base de dados do 

NDSR é originada da tabela de composição United States Department of Agriculture (USDA), 
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porém a seleção dos alimentos utilizados desta base e a formulação das receitas adicionadas ao 

programa basearam-se nas publicações nacionais referidas.
56,57

   

  

 

 4.4.2 Dados demográficos, de estilo de vida e saúde 

 

 

 As informações sobre sexo, idade, hábito atual de fumar, consumo de bebida alcoólica, 

renda familiar per capita, autorrelato e tratamento de diabetes ou uso de medicação para 

dislipidemia ou para hipertensão foram obtidas por meio de aplicação de questionário 

estruturado na entrevista domiciliar ou por contato telefônico na segunda fase do estudo. A 

atividade física foi mensurada e classificada por meio do Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ), versão longa, validado no Brasil.
58,59

 

 A determinação de indivíduos com diabetes, em estudos epidemiológicos, pode ser 

realizada por outros parâmetros além da determinação do valor de glicemia sanguínea em jejum, 

dentre eles pode-se citar o autorrelato da patologia e/ou o uso de medicação para diabetes.
60,5

 

Neste estudo a presença de diabetes foi estimada pelo autorrelato de diabetes e uso de medicação 

com o objetivo de reduzir a subestimação do diagnóstico desta doença. A hipertensão arterial foi 

determinada pela presença de valores de pressão arterial acima dos parâmetros de normalidade, 

estabelecidos na VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial ou pelo uso de medicação para tal 

patologia.
61,62 

 Os valores dos exames bioquímicos, HDL e colesterol total séricos, o relato de uso de 

medicação para hipertensão, presença de diabetes e valor da pressão arterial sistólica aferida 

foram dados utilizados para o cálculo do escore de Framingham e aqueles não contemplados na 

equação de cálculo do escore de risco cardiovascular
5
, como o LDL e trigliceróis séricos e uso 

de medicação para dislipidemia, foram adicionados como variáveis independentes nos modelos 

estatísticos apresentados no segundo manuscrito. 

 As informações sobre a classificação e critérios de determinação das categorias das 

variáveis sociodemográficos, de estilo de vida e saúde utilizadas estão detalhadas no quadro 1, 

com exceção dos critérios de determinação da presença de diabetes e hipertensão, anteriormente 

descritas. 
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Quadro 1 – Categorias e critérios da classificação de variáveis sociodemográficos, de estilo de 

vida e saúde do estudo ISA Capital 2008/2009. São Paulo, SP. 

Variável Categorias Critérios/Referencias 

Sexo Feminino  

Masculino 
---- 

Idade Anos ---- 

Faixa etária Adultos (20-59 anos) 

Idosos (≥ 60 anos) 

Critérios adotados pelo 

Ministério da Saúde. 
63

  

Classe ou faixa de idade Adultos (30-44 anos) 

Adultos (45-59 anos) 

Idosos (60-74 anos) 

Critérios adotados pelo 

Ministério da Saúde para a 

classificação entre adultos e 

idosos.
63

 A divisão em dois 

estratos na faixa etária de adultos 

baseou-se no aumento do risco 

cardiovascular a partir dos 45 

anos em homens e mulheres em 

relação aos indivíduos com idade 

inferior.
4
  

Hábito atual de fumar Não (não fumante/ ex-

fumante) 

Sim (fumante atual) 

 

Critério de classificação 

utilizado pelo escore 

cardiovascular de Framingham.
5
 

Consumo de bebida 

alcoólica 

Não  

Sim 
---- 

Atividade física Insuficientemente ativo 

Ativo 

Questionário validado no Brasil 

por Matsudo et al. (2001)
58

 e 

classificação do nível de 

atividade física segundo Craig et 

al. (2003)
59

 

Classificação da renda 

familiar per capita 

≤ 1 salário mínimo 

(R$415,00) 

> 1 salário mínimo 

A renda da família é somada e 

dividida pelo número de 

indivíduos da família para a 

determinação do valor da renda 

familiar per capita. Mesmo 

ponto de corte adotado por 

estudos anteriores do ISA-

Capital
34

 

Tratamento para 

hipertensão 

Não  

Sim 

Diuréticos, betabloqueadores, 

inibidores da enzima conversora 

da angiotensina (ECA), 

bloqueadores do receptor de 

angiotensina I e II, e 

antagonistas dos canais de 

cálcio.
62

 

Tratamento para diabetes Não  

Sim 

biguanidas, sulfoniluréias, 

insulina
64

 

Tratamento para 

dislipidemia 

Não  

Sim 

estatinas, fibratos, ezetimiba e 

resinas
4
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 4.4.3 Dados bioquímicos 

 

 

Antes da realização da coleta de sangue, a visita era confirmada via telefone e eram dadas 

orientações sobre o pré-preparo, seguindo um roteiro padronizado, para esclarecimentos quanto 

à coleta de sangue. As recomendações eram: jejum de 12 horas para alimentos e bebidas, com 

exceção de bebidas alcoólicas, que seria um jejum mínimo de 36 horas e não realizar atividade 

física ou esforços físicos até que fosse realizado o exame. 

Foram coletados, aproximadamente 20ml de sangue em tubos secos e com EDTA (ácido 

etileno-diamino-tetracético) por meio de punção venosa, sendo enviados para o laboratório, 

seguindo as normas de temperatura de manutenção e armazenamento.
50

  

As amostras de sangue em jejum foram colhidas por meio da punção venosa, o soro foi 

separado em alíquotas e então congelado a -80ºC e posteriormente enviado para dosagem 

terceirizada pelo laboratório Vitae (São Paulo). Analisou-se o colesterol total (método: CHOD-

PAP [Cholesterol Oxidase Phenol Ampyrone]), LDL e HDL (método automático de 

determinação direta) e trigliceróis (método: GPO-PAP [Glycerol Phosphate Oxidase]). Todas as 

análises foram realizadas com kits colorimétrico enzimático (Roche
®

), com exceção da PCR-as, 

que foi determinada por turbidimetria cinética, utilizando-se kit com reagente contendo 

anticorpos anti-PCR (Beckman  Coulter
®

). 

 

 

 4.4.4 Dados Antropométricos 

 

 

 As medidas antropométricas incluídas nesta pesquisa foram peso e estatura autorrelatados 

(utilizados no primeiro manuscrito) e aferidos (utilizados no segundo manuscrito). Foram 

utilizados peso e estatura autorrelatados para o primeiro manuscrito, pois a maioria dos 

indivíduos da amostra apresentava esta informação, diferentemente do peso e estatura aferidos, 
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os quais foram realizados somente em indivíduos que participaram da segunda visita (n=592), na 

qual ocorreu a coleta de amostras de sangue. O uso de medidas antropométricas autorrelatadas e 

não aferidas pode resultar em erro de classificação. Porém, estudos realizados em populações 

brasileiras demonstraram alta correlação, sensibilidade e especificidade destas medidas quando 

comparadas com as aferidas
65,66

, viabilizando a utilização do peso e estatura relatados no 

primeiro manuscrito. 

Para a aferição do peso, em quilogramas, utilizou-se balança digital calibrada, do tipo 

plataforma (Tanita®, modelo HD-313, capacidade máxima de 150 quilogramas, precisão de 100 

gramas) e para a medição da estatura, em centímetros, utilizou-se estadiômetro portátil fixado 

em parede lisa e sem rodapé (Seca®, modelo 208, medição máxima 200 centímetros, precisão de 

0,1 centímetros). 

As medições de peso e estatura foram realizadas segundo metodologia proposta pelo 

“Guia para realização do exame de antropometria do Laboratório de Avaliação Nutricional de 

Populações”
67

 e pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.
68

 Todas as medições foram 

realizadas por apenas um técnico de enfermagem, previamente treinado. 

  

 

 4.4.5 Dados de pressão arterial sistêmica 
 

 

A pressão arterial foi aferida por meio de aparelho automático calibrado (Omron model 

HEM-712C, Omron Health Care, Inc, USA) na visita domiciliar, e seguiu o protocolo proposto 

pela V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.
69

 Este protocolo consiste em aferir a pressão 

após 5 minutos de repouso na posição sentada, com o braço apoiado em superfície firme. O 

manguito é insuflado após ser adequado à circunferência braquial. Primeiro é realizada aferição 

no braço direito. Após intervalo de um minuto afere-se no braço esquerdo. São realizadas 

novamente outras duas medidas no braço que apresentar maior pressão arterial, com o mesmo 

intervalo de um minuto entre as aferições. Os valores finais de pressão sistólica e diastólica (em 

mmHg) foram considerados aqueles que representaram a média aritmética das duas últimas 

medidas.  
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4.4.6 Determinação da densidade energética da dieta 
 

 

Os alimentos reportados pelos entrevistados foram categorizados, inicialmente, em dois 

grupos: “não bebidas” e “bebidas”. A DED foi determinada considerando a exclusão de todos os 

alimentos ingeridos na forma de bebidas (método foods only).
70

 

Vários estudos recomendam a retirada das bebidas para o cálculo da DED, pois a 

inclusão de bebidas poderia amenizar a relação entre dieta e doença. Porém a contribuição das 

bebidas para a obesidade não deve ser ignorada, pois a energia das bebidas pode ser importante 

na causalidade da obesidade, caso contribuam com grande proporção da energia ingerida, tal 

como tem sido observado nos Estados Unidos. 
71

 Portanto o valor energético proveniente de 

bebidas foi utilizado nas análises do segundo manuscrito como variável de ajuste.  

A água foi excluída do cálculo, pois sua ingestão não é usualmente quantificada durante a 

coleta de dados dietéticos e seu consumo pode ser influenciado pela atividade física e 

temperatura ambiente, além de não contribuir energeticamente para o cálculo da densidade, 

sendo um fator de diluição do índice, interferindo no valor final. 
72

 Os alimentos: pimentas, 

orégano, alho, adoçantes artificiais, cebola, sal, vinagre, cebolinha, algas, salsa, folha de coentro, 

canela, tempero baiano em pó e caldo de carne em cubos também foram excluídos por não 

contribuírem energeticamente. 

Utilizou-se para o cálculo da densidade energética a seguinte fórmula: DE = total de 

energia ingerida (quilocalorias)/total de peso da dieta (gramas). O valor energético total foi 

calculado por meio da aplicação dos fatores de conversão propostos pela FAO/WHO (2003)
12

 

para carboidratos disponíveis (4kcal/g), proteínas (4 kcal/g), gorduras (9 kcal/g), álcool (7kcal/g) 

e fibras totais (2 kcal/g). O peso total da dieta foi estimado pelo software NDSR 

Valores de DED menores ou iguais a 1,25kcal/g foram considerados adequados, de 

acordo com a recomendação da World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer 

Research (2007)
73
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4.4.7 Determinação do Índice de Qualidade da Dieta Revisado e seus 

componentes 

 

 

 O índice revisado compreende doze componentes: nove de grupos alimentares (“frutas 

totais”, “frutas integrais”, “vegetais totais”, “vegetais verde escuros e laranja e leguminosas”, 

“cereais totais”, “cereais integrais”, “leite e derivados”, “carne, ovos e leguminosas”, “óleos”); 

dois são nutrientes (“sódio” e “gordura saturada”) e o último é a energia proveniente de gordura 

sólida, açúcar de adição e álcool (“Gord_AA”). A pontuação mínima é zero e as pontuações 

máximas variam, sendo 5 dos seis primeiros componentes, 10 dos próximos cinco componentes 

e 20 no último.
37 

 Para o cálculo das pontuações intermediárias considera-se, para a maioria dos 

componentes, o valor proporcional de acordo com as pontuações extremas de cada componente, 

exceto para os componentes “Sódio” e “Gordura saturada”, que apresentam dois pontos de corte 

para a pontuação. O componente “Sódio” apresenta pontuação máxima (10,0) para o consumo 

de 0,75 g/1.000 kcal, pontuação intermediária (8,0) para 1,0 g/1.000 kcal e pontuação mínima 

(zero) para 2,0 g/1.000 kcal. Já o componente “Gordura Saturada” apresenta pontuação máxima 

(10,0) para ingestão de 7% do valor calórico total (VET), intermediária (8,0), para 10% do VET 

e pontuação mínima (zero), para 15% do VET. Os valores de pontuação, para estes dois 

componentes, são calculados proporcionalmente, levando em consideração os intervalos de 

pontuação de zero a oito e de oito a dez
37

 (Figura 4). 
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Figura 4 – Distribuição da pontuação e das porções dos componentes do Índice de Qualidade da 

Dieta Revisado. São Paulo, SP, 2014. 

 

 

 
 
Fonte: adaptado de Previdelli et al. 37, 2011. 

 

 

4.4.8 Determinação do risco cardiovascular  
 

 

 O escore utilizado neste estudo foi o “General Cardiovascular Disease (10 year risk)” 

devido à faixa etária selecionada para o estudo, por ser mais frequentemente utilizado na 

literatura e indicado pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. 
4,5

 

O valor preditivo foi determinado considerando as equações preditivas baseadas no perfil 

lipídico, utilizando-se o suporte online para o cálculo.
74

 As variáveis utilizadas para o cálculo 

deste escore foram: sexo (feminino/masculino), idade (anos), pressão arterial sistólica (mmHg), 

tratamento para hipertensão (não/sim), hábito atual de fumar (não/sim), diabetes (não/sim), HDL 

sérico (mg/dL) e colesterol total sérico (mg/dL).
5 
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4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

 Todas as análises foram realizadas levando em consideração a complexidade da 

amostragem, utilizando-se o modo survey do programa Stata, versão 11. (StataCorp, Texas, 

USA). O nível de significância considerado para todas as análises foi de 5%. 

 

 

4.5.1 Primeiro manuscrito 
  

 

 O cálculo da DED e do IQD-R foi realizado a partir dos dados de ingestão alimentar 

obtidos pelo primeiro R24h e também com a ingestão ajustada pela variabilidade intrapessoal, 

considerada ingestão habitual, e calculada pela plataforma online do Multiple Source Method 

(MSM). O MSM apresenta uma técnica de modelagem estatística que utiliza dentre outros tipos 

de inquérito alimentar, o recordatório de 24h, sendo capaz de estimar a ingestão habitual mesmo 

apresentando medida repetida do R24h apenas em uma subamostra. 
75

 

Foram descritas as frequências relativas na população, de acordo com a faixa etária e 

categorias das variáveis: sexo, hábito atual de fumar, consumo de bebida alcoólica e atividade 

física. Também foi calculada a média de DED habitual por categoria das mesmas variáveis, 

verificando a diferença entre as médias de DED por intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

Modelos lineares generalizados (MLG) gaussianos com função de ligação logarítmica 

foram construídos para identificar a associação da pontuação do IQD-R e de seus componentes 

com os tercis de DED para cada faixa etária, obtidos a partir do primeiro R24h, totalizando 26 

modelos. As variáveis independentes foram: sexo (masculino/feminino), renda familiar per 

capita média (reais), índice de massa corporal (IMC) (kg/m²), consumo de bebida alcoólica 

(não/sim), atividade física (insuficientemente ativo/ativo) e hábito atual de fumar (não/sim). A 

modelagem com a pontuação do IQD-R seguiu o procedimento stepwise-forward, com 

preferência ao modelo mais parcimonioso e que apresentasse melhor ajuste segundo gráficos de 

avaliação
76

 e para os demais modelos foram utilizadas as mesmas variáveis independentes do 

modelo principal com a finalidade de comparação. Permaneceram nos modelos as variáveis: 
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sexo, renda familiar per capita, IMC e hábito atual de fumar. As mesmas análises com MLG 

foram realizadas utilizando a DED e IQD-R habituais. Os coeficientes de regressão e erro padrão 

foram exponenciados e o p-valor foi determinado pelo teste de Wald. 

As médias geométricas e o erro padrão das pontuações do IQD-R habitual e componentes 

foram calculadas de acordo com os tercis de DED habitual e os seus valores foram estimados a 

partir dos modelos de regressão gaussianos com função de ligação logarítmica, em adultos e 

idosos. A diferença entre as médias dos tercis, de cada faixa etária, foi verificada pelo teste de 

Wald. 

 

 

4.5.2 Segundo manuscrito 
 

 

Foram descritas as frequências relativas na população, de acordo com a faixa de idade e 

categorias das variáveis: sexo, hábito atual de fumar, consumo de bebida alcoólica, atividade 

física, renda familiar per capita, tratamento para dislipidemia, intervalo de tempo entre os dois 

R24h e também a proporção de hipertensos e diabéticos. As diferenças entre as categorias destas 

variáveis, em cada faixa de idade, foram verificadas por intervalo de confiança de 95%. 

Verificou-se também a média, IC95% e distribuição percentilar dos valores apresentados 

pelas seguintes variáveis: idade (anos), escore de risco cardiovascular de Framingham 

(percentual de risco cardiovascular em 10 anos), densidade energética da dieta (kcal/g), energia 

fornecida pelas bebidas (kcal), colesterol sérico total (mg/dl), LDL sérico (mg/dl), HDL sérica 

(mg/dl), trigliceróis sérico (mg/dl), pressão arterial sistólica e diastólica (mmHg), proteína C 

reativa de alta sensibilidade (mg/dl) e IMC (kg/m²). 

Modelos de regressão gama com função de ligação logarítmica foram construídos para 

identificar a associação entre o ERF (escore de risco cardiovascular de Framingham) e a DED 

habitual. Foram testadas, além da DED, como variáveis independentes: atividade física 

(insuficientemente ativo/ativo), categoria de renda per capita média (menor ou igual a 1 salário 

mínimo [R$415,00]/acima de 1 salário mínimo), uso de medicamento para dislipidemia 

(sim/não), LDL sérico (mg/dL), trigliceróis sérico (mg/dL), consumo de bebida alcoólica 

(não/sim), IMC (mg/L) devido à importância destas variáveis na relação com o risco 

cardiovascular e por não fazerem parte do cálculo do ERF. A variável intervalo de tempo entre a 
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aplicação dos dois R24h foi utilizada com a finalidade de ajustar possíveis interferências da 

diferença de tempo na aplicação dos inquéritos na relação entre a DED e os valores dos exames 

bioquímicos apresentados pelos indivíduos. A modelagem seguiu o procedimento stepwise-

forward, com preferência ao modelo mais parcimonioso e que apresentasse melhor ajuste 

segundo gráficos de avaliação. 
76 

As variáveis independentes que permaneceram no modelo 

foram densidade energética da dieta, trigliceróis séricos e energia proveniente de bebidas e as 

variáveis renda familiar per capita e intervalo de tempo entre os dois R24h foram consideradas 

variáveis de ajuste. 

A ingestão habitual dos nutrientes e alimento foi analisada em gramas por mil 

quilocalorias sendo ajustada pelo MSM, utilizando-se as variáveis sexo e renda como 

covariáveis de ajuste na estimativa da ingestão habitual. A média geométrica dos 

nutrientes/alimento foi estimada de acordo com os tercis de densidade energética e a tendência 

foi testada por teste de tendência linear não paramétrico. 

 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Os estudos que compõe a pesquisa ISA-Capital 2008/2009 e que forneceram os dados 

para o presente projeto, foram aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública/USP e pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (Anexos 2 3 e 4). O projeto 

desta dissertação também foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública/USP (Anexo 5). 

Este projeto foi elaborado respeitando os aspectos éticos e requisitos da resolução 196/96 

e garantindo a confidencialidade dos dados. A participação foi voluntária, após assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

 

 



36 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 Os resultados e discussão desta dissertação estão apresentados no formato de dois 

manuscritos. O primeiro manuscrito intitulado “A densidade energética da dieta está relacionada 

com a qualidade da ingestão alimentar?” e o segundo, “A densidade energética da dieta está 

associada ao risco cardiovascular em adultos e idosos – Estudo ISA Capital”. 
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RESUMO 

 

 

Introdução: A densidade energética da dieta (DED), calculada pela divisão de apenas duas 

variáveis (quilocalorias e gramas totais ingeridos por dia), pode ser uma forma mais simples na 

avaliação da dieta de populações, comparado aos índices de qualidade da dieta, que necessitam 

da avaliação de um variado número de componentes. Outro aspecto positivo da utilização da 

DED é a fácil comparabilidade entre várias populações, o que não seria possível com os índices, 

pois estes possuem metodologia de cálculo diferenciado de acordo com os hábitos alimentares 

da população alvo. Objetivo: Averiguar a relação entre DED e a qualidade da ingestão 

alimentar. Métodos: Utilizou-se dados de 941 participantes (idade ≥20 anos) do estudo 

transversal de base populacional denominado Inquérito de Saúde de São Paulo (ISA-Capital-

2008/2009). O recordatório de 24h (R24h) replicado foi utilizado para aferir o consumo 

alimentar. A DED foi determinada considerando a exclusão de todos os alimentos ingeridos na 

forma de bebidas (método foods only); e a adequação da dieta foi determinada pelo Índice de 

Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). A ingestão habitual da DED e alimentos/nutrientes 

constituintes do IQD-R foi estimada pelo Multiple Source Method. A relação entre a DED e 

pontuação do IQD-R e seus componentes foi averiguada por modelos de regressão gaussianos 

com função de ligação logarítimica. As análises foram realizadas em módulo survey do 

programa estatístico Stata, versão11. Resultados: O valor médio observado da DED em todas as 

idades superam o valor máximo recomendado, pela World Cancer Research Fund, de 

1,25kcal/g. A pontuação do IQD-R bem como da maioria dos componentes foi 

significativamente menor no maior tercil de DED em relação ao primeiro em toda população 

estudada, evidenciando a relação inversa entre a DED e o IQD-R.  Conclusão: Mais de 90% da 

população do município de São Paulo apresenta DED inadequada. A relação inversa  e 

significativa com o IQD-R, e a maioria dos seus componentes, sugere a utilização da DED como 

um possível instrumento auxiliar de avaliação e monitoramento da qualidade alimentar, 

principalmente pela maior facilidade de cálculo, viabilizando a comparação dos resultados entre 

diversos países e populações. 

 

Descritores: ingestão energética da dieta, qualidade nutricional dos alimentos, inquérito 

nutricional, hábitos alimentares. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A qualidade nutricional da dieta pode ser avaliada por índices dietéticos que possibilitam 

a obtenção de uma medida resumo, considerando uma alimentação saudável.
1,2

 Dentre os vários 

índices existentes, pode-se citar o Health eating index (HEI)
3
, Mediterranean Diet Score

4
, 

Diettary approaches to stop hipertension (DASH) score
5
, e no Brasil, o Índice de Qualidade da 

Dieta Revisado (IQD-R)
1
. O IQD-R avalia a combinação de diferentes tipos de alimentos, 

nutrientes e outros componentes da dieta de acordo com as recomendações nacionais vigentes.
2,6

 

 Apesar da elevada utilização dos índices em diversos países, há grande dificuldade na 

comparação das pontuações finais, pois estes índices apresentam metodologia para cálculo 

diferenciado, conforme o hábito alimentar da população alvo.
7,8

 Além disto, necessitam da 

avaliação de um variado número de componentes (grupo de alimentos ou nutriente) para a 

determinação da pontuação final. A DED, calculada pela divisão de apenas duas variáveis 

(quilocalorias e gramas totais ingeridos por dia) pode ser uma forma mais simples de avaliação 

da dieta, além de seu cálculo não ser dependente do hábito alimentar, podendo ser um possível 

instrumento auxiliar no monitoramento da qualidade da dieta.  

Vários estudos já relacionaram o consumo de alimentos ingeridos e a DED, 

demonstrando uma relação inversa da DED e consumo de frutas, verduras, legumes e uma 

relação direta com consumo de gorduras, óleos, amidos processados e açúcares de adição
9,10,11

, 

porém ainda há poucas evidências na investigação entre DED e a adequação da ingestão dos 

alimentos e grupos alimentares
12

, a qual é avaliada pela pontuação de indicadores de qualidade 

da dieta. Portanto, o objetivo deste estudo é averiguar a relação entre a DED e a pontuação do 

IQD-R e seus componentes. 
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MÉTODOS 

 

 

POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 

 Foram utilizados dados do estudo transversal de base populacional “Inquérito de Saúde 

no Município de São Paulo – ISA-Capital (2008/2009)”. A amostragem foi do tipo probabilística 

complexa, por conglomerados, em dois estágios: setores censitários e domicílios (dados 

provenientes da PNAD (2005), considerando a proporção de 0,5 nos parâmetros estimados, 

efeito de delineamento de 1,5, intervalo de confiança de 95%, erro de amostragem de 7 pontos 

percentuais, taxa de não resposta de 20% e encontro de 5% de domicílios fechados. 

 Da amostra total, contendo adolescentes, adultos e idosos (n=1662) foram utilizados 

somente os dados de adultos e idosos, com idade superior ou igual a 20 anos (n=1102 

indivíduos) sendo excluídos 161 indivíduos (89 adultos e 72 idosos): 42 indivíduos sem 

informação de peso ou altura, 5 sem informação sobre consumo de bebidas alcoólicas e 114 

indivíduos subrelatores, chegando à amostra final de 941 indivíduos (496 adultos e  445 idosos). 

 A determinação de subrelato foi realizada pela metodologia proposta por McCrory 

(2002), considerando como ponto de corte 2 desvios-padrão da ingestão energética relatada em 

relação à necessidade energética estimada. A determinação dos valores de ponto de corte para 2 

desvios-padrão leva em consideração o coeficiente de variância intrapessoal, o numero de dias 

de aplicação dos R24h, a constante que representa o erro de mensuração da energia ingerida pelo 

inquérito alimentar, que é igual a 8,2% (determinada pelo método de água duplamente marcada) 

e a constante da variabilidade biológica, que tem o valor de 17,7%.
 13

 

 

  

COLETA DE DADOS 

 

 

 Foi aplicado no domicílio, por entrevistadores previamente treinados, um questionário 

estruturado para obtenção de dados sociodemográficos e de estilo de vida (sexo, idade, hábito de 

fumar, consumo de bebida alcoólica, atividade física e renda familiar, dentre outros), sendo 
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incluída a mensuração da atividade física e aplicação do inquérito alimentar. Posteriormente um 

segundo contato, por telefone, foi realizado para obtenção do relato de peso e altura e replicação 

do inquérito alimentar.  

 A atividade física foi mensurada e classificada por meio do Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ), versão longa, validado no Brasil
14,15

, sendo parte integrante do 

questionário geral estruturado. O cálculo do índice de massa corporal (IMC) em kg/m
2 

foi 

baseado na altura e peso autorrelatados. O uso de medidas antropométricas relatadas e não 

aferidas pode resultar em erro de classificação. Porém, estudos realizados em populações 

brasileiras demonstram alta correlação, sensibilidade e especificidade destas medidas quando 

comparadas com as aferidas.
16,17

 

 

 

INQUÉRITO ALIMENTAR 

 

 

 A mensuração da ingestão dietética foi realizada pelo método de R24h e seguiu os 

procedimentos padronizados pelo Multiple Pass Method na primeira aplicação. No segundo 

R24h utilizou-se o mesmo procedimento, com a diferença de ser diretamente digitado no 

programa Nutrition Data System for Research (NDSR), sendo então denominado Automated 

Multiple Pass Method. Esta metodologia tem a finalidade de guiar o indivíduo para lembrar com 

maior precisão as informações sobre sua ingestão alimentar do dia anterior, facilitando a 

descrição de todos os alimentos e bebidas consumidos, o que garante a qualidade e padronização 

dos dados alimentares investigados.
18-20

 Foram obtidas informações detalhadas sobre os 

alimentos, bem como as ocasiões de ingestão alimentar, horários das refeições, medidas caseiras, 

métodos de cocção e temperos. As medidas caseiras reportadas pelos adultos e idosos foram 

convertidas em gramas e mililitros de acordo com publicações nacionais.
21,22

 O programa NDSR 

foi utilizado para obter informações nutricionais dos R24h. A base de dados do NDSR é 

originada da tabela de composição do United States Department of Agriculture (USDA), porém 

a seleção dos alimentos utilizados desta base e a formulação das receitas adicionadas ao 

programa basearam-se nas publicações referidas.
21,22
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DENSIDADE ENERGÉTICA DA DIETA E IQD-R  

 

 

Os alimentos reportados pelos entrevistados foram categorizados em dois grupos: “não 

bebidas” e “bebidas”. A DED foi determinada considerando a exclusão de todos os alimentos 

ingeridos na forma de bebidas (método foods only). 
23

 A energia total ingerida pelo indivíduo foi 

calculada segundo metodologia proposta pela FAO/WHO (2003)
24

 e posteriormente dividida 

pelo peso total de alimentos ingeridos (quilocalorias totais/gramas totais), determinando a 

densidade energética da dieta.  

A recomendação de adequação da DED adotada neste estudo foi de valores menores ou 

iguais a 1,25kcal/g, valor indicado pelo World Cancer Research Fund/American Institute for 

Cancer Research (2007)
11

.  

 O IQD-R compreende doze componentes: nove de grupos alimentares (“frutas totais”, 

“frutas integrais”, “vegetais totais”, “vegetais verde escuros e laranja e leguminosas”, “cereais 

totais”, “cereais integrais”, “leite e derivados”, “carne, ovos e leguminosas”, “óleos”); dois são 

nutrientes (“sódio” e “gordura saturada”) e o último é a energia proveniente de gordura sólida, 

açúcar de adição e álcool (“Gord_AA”).¹  

 As pontuações máximas variam, sendo 5 dos seis primeiros componentes, 10 dos 

próximos cinco componentes e 20 do último.
 
Para o cálculo das pontuações intermediárias 

considera-se, para a maioria dos componentes, o valor proporcional de acordo com as 

pontuações extremas de cada componente, exceto para os componentes “Sódio” e “Gordura 

saturada”, que apresentam dois pontos de corte para a pontuação. O componente “Sódio” 

apresenta pontuação máxima (10,0) para o consumo de 0,75 g/1.000 kcal, pontuação 

intermediária (8,0) para 1,0 g/1.000 kcal e pontuação mínima (zero) para 2,0 g/1.000 kcal. Já o 

componente “Gordura Saturada” apresenta pontuação máxima (10,0) para ingestão de 7% do 

valor calórico total (VET), intermediária (8,0), para 10% do VET e pontuação mínima (zero), 

para 15% do VET. Os valores de pontuação, para estes dois componentes, são calculados 

proporcionalmente, levando em consideração os intervalos de pontuação de zero a oito e de oito 

a dez. Maiores detalhes podem ser consultados em publicação anterior. ¹
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

 

 O cálculo da DED e do IQD-R foi realizado a partir dos dados de ingestão alimentar 

obtidos pelo primeiro R24h e com a ingestão ajustada pela variabilidade intrapessoal, 

considerada ingestão habitual, calculada pela plataforma online do Multiple Source Method 

(MSM). O MSM apresenta uma técnica de modelagem estatística que utiliza dentre outros tipos 

de inquérito alimentar, o recordatório de 24h, sendo capaz de estimar a ingestão habitual mesmo 

apresentando medida repetida do R24h apenas em uma subamostra.
25,26

 Este estudo apresentou 

uma subamostra com o inquérito alimentar replicado de 56% (n=528) viabilizando a análise da 

ingestão habitual dos 941 indivíduos. 

  A diferença das médias de DED habitual entre as categorias das variáveis: sexo, hábito 

atual de fumar, consumo de bebida alcoólica e atividade física em cada faixa etária, foram 

verificadas por meio de intervalo de confiança de 95%.  

Modelos lineares generalizados (MLG) gaussianos com função de ligação logarítimica 

foram construídos para identificar a associação da pontuação do IQD-R e de seus componentes 

com a DED para cada faixa etária, considerando os valores de ingestão obtidos pelo primeiro 

R24h, totalizando 26 modelos. Foram aplicados os mesmos modelos estatísticos para as 

variáveis DED e IQD-R e componentes, considerando a ingestão habitual dos indivíduos. As 

variáveis independentes para todos os modelos foram: sexo (masculino/feminino), renda per 

capita média (reais), índice de massa corporal (IMC) (kg/m²), atividade física (insuficientemente 

ativo/ativo), hábito atual de fumar (não/sim) e consumo de bebida alcoólica (não/sim). 

Permaneceram no modelo final as variáveis sexo, renda familiar percapita, IMC e hábito atual 

de fumar. A modelagem com a pontuação do IQD-R total seguiu o procedimento stepwise-

forward, com preferência ao modelo mais parcimonioso e que apresentasse melhor ajuste 

segundo gráficos de avaliação
27

 e os demais modelos foram modelados com as mesmas variáveis 

independentes do modelo principal com a finalidade de comparabilidade. Os coeficientes de 

regressão e erro padrão foram exponenciados e o valor de p foi determinado pelo teste de Wald. 

As médias geométricas e o erro padrão das pontuações do IQD-R habitual e seus 

componentes de acordo com os tercis de DED habitual em adultos e idosos foram estimadas a 

partir dos valores de predição dos MLG e a diferença de valores médios entre os tercis foi 

verificada pelo teste de Wald. 
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Para verificar a correlação entre a gordura saturada proveniente das carnes ingeridas, 

inseridas no componente “carnes, ovos e leguminosas” com a gordura saturada total ingerida 

pelo indivíduo e contabilizada no grupo “gordura saturada” foi utilizado o teste de correlação de 

Pearson. 

Todas as análises foram realizadas levando em consideração a complexidade da amostra, 

utilizando-se o modo survey do programa Stata, versão 11 (StataCorp, Texas, USA). O nível de 

significância considerado foi de 5%. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Saúde Pública/USP (OF.COEP/148/12).  

 

 

RESULTADOS 

 

 

A idade média de adultos e idosos foi de 37,6 anos (erro padrão [EP] = 0,49 anos) e 70,6 

anos (EP=0,47) respectivamente; IMC médio de 25,1kg/m² (EP=0,17 kg/m²) para adultos e 

26,4kg/m² (EP=0,20 kg/m²) para idosos. A renda familiar per capita média foi de R$ 750 (EP = 

R$ 51) para adultos e R$ 829 (EP = R$ 92) para idosos. As demais características 

socioeconômicas e demográficas da população encontram-se na tabela 1.  
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Tabela 1 - Análise descritiva da população e da DED, segundo variáveis sociodemográficas, de 

estilo de vida em adultos e idosos residentes de São Paulo. São Paulo, 2014.* 

Características 

Adultos  Idosos 

Freq 

relativa
&

 
DED 

 Freq 

relativa 
DED 

(IC95%) Média IC 

(95%)
#
 

 (IC95%) Média IC  

(95%) 

Sexo        

Feminino 52(48-57) 1,95 1,91-1,98  58(54-62) 1,66 1,62-1,70 

Masculino 48(43-52) 1,95 1,91-1,99  42(38-46) 1,67 1,63-1,71 

Hábito fumar 

atual 

       

Não  75(70-80) 1,94 1,91-1,97  90(87-93) 1,65 1,62-1,68 

Sim 25(20-30) 1,98 1,92-2,04  10(7-13) 1,78* 1,71-1,84 

Consumo bebida 

alcoólica 

       

Não 41(37-45) 1,95 1,90-1,99  62(57-66) 1,66 1,63-1,69 

Sim 59(55-63) 1,95 1,91-1,99  38(34-43) 1,68 1,63-1,73 

Atividade física        

Insuficientemente 

ativo 

76(71-82) 1,96 1,92-1,99  88(84-92) 1,67 1,64-1,70 

Ativo 24(18-29) 1,92 1,86-1,98  12(8-16) 1,64 1,56-1,71 

* Valores ponderados conforme desenho amostral. & Freq relativa - frequência relativa. 
#
Diferença significativa segundo o 

intervalo de confiança de 95% entre as categorias das variáveis dentro de cada faixa etária. 

 

Nota-se que há predominância de indivíduos insuficientemente ativos e não fumantes 

atuais em ambas faixas etárias e diferença significativa na DED segundo o hábito atual de fumar 

em idosos.  

Levando em consideração estimativas totais, a média de DED habitual e pontuação do 

IQD-R habitual de adultos foi de 1,95 kcal/g (EP=0,01) e 62,1 pontos (EP = 0,4 pontos), 

enquanto que de idosos, 1,67kcal/g (EP=0,01) e 67,1 pontos (EP = 0,4 pontos), com valores de 

DED média acima do preconizado pela World Cancer Research Fund/American Institute for 

Cancer Research (2007) a partir do percentil 10 da distribuição destas variáveis tanto em adultos 

quanto em idosos. Alguns componentes se destacaram pela elevada ingestão da população, 

dentre eles a média de ingestão da porção do componente “Carnes, ovos e leguminosas, a qual 

foi maior que uma porção por mil quilocalorias ingeridas em aproximadamente 75% e 50% dos 

adultos e idosos. Vale ressaltar que este grupo apresentou baixa inserção de leguminosas para 

completar a pontuação, demostrando semelhante distribuição da porção por mil quilocalorias 
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com e sem a adição de leguminosas, o que demonstra a elevada ingestão de carnes e ovos pela 

população. Já o componente “vegetais totais” e “vegetais verde-escuros e alaranjados e 

leguminosas” que contabilizam as leguminosas restantes após completar o componentes das 

carnes, apresentaram uma elevada inserção de leguminosas, elevando também a distribuição da 

pontuação destes componentes. O peso médio habitual da dieta de adultos (média=1347,2g; 

EP=39,5g) e idosos (média=1358,6g; EP=30,7g) não apresentou diferença (p=0,817), mas a 

DED e o IQD-R habituais diferiram significantemente entre as faixas etárias (p<0,001) (dados 

não mostrados). 

 Os componentes “frutas integrais”, “vegetais verdes-escuros e alaranjado e leguminosas”, 

“leite e derivados”, “gordura saturada” e “gord_AA”, “cereais totais” e “cereais integrais” 

ajustados pelo MSM apresentaram diferenças no p-valor do segundo ou terceiro tercis 

comparando-se aos modelos que utilizaram as medidas não ajustadas. O componente “frutas 

integrais” apresentou p-valor não significativo após o ajuste no segundo tercil em ambas faixas 

etárias.  Já nos componentes “vegetais verdes-escuros e alaranjado e leguminosas”, “gordura 

saturada” e “gord_AA”, os p-valores tornaram-se significativos após o ajuste no segundo tercil 

em adultos. O mesmo pode ser observado nos componentes “cereais totais” e “cereais integrais”, 

com a ocorrência no terceiro tercil em adultos e “leite e derivados”, no terceiro tercil de idosos 

(tabela 2).  

 Porém a maioria dos componentes (“frutas integrais”, “vegetais verdes-escuros e 

alaranjado e leguminosas”, “leite e derivados”, “gordura saturada” e “gord_AA”, “cereais totais” 

e “cereais integrais”) apresentou valores limítrofes para a determinação de significância ou perda 

da mesma entre as análises com e sem ajuste.  

 Portanto optou-se pela análise com ingestão habitual, uma vez não foram evidenciadas 

interferências importantes nas análises. Considerando as análises ajustadas, observa-se que o 

segundo e terceiro tercis de DED apresentaram em média 5% e 15% de redução na pontuação do 

IQD-R total em adultos e 4% e 10% em idosos, quando comparados ao primeiro tercil de DED. 

Esta redução nos dois últimos tercis em relação ao primeiro também acontece na pontuação de 

“frutas totais”, “gordura saturada” e “gord_AA” em ambas faixas de idade, significando que os 

maiores tercis ingerem menos frutas e maior quantidade de gorduras saturadas, sólidas, álcool e 

açúcar quando comparados aos indivíduos com menor DED (tercil 1) (tabela 2).  
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Tabela 2 - Análise de regressão gaussiana com função de ligação logarítmica, entre a pontuação 

do IQD-R total/componentes e os tercis de DED calculados a partir do primeiro R24h e pelo 

cálculo da ingestão habitual,, bem como destes parametros calculados somente a partir do 

primeiro R24h, em adultos e idosos do estudo ISA-Capital. São Paulo, 2014.* 

Variáveis 
Adultos(1º R24h

&
) Adultos(aj.MSM

#
) 

 

Idosos (1º R24h) Idosos (aj.MSM) 

β EP p β EP p 
 

β EP p β EP p 

IQD-R       
 

      

DED, kcal/g (T2) 0,93 0,02 <0,001 0,95 0,01 <0,001  0,95 0,02 0,003 0,96 0,01 <0,001 

DED, kcal/g (T3) 0,77 0,02 <0,001 0,85 0,01 <0,001  0,85 0,02 <0,001 0,90 0,01 <0,001 

Frutas totais
a
              

DED, kcal/g (T2) 0.68 0,06 0,002 0,87 0,04 0,002  0,84 0,06 <0,014 0,90 0,03 0,003 

DED, kcal/g (T3) 0,38 0,05 <0,001 0,65 0,04 <0,001  0,45 0,06 <0,001 0,63 0,03 <0,001 

Frutas integrais
b
              

DED, kcal/g (T2) 0,81 0,37 0,015
†
 0,92 0,04 0,074

†
  0,86 0,18 0,038

†
 0,97 0,03 0,243

†
 

DED, kcal/g (T3) 0,43 0,19 <0,001 0,77 0,04 <0,001  0,45 0,13 <0,001 0,79 0,03 <0,001 

Vegetais totais
c
              

DED, kcal/g (T2) 0,94 0,03 0,045 0,98 0,01 0,041  0,99 0,04 0,771 1,02 0,01 0,262 

DED, kcal/g (T3) 0,82 0,05 <0,001 0,93 0,01 0,002  0,87 0,04 0,004 0,96 0,02 0,044 

  Vegetais verde-escuros, 

  alaranjado e leguminosas
c
  

DED, kcal/g (T2) 0,93 0,05 0,204
†
 0,94 0,03 0,047

†
  1,09 0,08 0,221 1,06 0,04 0,079 

DED, kcal/g (T3) 0,78 0,06 0,001 0,86 0,04 0,003  0,95 0,08 0,556 0,96 0,04 0,387 

Cereais totais
d
              

DED, kcal/g (T2) 1,00 0,02 0,823 0,99 0,01 0,904  1,06 0,03 0,019 1,03 0,01 0,028 

DED, kcal/g (T3) 0,94 0,03 0,055
†
 0,97 0,01 0,010

†
  1,07 0,03 0,005 1,03 0,01 0,006 

Cereais integrais              

DED, kcal/g (T2) 1,01 0,07 0,977 1,06 0,2 0,701  0,65 0,06 0,129 0,76 0,1 0,082 

DED, kcal/g (T3) 0,38 0,07 0,051
†
 0,69 0,09 0,005

†
  0,37 0,06 0,006 0,58 0,07 <0,001 

Leite e derivados
e
              

DED, kcal/g (T2) 0,89 0,07 0,052
†
 0,90 0,04 0,043

†
  0,85 0,07 0,048 0,91 0,04 0,030 

DED, kcal/g (T3) 1,01 0,09 0,885 0,99 0,05 0,830  0,92 0,07 0,288 0,93 0,04 0,150 

Carnes, ovos e  

Leguminosas 

             

DED, kcal/g (T2) 0,99 0,03 0,995 1,00 0,01 0,945  1,08 0,05 0,091 1,03 0,02 0,070 

DED, kcal/g (T3) 0,92 0,04 0,058 0,98 0,01 0,198  1,08 0,05 0,098 1,03 0,02 0,063 

Óleos
f
              

DED, kcal/g (T2) 0,98 0,02 0,371 1,00 0,003 0,285  1,03 0,02 0,130 1,01 0,01 0,158 

DED, kcal/g (T3) 0,93 0,02 0,001 0,97 0,01 0,008  1,00 0,02 0,799 1,02 0,01 0,101 

Gordura saturada              

DED, kcal/g (T2) 0,92 0,04 0,045 0,95 0,02 0,035  0.89 0,07 0,086
†
 0,92 0,03 0,021

†
 

DED, kcal/g (T3) 0,59 0,05 <0,001 0,69 0,03 <0,001  0,83 0,06 0,003 0,83 0,03 <0,001 

Gord_AA
g
              

DED, kcal/g (T2) 0,85 0,08 0,049 0,88 0,05 0,015  0,90 0,05 0,072
†
 0,89 0,04 0,015

†
 

DED, kcal/g (T3) 0,43 0,10 <0,001 0,54 0,03 <0,001  0,75 0,04 <0,001 0,77 0,04 <0,001 

Sódio              

DED, kcal/g (T2) 1,02 0,13 0,909 1,08 0,13 0,536  0,73 0,11 0,034 0,75 0,09 0,028 

DED, kcal/g (T3) 1,79 0,22 <0,001 1,79 0,18 <0,001  0,95 0,13 0,733 0,99 0,12 0,997 
* Modelos GLM (gaussiano com função de ligação logarítmica) ponderados conforme desenho amostral, e ajustados por sexo, renda familiar per 

capita, imc e hábito atual de fumar. β e EP exponenciados. O Tercil 1 foi considerado referencia. Os intervalos de valores de DED nos tercis 
referente aos adultos são: tercil 1 (1,09-1,82); tercil 2 (1,83-2,03) e tercil 3 (2,04-3,41). Para idosos os tercis de DED apresentaram os seguintes 

intervalo de valores: tercil 1 (0,99-1,55); tercil 2 (1,56-1,75) e tercil 3 (1,76-2,72). O cálculo da DED não inclui o sal de adição bem como leite e 

derivados e extrato de soja na forma de bebida. 

& DED e IQDR-R e componentes calculados a partir dos dados alimentares obtidos a partir do primeiro recordatório 

# DED e IQDR-R e componentes ajustados a partir de dois R24h, sendo a ingestão habitual determinada pelo MSM. 

† p-valor dos modelos com as variáveis DED, IQD-R e componententes ajustados pelo MSM ou calculados a partir de um R24h. 
a Inclui frutas e sucos de frutas naturais; 

b
 Exclui frutas de sucos; c Inclui leguminosas apenas depois que a pontuação máxima de Carnes, ovos e 

leguminosas for atingida; 
d
 Cereais totais = representa o grupo dos Cereais, raízes e tubérculos; e Inclui leite e derivados e bebidas à base de soja; 

f
 Inclui as gorduras mono e polinsaturadas, óleos das oleaginosas e gordura de peixe; g Calorias provenientes da gordura sólida, álcool e açúcar de 
adição 
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Adultos e idosos não apresentaram diferença na média de pontos entre os tercis da 

ingestão habitual do componente “carnes, ovos e leguminosas”. Nota-se adicionalmente que este 

mesmo componente apresentou pontuação elevada em todos os tercis, nas duas faixas de idade 

(tabela 2 e 3). 

Outro aspecto importante observado foi que a quantidade de gordura saturada (gramas) 

proveniente das carnes estava relacionada significativamente à quantidade total (gramas) de 

gordura saturada ingerida em adultos (r=0,65; p<0,001) e idosos (r=0,69; p<0,001).  

Os componentes “carnes, ovos e leguminosas” e “óleos” apresentaram pontuação elevada 

em todos os tercis, nas duas faixas de idade (tabela 3). Adultos apresentaram menor pontuação 

no último tercil de DED em “óleos”, e maior pontuação neste mesmo tercil no componente 

“sódio”. Já os idosos apresentaram menor pontuação no tercil 2 do componente “sódio” em 

relação ao primeiro tercil (tabela 3). Ambas faixas etárias apresentaram menor ingestão média 

habitual de leite no segundo tercil em relação ao primeiro (tabela 2 e 3). 

Os componentes “frutas integrais”, “cereais totais”, “cereais integrais” apresentaram 

redução da pontuação no terceiro tercil em relação ao primeiro, em adultos e idosos e de 

“vegetais totais” em idosos. Diferentemente dos idosos, os adultos apresentaram redução do 

segundo e terceiro tercil de “vegetais totais” e “vegetais verde-escuros e alaranjados e 

leguminosas” em relação ao primeiro tercil (tabela 3).  

Apesar dos idosos não apresentarem redução na pontuação da ingestão habitual do 

componente “vegetais verde-escuros e alaranjados e leguminosas” nos últimos tercis em relação 

ao primeiro tercil, é possível observar que a pontuação média do terceiro tercil é 

significativamente menor que do segundo (tabela 2 e 3). 
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Tabela 3 Média geométrica e erro padrão da pontuação do IQD-R total/componentes de acordo 

com a ingestão habitual dos nutrientes/alimentos, conforme os tercis de DED em adultos e 

idosos do estudo ISA-Capital. São Paulo, 2014.* 

Variáveis 

dependentes 

Adultos Idosos 

T1 

(1,09-1,82) 
T2 

(1,83-2,03) 
T3 

(2,04-3,41) 
T1 

(0,99-1,55) 
T2 

(1,56-1,75) 
T3 

(1,76-2,72) 

IQD-R 66,5
a 
(0,06) 63,3

b 
(0,05) 56,5

c 
(0,08) 70,7

a 
(0,08) 67,6

b 
(0,1) 63,0

c 
(0,1) 

       

Frutas totais 3,6
a 
(0,03) 3,1

b
 (0,02) 2,4

c
 (0,02) 4,5

a
 (0,02) 3,9

b
 (0,03) 2,7

c
 (0,02) 

       

Frutas integrais 4,1
a 
(0,03) 3,7

a b
(0,03) 3,1

b 
(0,03) 4,6

a
 (0,01) 4,4

a 
(0,03) 3,6

b
 (0,02) 

       

Vegetais totais 4,9
a 
(0,01) 4,8

b
(0,01) 4,6

b 
(0,01) 4,8

a
 (0,01) 4,9

a 
(0,01) 4,6

b 
(0,01) 

       

Vegetais verdes-

escuros e 

alaranjado e 

leguminosas  

4,5
a 
(0,02) 4,2

b 
(0,02) 3,9

b 
(0,02) 4,1

a,b 
(0,01) 4,4

a 
(0,01) 4,0

b 
(0,01) 

       

Cereais totais 4,9
a 
(0,004) 4,9

a 
(0,004) 4,7

b 
(0,005) 4,8

a 
(0,003) 4,9

b 
(0,006) 4,9

b 
(0,001) 

       

Cereais integrais 0,6
a 
(0,01) 0,6

a 
(0,01) 0,4

b 
(0,01) 0,9

a 
(0,01) 0,7

a,b 
(0,02) 0,5

b 
(0,01) 

       

Leite e derivados² 5,3
a 
(0,05) 4,7

b 
(0,04) 5,2

a
 (0,05) 6,3

a 
(0,04) 5,6

b 
(0,05) 5,7

a,b 
(0,04) 

       

Carnes, ovos e 

leguminosas 
9,6

a 
(0,02) 9,6

a 
(0,02) 9,4

a 
(0,02) 9,2

a 
(0,02) 9,6

a 
(0,01) 9,6

a 
(0,01) 

       

Óleos 9,9
a 
(0,03) 9,9

a 
(0,03) 9,7

b 
(0,03) 9,8

a 
(0,01) 9,9

a 
(0,01) 9,9

a 
(0,01) 

       

Gordura 

saturada 
7,8

a 
(0,03) 7,5

b 
(0,03) 5,4

c 
(0,03) 7,9

a 
(0,03) 7,2

b 
(0,03) 6,5

c 
(0,03) 

       

Gord_AA 10,0
a 
(0,05) 8,9

b 
(0,04) 5,5

c 
(0,02) 12,1

a 
(0,06) 10,7

b 
(0,08) 9,4

c 
(0,03) 

       

Sódio² 1,3
a 
(0,01) 1,4

a 
(0,01) 2,3

b 
(0,01) 1,7

a 
(0,03) 1,2

b 
(0,03) 1,6

a 
(0,03) 

* Valores preditos de modelos de regressão gaussiana com função de ligação logarítmica, ponderados conforme desenho 

amostral, e ajustados por sexo, renda familiar percapita, imc e hábito atual de fumar. O cálculo da DED não inclui o sal de adição 

bem como bebidas (leite e derivados e extrato de soja ingeridos como bebidas).  

a,b,c médias com diferentes letras são significativamente diferentes (p<0,05) dentro de cada faixa etária (teste de Wald). 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

A relação inversa entre a DED habitual e a pontuação total do IQD-R habitual foi 

evidenciada tanto em adultos quanto em idosos, com redução dos valores médios conforme 

aumento de tercil de DED habitual. Os componentes de frutas totais e integrais, vegetais totais e 

verde-escuros, cereais totais e integrais, gordura saturada e gord_AA obtidos a partir da ingestão 
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habitual, apresentaram pontuação significativamente menor no maior tercil em relação ao 

primeiro tercil de DED, em ambas faixas etárias, evidenciando pior qualidade da dieta destes 

indivíduos.  

Nossos resultados assemelham-se aos resultados de um estudo conduzido na Espanha, 

em que o maior quartil de DED apresentou maior chance de ter pior qualidade alimentar em 

relação ao primeiro. No entanto o índice utilizado foi o KIDMED, que avalia a adequação da 

dieta dos indivíduos à dieta Mediterrânea em crianças e adolescentes.
12

 

Outros dois estudos americanos, Continuing Survey of Food Intakes by Individual 

(n=7500 indivíduos) e National Health and Nutrition Examination Survey III (n=13400 

indivíduos) também demonstraram relação inversa semelhante a observada no presente estudo, 

entre macro/micronutrientes e DED. Além disso também constataram menor ingestões de frutas 

e vegetais e maior ingestão de gorduras, e maiores quantidades de batata frita, carnes vermelhas 

e processadas em dietas com alta densidade energética.
9,28 

A pontuação do componente do IQD-R, “carnes, ovos e leguminosas” não apresentou 

diferenças entre os tercis de DED, porém apresenta-se elevada em todos os tercis, demonstrando 

alto consumo de carnes e ovos, com aproximadamente 75% e 50% dos adultos e idosos com 

média de ingestão acima de uma porção por mil quilocalorias ingeridas. Vale ressaltar que este 

grupo apresentou baixa inserção de leguminosas para completar a pontuação. Portanto é 

importante considerar que o IQD-R avalia dentro do componente “Carnes, ovos e leguminosas” 

somente a adequação da ingestão total e engloba todos os tipos de carnes, não diferenciando a 

qualidade. A qualidade das carnes acaba sendo avaliada de forma indireta  pelo componente 

“gordura saturada” que reduziria a pontuação caso a ingestão de carnes com maior teor de 

gordura aumentasse. Estudos evidenciaram que a DED leva em consideração ao mesmo tempo a 

quantidade e qualidade da carne consumida, mostrando que a maior ingestão de carnes 

vermelhas e processadas e menor ingestão de peixes ocorre em indivíduos com maiores valores 

de DED
12,9

. Portanto a interpretação da comparação entre a DED e o componente “Carnes, ovos 

e leguminosas”, neste estudo, deve considerar também o componente “gordura saturada”, pois a 

ingestão da quantidade de gordura saturada (gramas) proveniente das carnes está relacionada 

significativamente à quantidade total (gramas) de gordura saturada ingerida em adultos e idosos.  

O componente “óleo” apresentou pontuação média próxima ao valor máximo ao longo 

dos tercis, nas duas faixas de idade, com redução da pontuação no último tercil em adultos, 

mostrando menor ingestão neste subgrupo. Acredita-se que a relação entre o componente “óleo” 

e os tercis de DED teria apresentado resultados mais expressivos se a pontuação do índice 
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considerasse além da quantidade de ingestão, a adequação desta ingestão em relação às 

recomendações nutricionais para lipídios insaturados, bem como a proporção de consumo entre 

gorduras insaturadas e saturadas. Estudo realizado em Gerona (Espanha) pelo grupo “REGICOR 

Investigators” (n=2930 indivíduos), evidenciou que a adequação em relação às recomendações 

nutricionais de ingestão das gorduras monoinsaturadas e polinsaturadas e a razão entre as 

gorduras insaturadas e saturadas diminuem de acordo com o aumento dos quartis de DED.
10

 

Apesar do método para o cálculo da DED, no presente estudo, não incluir bebidas e, 

portanto, não considerar a ingestão do leite fluido, foi verificado que o segundo tercil de DED 

apresentou menor ingestão de leite e derivados comparando-se ao primeiro, dado semelhante ao 

encontrado em outro estudo, em que a ingestão de leites desnatados e iogurtes foi menor nos 

dois últimos tercis de DED.
9
  

É preciso cuidado na interpretação da relação entre o sódio e a DED, pois além da 

estimativa de sódio ser naturalmente imprecisa em inquéritos, a DED não considera o sal de 

adição. A estimativa da ingestão de sódio em inquéritos de consumo é dificultada pela 

imprecisão de relato dos indivíduos da quantidade consumida de sal adicionado em 

preparações.
30

 Além disso, a maior parte do sódio consumido no Brasil  é proveniente do sal de 

cozinha e de condimentos à base de sal.
30

  

 Dentre as limitações deste estudo pode-se citar a análise de um único método para o 

cálculo da densidade energética. Porém duas recentes revisões sistemáticas apoiam a exclusão das 

bebidas, e a maioria dos estudos vem adotando a mesma abordagem utilizada neste estudo.
31,32

.  

 Outra limitação seria a deficiência de estudos que discutam o impacto dos métodos de 

ajuste quando se relaciona duas ou mais variáveis formuladas a partir de dados de origem 

dietética, como por exemplo a DED e o IQD-R, originando opiniões diversificadas sobre o 

assunto. O estudo optou pela utilização do MSM, pois apresenta relações semelhantes às análises 

com apenas um R24h, principalmente a relação entre DED e a pontuação final do IQD-R. Além 

disso, estudos indicam a correção da ingestão por métodos de ajuste como uma metodologia 

capaz de gerar dados de ingestão alimentar mais próximos da ingestão média obtida por um 

número mais elevado de R24h.
33,34

 O ideal seria a obtenção de um elevado número de R24h para 

a estimativa mais precisa da ingestão habitual, porém esta alternativa torna-se dificultada em 

estudos epidemiológicos.
13
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CONCLUSÃO 

 

 

 A DED habitual está relacionada significativamente com o IQD-R habitual, e a maioria 

dos seus componentes, sugerindo a utilização da DED como um possível instrumento auxiliar do 

monitoramento da qualidade alimentar, com a vantagem de apresentar um cálculo simples. e 

tornar viável a comparação de resultados entre diversos países e populações. 

São necessários outros estudos que avaliem a relação direta da DED com outros índices 

de qualidade da dieta, a fim de contribuir com a literatura, atualmente escassa, sobre este 

assunto.  
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RESUMO 

 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares são atualmente a principal causa de morte dentre as 

doenças crônicas não transmissíveis na maioria dos países do mundo. A densidade energética da 

dieta (DED) destaca-se como uma alternativa de abordagem alimentar para auxiliar na redução 

de peso e consequentemente nas altas taxas de morbimortalidade pelas doenças cardiovasculares. 

Objetivo: analisar a relação entre a DED e o risco cardiovascular, calculado a partir do escore de 

Framingham, bem como a relação da DED com alimento/nutrientes relacionados às doenças 

cardiovasculares. Métodos: Utilizaram-se dados de 357 participantes com idade de 30 a 74 anos, 

do estudo transversal de base populacional denominado Inquérito de Saúde de São Paulo (ISA-

Capital - 2008/2009). O recordatório de 24h (R24h) replicado foi utilizado para aferir o consumo 

alimentar. A ingestão habitual de alimentos e nutrientes e DED foi calculada pelo Multiple 

Source Method. A DED foi determinada excluindo-se todos os alimentos ingeridos na forma de 

bebidas (método “foods only”), e o risco cardiovascular foi calculado a partir de equações 

preditivas do escore de Framingham. Utilizou-se modelo de regressão gama com função de 

ligação logarítmica para determinar a relação entre a DED e o risco cardiovascular. A ingestão 

habitual de nutrientes da dieta, ajustada por sexo e renda familiar per capita, foi analisada 

segundo os tercis de DED habitual. Todas as análises foram realizadas utilizando o módulo 

survey do pacote estatístico Stata, versão 11. Resultados: O valor médio da DED em todas as 

idades superam o valor máximo recomendado pela World Cancer Research Fund (2007), de 

1,25kcal/g. A DED apresentou relação significativa com o escore de risco cardiovascular em 

adultos de 45 a 59 anos e em idosos de 60 a 74 anos, independentemente dos valores de 

trigliceróis séricos, energia proveniente de bebidas, categoria de renda familiar per capita e 

intervalo de tempo entre os dois recordatórios de 24h aplicados. Em todas as faixas de idade foi 

observada menor ingestão média de fibras e maior, de gorduras totais e trans, conforme o 

aumento de DED. Conclusão: A DED apresenta relação positiva significante com o escore de 

Framingham em indivíduos de 45 a 74 anos e com os nutrientes relacionados ao aumento do 

risco cardiovascular em todas as faixas de idade. É evidente a necessidade de ações para 

melhoria da qualidade da ingestão alimentar da população estudada, com a finalidade de reduzir 

a DED apresentada, podendo auxiliar na redução das prevalências de obesidade e mortes por 

doenças cardiovasculares.  

 

Descritores: ingestão energética da dieta, inquérito nutricional, doenças cardiovasculares. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as maiores contribuintes das doenças crônicas 

não transmissíveis na maioria dos países do mundo e a principal causa de morte atualmente, com 

estimativas de permanência nesta posição em 2015 e 2030.
1,2

 No Brasil, a doença cardiovascular 

é a principal causa de morte.
3
  

A obesidade contribui para estas altas taxas de morbimortalidade
4
, e a ascensão das taxas 

de sobrepeso e obesidade em brasileiros agrava ainda mais este quadro. Entre 2003 e 2008, o 

excesso de peso em adultos, aumentou de 41,4% para 50,1% entre os homens e de 40,9% para 

48,0% entre as mulheres, acompanhando a epidemia de excesso de peso observada 

mundialmente.
5 

Dietas com baixa densidade energética vêm sendo estudadas como alternativa 

para o auxílio da redução de peso e, consequentemente das DCV, sem comprometer a qualidade 

da dieta.
6-9

  

A densidade energética da dieta é definida como a razão entre a energia ingerida em um 

dia pelo indivíduo e o peso da dieta ingerida (kilojoules/g ou quilocalorias/g) e apresenta relação 

direta com o aumento do consumo de alimentos de alta densidade. Farinhas, grãos, açúcar, óleos 

e manteiga são considerados alimentos de alta densidade energética por apresentarem baixas 

quantidades de água e fibras em sua composição, já frutas, legumes e verduras, são considerados 

alimentos de baixa densidade energética. 
10

 Alimentos ricos em gorduras saturadas, trans e 

açúcares, que geralmente apresentam alta densidade energética tem sido apontados como 

alimentos relacionados ao aumento do risco cardiovascular.
11

 

 A importância dos fatores de risco como excesso de peso, síndrome metabólica, diabetes, 

hipertensão, colesterol total, proteína de alta densidade (HDL) dentre outros, na contribuição do 

aumento do risco cardiovascular está bem estabelecida pela literatura
12

 e a relação de alguns 

destes fatores com a DED vem sendo relatada por vários estudos.
13-16

 Porém a relação direta da 

DED com cada fator, isoladamente, não contempla a intensidade da contribuição de cada fator 

sobre a estimativa final do risco cardiovascular. Com base neste aspecto, a relação da DED com 

a pontuação final do escore de risco cardiovascular seria mais indicada do que a relação 

individual da DED com os fatores de risco cardiovascular.  
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 Dentre os escores existentes, destaca-se o escore de risco cardiovascular de Framingham 

(ERF), desenvolvido a partir de dados da coorte original de Framingham e de seus descendentes 

(Framingham Offspring Study) e indicado pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Aterosclerose.
12

 Este escore estima a probabilidade de ocorrer morte ou eventos relacionados à 

disfunções cardiovasculares, no período prospectivo de 10 anos.
17

  

  Até a presente data, não foi encontrado estudo que investigue esta relação entre DED e o 

escore de risco cardiovascular total dos indivíduos. Assim, este trabalho objetiva analisar a 

relação entre a DED e o RCV, calculado a partir do escore de Framingham, bem como a relação 

da DED com alimento/nutrientes relacionados às DCV. 

 

 

MÉTODOS 

 

 

POPULAÇÃO DE ESTUDO E COLETA DE DADOS 

 

 

 Foram utilizados dados do estudo transversal de base populacional “Inquérito de Saúde 

no Município de São Paulo – ISA-Capital (2008/2009)”. A amostragem foi do tipo probabilística 

complexa, por conglomerados, em dois estágios: setores censitários e domicílios (dados 

provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2005)
18

, considerando a 

proporção de 0,5 nos parâmetros estimados, efeito de delineamento de 1,5, intervalo de 

confiança de 95%, erro de amostragem de 7 pontos percentuais, taxa de não resposta de 20% e 

encontro de 5% de domicílios fechados. As entrevistas foram conduzidas nos domicílios, por 

entrevistadores da área da saúde, previamente treinados para a aplicação dos questionários.  

Para este estudo utilizaram-se indivíduos de 30 a 74 anos (n=415), sendo três excluídos 

devido à ausência de exames bioquímicos, perfazendo um total de 412 indivíduos. Destes, 55 

indivíduos (13,35%) foram excluídos por serem identificados, segundo metodologia proposta 

por McCrory (2002)
19

, como subrelatores da ingestão energética, utilizando como ponto de corte 

2 desvios-padrão da ingestão energética relatada em relação à necessidade energética calculada. 

A determinação dos valores de ponto de corte para 2 desvios-padrão leva em consideração o 
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coeficiente de variância intrapessoal, o numero de dias de aplicação dos R24h, a constante que 

representa o erro de mensuração da energia ingerida pelo inquérito alimentar, que é igual a 8.2% 

(determinada pelo método de água duplamente marcada) e a constante da variabilidade 

biológica, que tem o valor de 17,7%. A amostra final composta por 357 indivíduos foi 

estratificada em 85 adultos com idades entre 30 e 44 anos, 104 adultos entre 45 e 59 anos e 168 

idosos de 60 a 74 anos. A divisão em dois estratos na faixa etária de adultos foi baseada no 

aumento do risco cardiovascular a partir dos 45 anos, em homens e mulheres, em relação aos 

indivíduos com idade inferior.
12

 

 Os dados de consumo alimentar foram coletados por meio de dois R24h. A coleta do 

primeiro e do segundo R24h, realizada pessoalmente e por telefone, respectivamente, seguiu os 

procedimentos padronizados pelo Multiple Pass Method
20

, sendo o segundo recordatório 

digitado diretamente no programa Nutrition Data System for Research (NDSR) e por isso 

denominado Automated Multiple Pass Method. 
21

 A coleta de dados alimentares, padronizada 

pela metodologia utilizada, visa auxiliar o indivíduo para que se recorde dos alimentos e bebidas 

consumidos no dia anterior à entrevista, facilitando a descrição dos tipos, das quantidades, dos 

modos de preparo, dos ingredientes utilizados e das marcas comerciais, o que confere maior 

qualidade aos dados coletados.
20,21

  

O software NDSR foi escolhido para a determinação da composição nutricional (baseado 

na tabela de composição da United States Department of Agriculture (USDA)), por possuir mais 

de 150 nutrientes e 18.000 tipos de alimento. Foram feitas adaptações com inclusão de receitas 

padronizadas e seleção dos alimentos com composição mais aproximada aos valores 

apresentados em tabelas nacionais.
22,23,24 

 

 

CÁLCULO DO RISCO CARDIOVASCULAR  

 

 

 O RCV foi calculado individualmente por meio da utilização de equações preditivas, 

baseadas no perfil lipídico, do escore de Framingham. O escore utilizado foi o “General 

Cardiovascular Disease (10 year risk)”, que prediz o risco de eventos cardiovasculares no 

período prospectivo de 10 anos e este é composto pelas seguintes variáveis: sexo (feminino/ 

masculino), idade (anos), pressão arterial sistólica (mmHg), tratamento de hipertensão (não/sim), 
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hábito atual de fumar (não/sim), diabetes (não/sim), HDL sérico (mg/dl) e colesterol total 

(mg/dl).
17

  

 

 

DETERMINAÇÃO DA DED HABITUAL E ESTIMATIVA DA INGESTÃO 

HABITUAL DE ALIMENTO/NUTRIENTES 
 

 

Os alimentos reportados em ambos os R24h foram categorizados em dois grupos: “não 

bebidas” e “bebidas”. Para a avaliação da densidade energética, considerou-se a ingestão de 

energia calculada segundo método proposto pela FAO/WHO (2003)
25

, dividida pelo peso total, 

em gramas, dos alimentos ingeridos pelos indivíduos. A metodologia utilizada para a 

determinação da DED excluiu todos os alimentos tipicamente ingeridos como bebidas (método 

foods only).
10

  

A DED e a energia proveniente de bebidas foram ajustadas pela variância intrapessoal da 

ingestão por meio de técnicas de modelagem estatística incorporadas na plataforma online 

Multiple Source Method (MSM)
 26

, sem a adição de covariáveis de ajuste sexo e renda familiar 

per capita, pois não foi evidenciada diferença significativa da DED e energia de bebidas entre os 

sexos e de acordo com renda familiar per capita.  

As proteínas totais, carboidratos totais, açúcar de adição, gorduras totais, saturadas, 

monoinsaturadas, polinsaturadas e trans, colesterol dietético, fibras totais, solúveis e insolúveis 

foram avaliadas considerando o peso do nutriente (gramas) ingerido por 1000kcal, com a 

finalidade de evitar a interferência do valor energético total nos resultados, uma vez que 

indivíduos que ingerem maior quantidade de quilocalorias tendem a ingerir maiores quantidades 

de nutrientes. A ingestão habitual de cada nutriente (g/1000kcal) foi estimada pelo MSM, sendo 

as variáveis sexo e renda familiar per capita adicionados ao modelo para a estimativa da 

ingestão habitual, pois alguns nutrientes (carboidratos, fibras totais e solúveis) apresentaram 

diferença significativa entre os sexos e de acordo com a renda familiar per capita 
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DEMAIS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 

A atividade física foi mensurada e classificada por meio do Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ), versão longa, validado no Brasil.
27,28

 As informações sobre sexo, 

idade, hábito atual de fumar, consumo de bebida alcoólica, renda familiar per capita, 

tratamentos para diabetes
29

, hipertensão
30

 ou dislipidemias
12 

e intervalo de tempo entre os dois 

R24h foram obtidas por meio de aplicação de questionário na entrevista domiciliar ou por 

telefone.  

A pressão arterial foi aferida por meio de aparelho automático calibrado em visita 

domiciliar, e seguiu a metodologia proposta pela V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
30

. Os 

valores finais de pressão sistólica e diastólica (em mmHg) foram considerados aqueles que 

representaram a média aritmética das duas últimas medidas. Considerou-se hipertenso o 

indivíduo que apresentou a média da pressão arterial acima dos parâmetros de normalidade ou 

que utilizavam medicamento para tal patologia
31

. Para o cálculo do índice de massa corporal 

(IMC) realizou-se a divisão dos valores aferidos de peso pela altura ao quadrado. 

As amostras de sangue em jejum foram colhidas por meio da punção venosa, o soro foi 

separado em alíquotas e então congelado a -80ºC e posteriormente enviado para dosagem 

terceirizada pelo laboratório Vitae (São Paulo). Analisou-se o colesterol total sérico (método: 

CHOD-PAP [Cholesterol Oxidase Phenol Ampyrone]), LDL e HDL séricos (método automático 

de determinação direta) e trigliceróis séricos (método: GPO-PAP [Glycerol Phosphate 

Oxidase]). Todos com kits de teste colorimétrico enzimático (Roche®). A proteína C-reativa de 

alta sensibilidade (PCR-as), foi determinada por turbidimetria cinética, utilizando-se o kit com 

reagente contendo anticorpos anti-PCR (Beckman  Coulter®).  

A presença de diabetes foi estimada por meio do autorrelato e pela ingestão 

medicamentosa, com o objetivo de reduzir a subestimação do diagnóstico desta patologia, pois o 

autorrelato de diabetes tem sido utilizado em estudos epidemiológicos e apresentado boa 

acurácia.
32
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Foram descritas as frequências relativas na população, de acordo com a faixa de idade e 

categorias das variáveis: sexo, hábito atual de fumar, consumo de bebida alcoólica, atividade 

física, renda familiar per capita, tratamento para dislipidemia, intervalo de tempo entre os dois 

R24h e também a proporção de hipertensos e diabéticos. As diferenças entre as categorias destas 

variáveis, em cada faixa de idade, foram verificadas por intervalo de confiança de 95%. 

Verificou-se também a média, IC95% e distribuição percentilar dos valores apresentados 

pelas seguintes variáveis: idade (anos), escore de risco cardiovascular de Framingham 

(percentual de risco cardiovascular em 10 anos), densidade energética da dieta (kcal/g), energia 

fornecida pelas bebidas (kcal), colesterol sérico total (mg/dl), LDL sérico (mg/dl), HDL sérica 

(mg/dl), trigliceróis sérico (mg/dl), pressão arterial sistólica e diastólica (mmHg), proteína C 

reativa de alta sensibilidade (mg/dl) e IMC (kg/m²). 

Modelos de regressão gama com função de ligação logarítmica foram construídos para 

identificar a associação entre o ERF (escore de risco cardiovascular de Framingham) e a DED 

habitual. Foram testadas, além da DED, como variáveis independentes: atividade física 

(insuficientemente ativo/ativo), categoria de renda per capita média (menor ou igual a 1 salário 

mínimo [R$415,00]/acima de 1 salário mínimo), energia proveniente de bebidas, uso de 

medicamento para dislipidemia (sim/não), LDL sérico (mg/dL), trigliceróis sérico (mg/dL), 

consumo de bebida alcoólica (não/sim), IMC (mg/L) devido à importância destas variáveis na 

relação com o risco cardiovascular e por não fazerem parte do cálculo do ERF. A variável 

intervalo de tempo entre a aplicação dos dois R24h foi utilizada com a finalidade de ajustar 

possíveis interferências da diferença de tempo na aplicação dos inquéritos na relação entre a 

DED e os valores dos exames bioquímicos apresentados pelos indivíduos. A modelagem seguiu 

o procedimento stepwise-forward, com preferência ao modelo mais parcimonioso e que 

apresentasse melhor ajuste segundo gráficos de avaliação. 
76 

As variáveis independentes que 

permaneceram no modelo foram densidade energética da dieta, trigliceróis séricos e energia 

proveniente de bebidas e as variáveis renda familiar per capita e intervalo de tempo entre os dois 

R24h foram consideradas variáveis de ajuste. 

A ingestão habitual dos nutrientes e alimento foi analisada em gramas por mil 

quilocalorias sendo ajustada pelo MSM, utilizando-se as variáveis sexo e renda como 
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covariáveis de ajuste na estimativa da ingestão habitual. A média geométrica dos 

nutrientes/alimento foi estimada de acordo com os tercis de densidade energética e a tendência 

foi testada por teste de tendência linear não paramétrico. 

 

As análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico Stata, versão 11. 

(StataCorp, Texas, USA). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade 

de Saúde Pública/USP (OF.COEP/148/12).  

 

 

RESULTADOS 

 

 

A proporção de indivíduos adultos de 30 a 44 anos foi de 46% ([IC95%=37-54%);  45 a 

59 anos foi de 36% ([IC95%] = 29-43%)  e idosos, de 60 a 74 anos, foi de 18% (IC95%=14-22%), 

respectivamente. Os idosos apresentaram predominância no sexo feminino (63%) e todas as 

faixas de idade apresentaram maior percentual de não fumantes atuais, de indivíduos 

insuficientemente ativos e renda familiar per capita superior a um salário mínimo (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Análise descritiva da população, segundo variáveis sociodemográficas, dietéticas, de 

estilo de vida e saúde por faixa de idade. São Paulo, 2014.¹ 

Características 

Adulto Idoso 
Total 

30-44 anos 45-59 anos 60-74 anos 

% 
IC 

(95%) 
% 

IC 

(95%) 
% 

IC 

(95%) 
% 

IC 

(95%) 

Sexo         

Feminino 56 34-53 51 40-57 63 55-71 56 51-61 

Masculino 44 47-66 49 43-60 37 29-45 44 39-49 

Hábito atual de 

fumar 

        

Não  77 67-87 62 50-74 87 79-94 73 67-80 

Sim 23 13-33 38 26-50 13 6-21 27 20-33 

Consumo de bebida 

alcoólica 

        

Não 45 34-57 41 30-52 52 41-62 45 38-52 

Sim 55 43-66 59 48-70 48 38-59 55 48-62 

Atividade física         

Insuficientemente 

ativo 

76 65-87 80 73-88 88 82-95 80 74-86 

Ativo 24 13-35 20 12-27 12 5-18 20 14-26 

Renda Familiar per 

capita 

        

≤ 1 salário mínimo 

(R$415,00) 

37 25-48 36 25-47 38 27-48 36 29-44 

> 1 salário mínimo 

(R$415,00) 

63 52-75 64 53-75 62 52-73 64 56-71 

Hipertensos 11 4-18 42 33-51 62 53-72 31 25-38 

Diabéticos 3 0-6 11 5-17 19 12-26 9 6-12 

Uso 

hipocolesterolêmico² 

        

Não 99 98-100 89 82-95 87 79-95 93 90-96 

Sim 1 0,5-1,6 11 5-18 13 5-22 7 4-10 

Intervalo entre os 

dois R24h 

        

≤ 3 meses 52 37-66 56 43-69 52 42-62 53 43-63 

> 3 meses 48 34-63 44 31-57 48 38-58 47 37-57 
¹ Valores ponderados conforme desenho amostral. IC(95%) – intervalo de confiança de 95%. 

² estatinas, fibratos, ezetimiba e resinas 

 

 

Os valores médios do escore de Framingham apresentaram-se maiores conforme o 

aumento de faixa de idade. Indivíduos entre 45 e 74 anos apresentaram valores médios de 
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colesterol total e LDL séricos maiores que adultos de 30 a 44 anos. Entre as faixas etárias 

(adulto/idoso), os idosos apresentam maior pressão sistólica e entre as categorias de idade de 

adultos, aqueles entre 45 e 59 anos mostraram maiores valores médios de pressão diastólica e 

trigliceróis séricos que as demais faixas de idade. As médias de IMC foram de 25,9kg/m² em 

adultos de 30 a 44 anos, 27,8kg/m² em adultos com 45 a 59 anos e 28,4kg/m² nos idosos de 60 a 

74 anos (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Análise descritiva da população, segundo variáveis demográficas, nutricionais, 

antropométricas e de saúde, de acordo com a faixa etária. São Paulo, 2014.* 

Características Média (EP)  IC (95%) P5 P25 P50 P75 P95 

Idade (anos)        

Adulto (30-44 anos) 37(0,4) 36-38 30 33 36 41 44 

Adulto (45-59 anos) 52 (0,4) 51-53 46 49 51 55 59 

Idoso (60-74 anos) 66 (0,4) 65-67 60 63 65 69 74 

Escore de Framingham        

Adulto (30-44 anos) 3,3(0,4)a 2,6-4,1 0,8 1,4 2,0 3,9 9,9 

Adulto (45-59 anos) 13,1(0,9)b 11,2-14,9 2,9 5,5 10,5 18,5 34,6 

Idoso (60-74 anos) 20,9(1,1)c 18,7-23,1 6,6 10,7 19,5 27,9 47,2 

DED (kcal/g)        

Adulto (30-44 anos) 1,91(0,03)ª 1,86-1,96 1,54 1,77 1,92 2,1 2,3 

Adulto (45-59 anos) 1,85(0,03)ª 1,79-1,91 1,48 1,70 1,86 2,00 2,24 

Idoso (60-74 anos) 1,72(0,02)b 1,67-1,77 1,28 1,57 1,73 1,89 2,13 

Energia bebidas (kcal)&        

Adulto (30-44 anos) 284,9(20,3)a 244,2-325,6 122,8 195,4 252,8 336,6 569,3 

Adulto (45-59 anos) 279,4(19,8)a 239,8-319,2 76,2 169,5 241,8 363,5 630,7 

Idoso (60-74 anos) 226,1(12,0)a 202,1-250,1 92,2 155,5 213,9 271,1 452,0 

Colesterol sérico total(mg/dL)        

Adulto (30-44 anos) 181(4)a 173-189 138 160 172 199 242 

Adulto (45-59 anos) 211 (4)b 204-219 138 190 208 247 287 

Idoso (60-74 anos) 208 (4)b 200-216 135 178 205 243 278 

LDL (mg/dL)        

Adulto (30-44 anos) 106(4)a 99-113 67 86 107 122 148 

Adulto (45-59 anos) 128(4)b 120-136 63 105 125 154 190 

Idoso (60-74 anos) 127 (4)b 120-135 67 102 123 151 198 

HDL (mg/dL)        

Adulto (30-44 anos) 50(1)a 48-53 36 42 47 57 70 

Adulto (45-59 anos) 49(2)a 45-53 32 39 46 55 73 

Idoso (60-74 anos) 52(1)a 50-54 34 43 49 58 74 

Trigliceróis (mg/dL)        

Adulto (30-44 anos) 118 (11)a 95-141 49 67 95 131 285 

Adulto (45-59 anos) 179(16)b 147-211 61 93 142 221 390 

Idoso (60-74 anos) 149(9)a,b 132-165 57 95 124 178 307 

Pressão Sistólica (mmHg)        

Adulto (30-44 anos) 119,1(2)a 115-124 96 107 118 126 149 

Adulto (45-59 anos) 126,4(2)a 123-130 103 114 124 136 163 

Idoso (60-74 anos) 136,7(2)b 134-140 108 123 132 150 170 

Pressão Diastólica (mmHg)        

Adulto (30-44 anos) 76(1)a 73-79 60 69 74 81 94 

Adulto (45-59 anos) 82(1)b 79-84 66 74 80 89 100 

Idoso (60-74 anos) 79(1)a,b 78-81 67 71 79 86 97 

PCR-as (mg/L)        

Adulto (30-44 anos) 3,5(0,4)a 2,7-4,3 0,2 0,7 1,7 4,3 12,0 

Adulto (45-59 anos) 6,7(2,0)a 2,7-10,8 0,5 1,5 2,7 5,5 21,8 

Idoso (60-74 anos) 5,7(0,7)a 4,3-7,0 0,5 1,5 3,5 6,1 20,8 

IMC (kg/m²)        

Adulto (30-44 anos) 25,9(0,5)a 24,9-27,0 19,9 23,9 26,7 30,2 40,2 

Adulto (45-59 anos) 27,8(0,6)a 26,6-29,0 20,3 24,9 27,7 32,0 36,0 

Idoso (60-74 anos) 28,4(0,4)a 27,7-29,0 20,3 24,9 27,7 32,0 36,1 
* Valores ponderados conforme desenho amostral. Média – média aritmética & energia habitual fornecida pelas bebidas  
a,b,c – letras diferentes representam  diferença significante segundo IC95% entre as categorias de idade em cada variável 

analisada.  
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Observou-se que ambas as categorias de adultos apresentaram maior média de DED em 

relação aos idosos, mas todas as faixas de idade mostraram valores acima do adequado para a 

DED (≤ 1,25kcal/g), conforme preconizado pelo World Cancer Research Fund
34

, a partir do 

percentil 5 (Tabela 2). 

A DED apresentou relação direta com o escore de risco cardiovascular em adultos de 45 

a 59 anos (β=1,071, p=0,017) e em idosos (β=1,048, p=0,013), independentemente dos valores 

de trigliceróis séricos, energia proveniente de bebidas, categoria de renda familiar per capita e 

intervalo de tempo entre os R24h (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3 - Análise de regressão gama entre densidade energética da dieta e escore de risco 

cardiovascular em adultos e idosos do estudo ISA-Capital. São Paulo, 2014.¹ 

¹β - Coeficiente exponenciado.  

* Unidade de medida das variáveis contínuas 

 

 

Em todas as categorias de idade a ingestão média de fibras totais, solúveis e insolúveis, 

reduziu conforme o aumento de tercil de DED, enquanto que a ingestão média de gorduras 

totais, trans, monoinsaturadas e polinsaturadas elevaram-se. Algumas relações de ingestão de 

alimento/nutrientes com os tercis de DED se diferenciaram conforme a categoria de idade. Os 

adultos apresentaram tendência de aumento no consumo médio de gorduras saturadas e 

tendência de diminuição no consumo de carboidratos conforme elevação dos tercis. Notou-se 

também que o consumo de açúcar de adição apresentou tendência de aumento nos adultos com 

idades entre 45 e 59 anos e nos idosos ao longo dos tercis de DED (Tabela 4).  

Variáveis independentes 

Adultos  Idosos 

30-44  45-59  60-74 

β p  β p  β p 

Densidade energética da dieta (0,1kcal/g)* 1,009 0,821  1,083 0,003  1,047 0,017 
         

Trigliceróis (10 mg/dL)* 1,053 0,064  1,119 <0,001  1,028 <0,001 
         

Energia fornecida pelas bebidas(100 kcal)* 1,005 0,941  1,115 0,015  0,971 0,422 
         

Renda familiar per capita         

≤ 1 salário mínimo (R$415,00) ref ref  ref ref  ref ref 

> 1 salário mínimo (R$415,00) 0,710 0,076  0,926 0,569  0,838 0,074 
         

Intervalo de tempo entre R24h         

≤ 3 meses ref ref  ref ref  ref ref 

> 3 meses 1,02 0,897  0,845 0,300  1,055 0,580 
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Tabela 4 - Média geométrica e erro padrão da DED (kcal/g) e ingestão habitual de 

nutrientes/alimento (g/1000 kcal) relacionado às doenças cardiovasculares. São Paulo, 2014.¹  

Nutrientes/ 

Alimento  

Adultos Idosos 

30-44 anos 45-59 anos 60-74 anos 

T1 T2 T3 ptrend T1 T2 T3 ptrend  T1 T2 T3 ptrend  

DED             

Média 1,64 1,92 2,18 - 1,60 1,86 2,10 - 1,45 1,71 2,00 - 

EP 0,03 0,01 0,03 - 0,02 0,01 0,02 - 0,02 0,01 0,03 - 

Carboidratos              

Média 131,8 124,9 120,6 <0,001 131,3 126,5 119,6 <0,001 133,8 124,5 128,2 0.05 

EP 3,0 2,6 3,1  1,8 2,0 3,1  2,2 2,2 2,3  

Açúcar 

adicionado² 
            

Média 25,2 29,2 26,6 0.60 20,5 20,6 25,7 0,04 18,2 18,7 21,7 0.02 

EP 1,6 2,8 1,7  1,8 1,4 1,5  1,0 1,4 1,6  

Proteínas totais             

Média 44,4 43,4 41,5 0.02 45,6 44,4 44,4 0,113 45,3 46,8 43,6 0,05 

EP 1,4 1,0 1,0  1,1 1,2 1,0  1,0 0,8 0,7  

Gorduras totais             

Média 33,6 36,5 38,6 <0,001 32,3 33,8 36,7 <0,001 32,6 35,2 35,3 <0,001 

EP 0,8 0,9 0,6  0,7 0,6 0,8  0,5 0,8 0,8  

Gorduras 

saturadas 
            

Média 10,3 11,6 12,3 <0,001 10,1 10,4 11,6 <0,001 10,7 11,6 10,9 0,21 

EP 0,4 0,4 0,4  0,4 0,3 0,4  0,2 0,4 0,4  

Gorduras 

monoinsaturadas 
            

Média 20,9 25,0 26,1 <0,001 17,6 20,3 26,2 <0,001 16,1 20,0 20,1 0,002 

EP 1,1 1,8 2,1  1,1 1,3 1,6  0,7 1,0 1,0  

Gorduras 

polinsaturadas 
            

Média 8,1 8,3 8,8 0,01 8,0 8,3 8,4 0,04 7,7 8,2 8,9 <0,001 

EP 0,3 0,4 0,3  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,1  

Gorduras trans             

Média 1,4 2,0 2,2 <0,001 1,3 1,7 1,8 0.04 1,3 1,6 2,0 <0,001 

EP 0,2 0,1 0,2  0,1 0,2 0,2  0,1 0,1 0,2  

Colesterol 

dietético 
            

Média 122,6 132,9 124,5 0,52 130,4 129,7 130,3 0,99 126,5 136,0 126,8 0,66 

EP 3,5 2,5 3,8  3,1 3,5 4,3  3,3 4,8 3,1  

Fibras totais             

Média 8,5 7,3 6,7 <0,001 8,9 7,1 6,2 <0,001 10,7 8,4 7,3 <0,001 

EP 0,4 0,3 0,2  0,4 0,3 0,5     0,3   0,2   0,3  

Fibras solúveis             

Média 1,8 1,6 1,4 <0,001 1,9 1,4 1,3 <0,001 2,8 1,8 1,5 <0,001 

EP 0,2 0,1 0,1  0,1 0,1 0,1  0,2 0,1 0,1  

Fibras insolúveis             

Média 6,4 5,6 5,1 <0,001 6,7 5,6 4,6 <0,001 7,8 6,4 5,6 <0,001 

EP 0,3 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,3  
¹ Valores de média geométrica e erro padrão para a DED (kcal/g) e cada nutriente /alimento (g/1000kcal), ponderados conforme 

desenho amostral. A ingestão do alimento e dos nutrientes foi ajustada por sexo e renda na plataforma online MSM. Os valores 

T1,T2,T3 – tercis de densidade energética habitual. Adultos 30-44 anos – T1(1,08-1,82); T2(1,84-1,98); T3 (1,99-2,62); Adultos 

45-59 anos – T1(1,21-1,76); T2(1,77-1,94); T3 (1,95-2,49) e idosos T1(1,09-1,61); T2(1,62-1,81); T3 (1,82-2,82)   ptrend - p-

valor de tendência não paramétrica.  ² Foram considerados apenas os consumidores ( n =355)  
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DISCUSSÃO 

 

 

A relação positiva entre a DED e o RCV foi evidenciada tanto em adultos com idades 

entre 45 e 59 anos (aumento de 0,1 kcal/g de DED elevou em aproximadamente 8,3% o ERF) 

quanto em idosos (elevação em aproximadamente 4,7%), na ausência de subrelatores. Nestes 

dois grupos de indivíduos, aproximadamente 95% apresenta DED acima de 1,25kcal/g e esta 

elevada DED pode estar relacionada ao maior consumo de gorduras saturadas em adultos e 

açúcar de adição em idosos, bem como redução de fibras totais, solúveis e insolúveis e elevação 

do consumo de gorduras totais, trans, monoinsaturadas e polinsaturadas em todas as classes de 

idade.  

As gorduras monoinsaturadas e polinsaturadas podem apresentar efeitos benéficos na 

prevenção das DCV, quando estas gorduras são ingeridas nas quantidades e proporções 

adequadas.
11

 Estudo realizado na Espanha com 3054 indivíduos mostrou resultados semelhantes 

a este estudo, porém avaliou adicionalmente a relação da razão entre gorduras insaturadas e 

saturadas ingeridas com a DED, bem como o percentual de indivíduos com ingestão adequada 

de gorduras insaturadas ao longo de quartis de DED e constatou que tanto o valor da razão entre 

gordura insaturada e saturada quanto o percentual de indivíduos com ingestão adequada de 

gorduras insaturadas reduziam com o aumento da DED. 
13

  

Além disso, a elevação da ingestão de gorduras polinsaturadas inicialmente considerada 

como benéfica na relação com o risco cardiovascular pode não representar benefício adicional, 

caso a proporção entre os componentes ômega 6 e 3 seja maior que sete para um. É reportado 

pela literatura que uma proporção maior que esta seria prejudicial à saúde, favorecendo o 

agravamento de processos inflamatórios e predispondo também os indivíduos ao surgimento de 

doenças como a aterosclerose. 
11,35

 As fontes com maior biodisponibilidade de ácidos graxos 

ômega-3 são os peixes de água fria, alimento pouco consumido pela população brasileira, 

conforme dados de disponibilidade domiciliar de alimentos, obtidos na Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008/2009”. 
11,36

  

A relação direta entre DED e risco cardiovascular mostrou-se significativa apenas nos 

indivíduos de maior RCV, isto é, nos indivíduos de maior idade (entre 45 e 74 anos). Embora a 

DED tenha sido maior nos adultos de 30 a 44 anos em comparação à DED apresentada pelos 

idosos de 60 a 74 anos, a ausência de relação desta faixa de idade com o RCV pode ser explicada 



70 
 

parcialmente pelo baixo risco cardiovascular apresentado entre os 30 e 44 anos de idade (escore 

médio = 3,3). Cumpre salientar que a idade é um fator de risco independente e possui um dos 

maiores valores de coeficiente angular na predição do escore de Framingham.
17,37

 Desta forma, 

indivíduos com maior idade que apresentem fatores de risco como fumo, colesterol total elevado 

e elevada pressão arterial tem maior percentual de risco do que indivíduos com os mesmos 

fatores, mas com idade menor.
37

 Segundo Samieri et al. (2003)
 38

 uma dieta inadequada tem 

efeitos para a saúde, dependentes do tempo de exposição e esta dependencia poderia ser um fator 

contribuinte para o resultado diferenciado entre indivíduos de 45 a 74 anos e os de 30 a 44. Além 

disso a tendência no aumento da prevalência de obesidade, bem como da piora da qualidade 

alimentar corroboram para o aumento da exposição à uma dieta inadequada, impactando no 

aumento do RCV.
36

 

Apesar da importância da estimativa do risco cardiovascular, a qual leva em consideração 

a soma de múltiplos fatores de risco
38

, não foram encontrados estudos que relacionem a DED 

com um ou mais escores de risco cardiovascular. Alguns estudos demonstram a relação direta e 

significante da DED com fatores de risco cardiovasculares isolados, tais como a circunferência 

da cintura
40,41

, excesso de peso
7,41

,  síndrome metabólica
41

 e diabetes.
42,43

.  

Indivíduos obesos e com circunferência da cintura elevada tendem a ter maior DED do 

que os indivíduos eutróficos.
13-15

 A DED elevada apresenta associação positiva com açúcares de 

adição, gorduras totais, gorduras saturadas e relação inversa com fibras alimentares.
8,40,41

 Este é 

um ponto muito importante, pois estudos prévios mostraram que dietas com alta concentração de 

carboidratos e adição de açúcares promovem resistência a insulina e aumentam o risco de 

diabetes tipo 2.
42

 Além do excesso de açúcares, o excesso de gordura saturada também tem 

demonstrado ligação positiva com a resistência à insulina.
43

, o que evidencia a importância da 

relação com a DED destes nutrientes relacionados ao RCV, sendo estas relações, da DED com 

os nutrientes citados, confirmadas no presente estudo.   

O consumo de frutas, verduras e legumes, alimentos de elevado teor de fibras, e de 

relevância para a redução da DED apresentaram baixa ingestão na população adulta residente em 

São Paulo
44

 e também em outros países
14,45

, bem como baixa aquisição domiciliar no Brasil.
35

 

Além disso, indivíduos que ingerem menores quantidades de frutas e vegetais também tendem a 

consumir mais carne, especialmente processada, gordura saturada e carboidratos refinados, os 

quais estão associados ao ganho de peso.
46-48

 Tanto no município de São Paulo quanto 

nacionalmente, o consumo de frutas e hortaliças é reduzido. Em estudo prévio, realizado em São 

Paulo, verificou-se que aproximadamente 50% dos adultos não consumiram nenhuma fruta no 
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dia investigado
44 

e que as frutas e hortaliças representaram apenas 2,8% da aquisição alimentar 

do brasileiro, segundo dados da POF 2008/2009, sendo o ideal de 9 a 12% para uma dieta de 

2000kcal/pessoa/dia.
35

 Em contraposição, elevado percentual (28%) foi observado para a 

aquisição de alimentos essencialmente calóricos e relacionado com o ganho de peso (óleos e 

gorduras vegetais, gordura animal, açúcar e bebidas alcoólicas 
36

, o que se alinha ao observado 

no presente estudo, no qual foram encontradas elevadas proporções de indivíduos com DED 

acima do valor recomendado (1,25kcal/g). 

Apesar dos idosos ingerirem menor DED em relação às duas faixas de idade de adultos, 

todas as faixas de idade apresentaram DED média acima do recomendado (<1,25 kcal/g)
34

, fato 

que pode contribuir para o aumento na prevalência de sobrepeso e obesidade nesta população. 

Estudos internacionais mostram também valores elevados de DED, como o European 

Prospective Investigation into Cancer, com média de 1,50 kcal/g
49

 e o National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES III)
50

 de 1999 a 2004, que apresenta valor ainda maior 

que neste estudo, de 1,97.  

Com base em diversas evidências científicas, grupos incluindo World Health 

Organization; National Heart, Lung and Blood Institute e o US Departamento of Health and 

Human Services recomendam dietas com baixa densidade energética como uma importante 

estratégia de prevenção da obesidade.
25,51,52

 Achados experimentais demonstram que os 

indivíduos tendem a comer uma quantidade constante de alimentos nas suas refeições, 

independentemente da energia.
53,54

 Dessa forma, reduzindo a densidade energética das 

preparações, a ingestão de energia total também diminui. Outro aspecto é que para um mesmo 

valor calórico, indivíduos com dieta de baixa densidade energética podem consumir maior 

quantidade de alimentos e ter menor sensação de fome que indivíduos seguindo uma dieta 

restritiva em porções de alimentos.
7
  

Dentre as limitações deste estudo podemos citar a análise de um único método para o 

cálculo da densidade energética. Porém duas recentes revisões sistemáticas apoiam a exclusão 

das bebidas, e a maioria dos estudos vem adotando a mesma abordagem desta pesquisa.
7,49,55

 O 

desenho do estudo, transversal, não permite supor relações tempo-dependentes, não sendo 

possível indicar causalidade ou constância do hábito alimentar ao longo dos anos, ou seja, não  

pode assegurar que o indivíduo tenha mantido o mesmo hábito alimentar ao longo de sua vida 

até o momento do estudo. Porém o uso de amostra probabilística e o fato de ser um estudo de 

base populacional propiciam a extrapolação dos resultados para a população do município de 

São Paulo. 
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Outra limitação seria a presença de indivíduos com o tempo decorrido entre o primeiro e 

o segundo R24h, maior que três meses, porém foi adicionada a variável “intervalo de tempo 

entre os R24h” como ajuste da relação entre a dieta habitual e o escore de risco cardiovascular 

com a finalidade de amenizar os efeitos desta limitação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados demonstram que a DED apresenta relação direta com o risco 

cardiovascular total em indivíduos com idades entre 45 e 74 anos, os quais apresentam maior 

tempo de exposição a diversos fatores de risco, e nos quais a própria idade já estabelece fator de 

risco adicional. As dietas de alta densidade energética apresentam maior teor de nutrientes 

relacionados ao aumento do risco cardiovascular. Portanto, este estudo reforça a necessidade de 

ações para melhoria da qualidade da alimentação da população estudada com a finalidade de 

auxiliar na redução da prevalência da obesidade e da mortalidade por DCV. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Os resultados deste estudo demonstraram que a DED está relacionada inversamente com 

a qualidade da dieta em adultos e idosos e que a dieta da população estudada apresenta-se 

predominantemente inadequada. Além disso, a DED apresenta relação positiva significante com 

nutrientes relacionados ao aumento do risco cardiovascular e com o escore de risco 

cardiovascular de Framingham, em indivíduos com idades entre 45 e 74 anos.   

 Este estudo reforça, portanto, a necessidade de ações para melhoria da qualidade da 

alimentação da população estudada com a finalidade de auxiliar na redução da mortalidade por 

doenças cardiovasculares, sugerindo a DED como um possível instrumento auxiliar de avaliação 

e monitoramento da qualidade alimentar. 
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ANEXO 1 - Relação dos temas abordados no ISA Capital 2008/2009, com destaque para os 

blocos utilizados no presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Blocos do questionário Descrição dos Blocos 

Bloco A Relação Moradores dos Domicílios Sorteados 

Bloco B Folha de Controle com dados do Entrevistado 

Bloco C Uso de Serviços para Morbidade de 15dias 

Bloco D Doenças Crônicas 

Bloco E Deficiência Física 

Bloco G Utilização de Serviços (Outros usos de serviços de saúde)  

Bloco H Exames Preventivos 

Bloco K Hospitalização nos últimos 12 meses 

Bloco L Estilo de Vida 

Bloco M Saúde Emocional 

Bloco O Características socioeconômicas do entrevistado 

Bloco P Características da família e do domicílio 

Bloco Q Características socioeconômicas do chefe da família 

Bloco R Gastos com saúde 

Bloco S Materno-infantil 

Bloco V Informações sobre presença de animais 

Bloco Z Plano de Saúde 
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ANEXO 2 - Aprovação do Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 

referente ao projeto intitulado “ISA-Capital 2008/2009”. 
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ANEXO 3 – Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública (USP), do projeto 

intitulado “Homocisteína, polimorfismos do gene MTHFR, fatores dietéticos e risco 

cardiovascular: estudo de base populacional – ISA-Capital”. 
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ANEXO 4 – Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública (USP), do adendo 

referente ao projeto intitulado “Homocisteína, polimorfismos do gene MTHFR, fatores dietéticos 

e risco cardiovascular: estudo de base populacional – ISA-Capital”. 
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ANEXO 5 – Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública (USP), do projeto 

intitulado “Densidade Energética da Dieta e Fatores de Risco Cardiovascular - Estudo de Base 

Populacional no Município de São Paulo: Estudo Isa-Capital”. 
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