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RESUMO

Barros RR. Consumo de alimentos industrializados e fatores associados em adultos e
idosos residentes no Município de São Paulo [dissertação de mestrado]. São Paulo:
Faculdade de Saúde Pública da USP; 2008.
Introdução: A transição nutricional, caracterizada por mudanças no estilo de vida e
no hábito alimentar, tais como maior consumo de alimentos industrializados,
alimentação fora de casa e substituição de refeições por lanches, tem sido observada
tanto no âmbito nacional como mundial. Em paralelo, a incidência de doenças
crônicas não-transmissíveis (DCNT) associada ao alto consumo de alimentos com
elevado teor de energia, açúcares, gorduras e sódio tem se elevado tanto em países
desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Objetivos: Avaliar a
freqüência e os fatores associados ao consumo de alimentos industrializados por
adultos e idosos residentes no Município de São Paulo, bem como sua contribuição
nutricional. Metodologia: Estudo transversal de base populacional de uma amostra
de 1.530 indivíduos de ambos os sexos, sendo 728 adultos e 802 idosos, realizado em
2003. Foram tomadas amostras probabilísticas em dois estágios, setor censitário e
domicílio, do Município de São Paulo. As características da população de estudo
foram obtidas através de questionário e o consumo alimentar pelo método
Recordatório de 24 horas. Os alimentos industrializados selecionados foram os
consumidos por, no mínimo, 5% da população de estudo e classificados em oito
grupos (1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos /
6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 –
Molhos à base de maionese). Foram feitas análises de regressão logística, levando
em consideração o desenho amostral, para avaliar as associações entre o consumo de
industrializados e variáveis demográficas, socioeconômicas e de estilo de vida.
Resultados: Dos grupos de alimentos industrializados estudados, os que
apresentaram maior consumo foram os das Manteigas e margarinas (62%), dos

Refrigerantes e refrescos (48%) e dos Embutidos, hambúrguer e nuggets (41%). Os
produtos apresentaram ainda contribuição elevada para a ingestão diária total de
açúcares adicionados (66%), gorduras totais (33%), saturadas (37%) e trans (56%),
colesterol (25%) e sódio (24%). Dos fatores que se associaram ao consumo de
alimentos industrializados, destaca-se associação direta com o nível socioeconômico
e inversa com a faixa etária. Conclusão: O conhecimento desses fatores é importante
para implementação de políticas públicas e redução dos riscos para o
desenvolvimento de DCNT.
Palavras-chaves: alimentos industrializados, dieta, nutrição, consumo de alimentos.

ABSTRACT

Barros RR. Consumo de alimentos industrializados e fatores associados em adultos e
idosos residentes no Município de São Paulo./ Consumption of processed foods and
factors associated among adults and elderly living in the City of Sao Paulo
[dissertation]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo; 2008.
Introduction: The nutritional transition, characterized by changes in lifestyle and
eating habits, such as increased consumption of processed foods, food away of home
and replacement of meals for snacks has been observed in Brazil and in the world. In
parallel, the incidence of chronic noncommunicable diseases associated with high
consumption of foods with high levels of energy, sugars, fats and sodium has been
high both in developed countries as in developing countries. Objectives: To assess
frequency and factors associated with the intake of processed foods among adults
and elderly residents in the City of Sao Paulo, as well as its nutritional contribution.
Methodology: Cross-sectional population-based study in a sample of 1.530
individuals of both genders, with 728 adults and 802 elderly people, performed in
2003. Probabilistic samples were obtained from multi-stage cluster sampling in the
city of Sao Paulo. The characteristics of the population of study were obtained from
interviews in the subjects’ homes and the dietary intake was measured by 24-hour
recall method. Processed foods selected were consumed by at least 5% of the sample
and classified into eight groups (1 - Butter and margarine / 2 - Cold meats,
hamburguer, sausages and nuggets / 3 - Soft drinks and other artificial drinks / 4 Fatty cheese and cream / 5 – Sweets, cakes and chocolates / 6 - Cookies without
filling / 7 - Filled cookies and breads / 8 - Mayonnaise-based sauces). Logistic
regression analyses were performed to evaluate the relations among consumption of
processed foods and demographic, socioeconomic and lifestyle variables;
considering the sampling design. Results: The groups of processed foods that
presented higher consumption were Butters and margarines (62%), Soft drinks and

other artificial drinks (48%) and Cold meats, hamburguer, sausages and nuggets
(41%). The products also showed high contribution to total daily intake of added
sugar (66%), total fat (33%), saturated fat (37%) and trans fat (56%), cholesterol
(25%) and sodium (24%). Among the factors associated with the consumption of
processed foods it was identified a positive association with socioeconomic level and
negative association with age. Conclusion: Knowledge of these factors is important
for implementation of public policies in health and reducing risks for developing
non-communicable chronic diseases.
Keywords: Processed foods, diet, nutrition, food consumption.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Evolução da Indústria de Alimentos no Brasil
A indústria de alimentos surgiu na Europa entre os séculos XIII e XX, em
resposta aos problemas de abastecimento devido tanto à expansão demográfica como
à rápida industrialização e urbanização de suas sociedades (PEDROCCO, 1998;
McMICHAEL e BEAGLEHOLE, 2004).
No Brasil, a indústria alimentícia pertencia ao grupo dos principais setores
responsáveis pelo primeiro grande ciclo industrial ocorrido no país já nas últimas
décadas do século XIX. Manteve-se expressiva no cenário nacional até a década de
50, correspondendo, no final da Primeira Guerra Mundial, ao segundo maior setor
produtivo do país. Com o desenvolvimento industrial generalizado, observado a
partir da década de 60, o peso relativo da indústria alimentícia cai e só a partir da
segunda metade da década de 80 e década de 90 que o setor volta a ampliar sua
participação. Com o Plano Real e os investimentos estrangeiros, a diferenciação dos
produtos é iniciada, ocorrendo expansão dos mais diversos segmentos da indústria
alimentícia (BIRCHAL, 2006).
De acordo com registros do próprio Ministério da Saúde, em 1999, existiam
cerca de 100 mil produtos disponíveis no mercado nacional e 20 mil empresas
alimentícias cadastradas na Vigilância Sanitária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999).
Segundo Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (PAEP), da Fundação
SEADE, diante do acelerado avanço do setor, em 2001, no Estado de São Paulo,
onde 160 empresas introduziram algum tipo de produto novo ou significativamente
aperfeiçoado no mercado, a indústria de alimentos apresentou uma taxa em cerca de
4% de inovação (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006).

14

Concentrando cerca de 42% do valor de transformação industrial nacional no
Estado de São Paulo, entre os 23 setores da indústria de transformação considerados
na Pesquisa Industrial Anual (PIA), a indústria de alimentos e bebidas foi a segunda
colocada entre as que mais contribuíram para a produção do ano de 2003
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006).
De acordo com dados de 2004, do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), foram encontrados crescimentos na produção
nacional de aproximadamente 4% entre fabricantes de alimentos e 6% entre
fabricantes de bebidas (DIEESE, 2005).
Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos (ABIA),
entre 2004 e 2005, ocorreram significativas variações no comércio dos produtos
industrializados, com um crescimento de 4,7% no faturamento total. No cenário
macroeconômico que se montou para o ano de 2006, mesmo diante de um
crescimento do PIB concentrado entre 3,5% e 4,0%, as perspectivas de crescimento
na produção de alimentos processados foram de 4,5% a 5,0% (ABIA, 2006; IBGE,
2006).

1.2. Evolução do Consumo de Alimentos Industrializados
Seguindo a tendência mundial de elevado consumo de dietas hipercalóricas,
ricas em açúcares, gorduras e alimentos de origem animal (WCRF, 2003; WHO,
2003), padrões alimentares de regiões metropolitanas brasileiras também têm sido
caracterizados por dietas cada vez menos saudáveis com um excessivo consumo de
açúcares e gorduras e baixo consumo de frutas e hortaliças (BERMUDEZ e
TUCKER, 2003; ROLLS e col., 2004; LEVY-COSTA e col., 2005; FISBERG e col.,
2006).
Diante da inexistência de dados mais precisos ou acurados no país, estas
mudanças no hábito alimentar da população brasileira têm sido indicadas por
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pesquisas orçamentárias nacionais realizadas a partir da demanda, escolha e compra
de alimentos. Por isso, é importante salientar que estas pesquisas orçamentárias
apresentam algumas limitações de análise uma vez que gastos com alimentação não
representam perfeitamente o hábito ou o consumo alimentar de uma população. Em
muitas ocasiões, os gastos estão sujeitos também a mudanças nos preços e
disponibilidade dos alimentos.
Enquanto, no início das décadas de 60 e 70, o consumo de alimentos
industrializados no país apresentava apenas uma ligeira tendência de aumento, nas
décadas seguintes (décadas de 80 e 90), este consumo parece ter se intensificado
(MARTINS e col., 2003). Nas áreas metropolitanas, por exemplo, houve um
crescimento de até 400% nos gastos com produtos industrializados como, por
exemplo, refrigerantes e biscoitos recheados, ao longo das três últimas décadas
(LEVY, 2007).
A partir de um estudo populacional sobre os gastos com a alimentação
realizado no Município de São Paulo na década de 90, foi verificado aumento na
ordem de 8% a 10% nas despesas com alimentos industrializados e, paralelamente,
diminuição dos gastos com produtos semi-elaborados ou in natura, em todas as
classes econômicas estudadas (BARRETTO e CYRILLO, 2001).
CLARO, MACHADO e BANDONI (2007) analisaram a evolução da
disponibilidade domiciliar de alimentos, também no Município de São Paulo, entre
os anos de 1971 e 1999, com base nos dados de duas Pesquisas de Orçamentos
Familiares conduzidas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Com isso,
foi verificado que os produtos industrializados apresentaram aumento expressivo de
sua participação, com destaque aos doces (aumento de 500%), biscoitos e bolachas
(aumento de 400%) e refrigerantes e refrescos (aumento de 300%).
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1.3. Consumo de Alimentos Industrializados, Transição Nutricional e
Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT)
O maior consumo de alimentos industrializados muito se deve às mudanças
pelas quais a sociedade atual tem passado: crescimento populacional, globalização e
inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho (MENDONÇA e ANJOS,
2004; WHO, 2005).
Como muitos dos alimentos industrializados são ricos em açúcares, gorduras e
sal, o maior consumo observado destes produtos contribui para o avanço da transição
nutricional que, não se limitando somente a sociedades desenvolvidas, também
acomete países menos desenvolvidos como o Brasil (BARRETO e col., 2003;
SCHNEIDER, 2005; WHO, 2005; POPKIN, 2006).
Este maior consumo de industrializados, somado ao também crescente
sedentarismo, tem contribuído para um agravamento do risco de desenvolvimento de
diversas doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), de grande importância para a
saúde

pública

nacional

e

internacional:

obesidade,

diabetes,

doenças

cardiovasculares, câncer, osteoporose, entre outras (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
1999 e 2006; CARVALHO e col., 2001; BERMUDEZ e TUCKER, 2003;
MARTINS e col., 2003; WHO, 2003; MENDONÇA e ANJOS, 2004).

1.4. Relação Dieta e Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT)
Para melhor esclarecer as possíveis causas das DCNT, inúmeros estudos
epidemiológicos e clínicos têm sido realizados. Destes, muitos têm demonstrado
significativa correlação entre hábitos alimentares inadequados e incidência de
diversas DCNT.
Entre os diversos fatores correlacionados à maior incidência de obesidade, por
exemplo, os diversos fatores ambientais, tem-se que as principais causas dietéticas
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são o elevado consumo de dietas hipercalóricas e a alta ingestão de açúcares e
gorduras (WILLETT e LEIBEL, 2002; VAN WYMELBEKE e col., 2004).
Quanto às doenças cardiovasculares, sua incidência associa-se não só ao
excesso de peso e à obesidade, mas também à elevação da pressão arterial. Com isso,
como a obesidade relaciona-se ao consumo exagerado de açúcares e gorduras, e a
hipertensão arterial associa-se ao alto consumo de sódio, conclui-se que consumo
descontrolado de açúcares, gorduras, colesterol e sódio é fator de risco direto e
indireto para uma maior morbi-mortalidade por doenças cardiovasculares (OOMEN
e col., 2001; TUOMILEHTO e col., 2001; YUSUF e PITT, 2002; HE e
MACGREGOR, 2003; MOLINA e col., 2003).
Por fim, dietas ricas em energia e gorduras, principalmente gorduras saturadas
e trans, e também pobres em carboidratos complexos e fibras, proporcionam também
resistência à insulina e, conseqüentemente, aumento do risco para desenvolvimento
de outra importante DCNT, o diabetes (HU e col., 2001; BRAY e col., 2002;
BRYNES e col., 2003; HAAG e DIPPENAAR, 2005).

1.5. Importância das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT)
Quanto à importância das DCNT, a partir de dados internacionais, tem-se que
foram responsáveis por aproximadamente 60% do total de 56 milhões de doenças e
47% da mortalidade registrada no mundo em 2001. Diante disso, calcula-se que as
DCNT possam se tornar a causa de cerca de três quartos de todas as mortes previstas
para o ano de 2020 (WHO, 2003 e 2004).
Apesar da prevalência das DCNT ter aumentado em todo o mundo, 79% das
mortes causadas por DCNT ocorrem em países em desenvolvimento. No Brasil, por
exemplo, aproximadamente 30% da população relatou ter pelo menos uma DCNT
em 2003. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do
Ministério da Saúde, enquanto as DCNT correspondiam a aproximadamente 34% e
43% das mortes, nos anos de 1979 e 1998, respectivamente, em 2003, foram causa
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de 48% das mortes no país (BERMUDEZ e TUCKER, 2003; WHO, 2003; GIBNEY
e col., 2004; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
Em 1987, foi realizado o primeiro estudo multicêntrico abrangente sobre os
fatores de risco para as DCNT da América Latina. A partir de dados preliminares do
Município de São Paulo, as prevalências de 22% de pressão arterial não controlada e
de 18% de obesidade eram consideradas altas para a época (REGO e col., 1990).
Entre 2001 e 2002, novo estudo multicêntrico sobre fatores de risco para DCNT foi
realizado no Município de São Paulo. Não foi observada nenhuma mudança
substancial na prevalência de pressão arterial não controlada (24%) e, devido às
diferenças nos pontos de corte adotados para a classificação dos indivíduos obesos,
não foi possível comparar as prevalências de obesidade encontradas neste estudo
(14%) e no estudo anterior, de 1987 (MARCOPITO e col., 2005).
De acordo com o Inquérito de Saúde no Estado de São Paulo (ISA-SP), estudo
multicêntrico de base populacional realizado na região sudoeste da Grande São
Paulo, Distrito do Butantã e Municípios de Botucatu e Campinas, foram encontradas
prevalências também altas de DCNT: hipertensão (200‰), cardiopatias (52‰),
diabetes (44‰), osteoporose (33‰), acidente vascular cerebral (14‰) e câncer (7‰)
(CARANDINA e col., 2005).
Em países em desenvolvimento, onde ainda se encontram presentes problemas
carenciais como fome e desnutrição, a prevalência da obesidade tem aumentado
inclusive nos estratos sócio-econômicos mais desfavorecidos (CABALLERO e
POPKIN, 2002; WHO, 2006b; IBGE, 2007). A prevalência tanto de obesidade como
de excesso do peso tem aumentado de forma contínua e intensa no Brasil. Segundo
pesquisas realizadas entre os anos de 1974 e 2003, a prevalência do excesso de peso
duplicou, crescendo de 19% para 41%, e a prevalência da obesidade triplicou,
aumentando de 3% para 9%, entre os homens. Quanto ao sexo feminino, verifica-se
crescimento significativo de 50% somente nas prevalências de excesso de peso (de
29% para 41%) e obesidade (de 8% para 13%) entre os anos de 1974 e 1989,
declinando (de 41% para 39%) ou estabilizando (em 13%), até 2003 (IBGE, 2007).
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A partir dos dados das regiões estudadas pelo ISA-SP (região sudoeste da Grande
São Paulo, Distrito do Butantã e Municípios de Botucatu e Campinas), verificou-se
uma prevalência de obesidade em cerca de 12% dos homens e 14% das mulheres,
sem qualquer diferenciação significativa entre os sexos (BARROS, 2005).
O grande impacto que a obesidade traz à saúde tem sido evidenciado por
estudos que encontraram associação com maior incidência de doença coronariana,
diabetes tipo 2 e câncer (LAKKA e col., 2002; LORENZO e col., 2003; SCHMIDT e
DUNCAN, 2003; WHO, 2003). De acordo com EVERSON e col. (1998), estima-se
que a cada acréscimo de 5% no peso apresentado aos 20 anos de idade, ocorre um
aumento de 20% no risco de desenvolver síndrome metabólica associada ao
desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares e outras DCNT.
Segundo WILD e col. (2004), estima-se um crescimento também para a
prevalência mundial de diabetes, sendo que o valor aproximado de 3% (171 milhões
de indivíduos), extrapolado para 2000, pode aumentar para 4% (366 milhões de
indivíduos), em 2030. No Brasil, mais precisamente, estima-se um crescimento no
número de casos de 4,6 milhões (2000) para 11,3 milhões em 2030.
No mundo, as duas principais causas de óbito são doença coronariana e infarto
do miocárdio, estando em crescente aceleração a ocorrência desta última, inclusive
nos países mais pobres. Juntas, essas duas doenças cardiovasculares correspondiam a
22% de todas as mortes no ano 2000 (BEAGLEHOLE e col., 2001; LENFANT,
2001).
Segundo estimativas do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares
corresponderam a um terço dos óbitos por causas conhecidas e a dois terços dos
gastos com atenção à saúde em 2002. Neste mesmo ano, as doenças cardiovasculares
corresponderam à terceira principal causa de internações realizadas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) com cerca de 1.216.771 casos (10,39%). De todas as
internações daquele ano, 335.110 foram a óbito, dos quais, 25,54% foram devido a
causas cardiovasculares. São Paulo foi o segundo Estado com maior número de
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hospitalizações e o primeiro em quantidade de óbitos por insuficiência cardíaca
(ALBANESI FILHO, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

1.6. Orientações Nutricionais para o Controle das Doenças Crônicas NãoTransmissíveis (DCNT)
Diante da importância que as DCNT representam para a saúde pública mundial,
diversas associações e organizações nacionais e internacionais têm traçado diretrizes
dietéticas e de estilo de vida mais saudáveis para o seu melhor controle e prevenção.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou em 2000 uma estratégia
global concentrada em três grandes fatores de risco para DCNT: hábitos alimentares
inadequados, tabagismo e sedentarismo. Quanto à alimentação, a OMS incentiva
uma dieta saudável com redução do consumo de alimentos hipercalóricos ricos em
açúcares, gorduras e sal e pobres em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais
e fibras (CHOPRA e col., 2002; WHO, 2006a).
Em 2005, diante da alta prevalência de DCNT e crescente incidência do
sobrepeso e da obesidade, o U.S. Department of Health and Human Services (HHS)
e o U.S. Department of Agriculture (USDA) publicaram o novo Guia Alimentar dos
Estados Unidos para que o público norte-americano busque um hábito alimentar mais
saudável, controlando o consumo de açúcares, gorduras saturadas e trans, colesterol
e sódio (HHS e USDA, 2005).
A fim de reduzir o risco para doenças cardiovasculares, altamente prevalente
nos Estados Unidos, o Comitê de Nutrição da American Heart Association (AHA)
realizou nova revisão de suas recomendações para uma alimentação saudável com o
intuito de: incentivar uma alimentação balanceada, com controle da ingestão de
açúcares, gorduras saturadas e trans, colesterol e sal; evitar o ganho de peso; adequar
a pressão arterial e os níveis séricos de LDL e HDL-colesterol e triglicerídeos (AHA,
2006).
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TORPY e col. (2006) também publicaram recomendações para uma
alimentação e estilo de vida saudável direcionadas para prevenção da síndrome
metabólica, diretamente ligada à ocorrência de DCNT como, diabetes, obesidade,
hipertensão e doenças cardiovasculares. Os autores recomendam mudanças no estilo
de vida que incluem perda de peso e consumo de uma dieta mais balanceada, rica em
vitaminas e minerais e reduzida em gorduras, principalmente a gordura saturada.
Do mesmo modo, também para prevenção da obesidade, hipertensão, diabetes,
hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares, o Ministério da Saúde publicou, no
Brasil, o Guia Alimentar para a População Brasileira, através do qual define as
diretrizes alimentares para um hábito alimentar mais saudável, tal como redução do
consumo de açúcares, gorduras e sal. No entanto, para o desenvolvimento de
políticas nacionais de alimentação, o Ministério da Saúde nota a falta de um melhor
conhecimento do padrão alimentar real da população brasileira atual, padrão esse que
também envolve o consumo de produtos industrializados (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 1999 e 2006).
Desta forma, considerando a necessidade de melhor conhecer a real
participação dos alimentos industrializados, bem como sua contribuição para um
maior consumo energético e de açúcares, gorduras, colesterol e sódio, fatores
reconhecidamente de risco para DCNT, tem-se a importância da realização do
presente trabalho.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral
- Avaliar a freqüência e fatores associados ao consumo de alimentos
industrializados por indivíduos adultos e idosos residentes no Município de
São Paulo, bem como sua contribuição nutricional;

2.2. Objetivos Específicos
- Analisar a relação existente entre variáveis demográficas, antropométricas,
socioeconômicas e de estilo de vida na freqüência de consumo de alimentos
industrializados pela população de estudo;

- Verificar a contribuição nutricional dos alimentos industrializados
consumidos em termos de valor energético, açúcares adicionados, gorduras
totais, saturadas e trans, colesterol e sódio.
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3. METODOLOGIA

3.1. Antecedentes
O presente estudo utilizou dados coletados na pesquisa "Inquéritos Alimentares
no Município de São Paulo" financiada pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)
e coordenada pela Profª. Associada Regina Mara Fisberg, do Departamento de
Nutrição da Faculdade de Saúde Pública/USP.
Essa pesquisa do consumo alimentar é parte integrante de um projeto maior, o
“Inquérito de Saúde do Estado de São Paulo – Inquérito Domiciliar de Saúde de Base
Populacional”, trabalho em políticas públicas financiado pela Secretaria Municipal
de Saúde de São Paulo e coordenado pelo Prof. Titular Chester Luiz Galvão Cesar,
do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública/USP.
O projeto maior teve como objetivo principal a avaliação das condições de
vida, o que inclui o padrão alimentar, situação de saúde e uso de serviços de saúde,
no Município de São Paulo. Foram também criadas estimativas das desigualdades em
saúde e analisados o potencial e os limites dos métodos e técnicas utilizados, para,
desse modo, contribuir ao aprimoramento das metodologias dos inquéritos de saúde
populacionais e do planejamento de políticas públicas locais.

3.2. Delineamento do Estudo
Estudo transversal realizado por meio de inquérito domiciliar com base
populacional.
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3.3. Área de Estudo
No estudo, foram utilizados dados coletados na população adulta e idosa
residente no Município de São Paulo.

3.4. Casuística
Para possibilitar análises estatísticas, foram fixados números mínimos de
amostra nos domínios amostrais dos adultos de 20 a 59 anos, sexo masculino, adultos
de 20 a 59 anos, sexo feminino, idosos de 60 anos e mais, sexo masculino, e idosos
de 60 anos e mais, sexo feminino.
Para o cálculo do tamanho da amostra necessária utilizou-se a seguinte fórmula
(ALVES, 2007):
n0 = P. (1-P) . deff
(d/z)2
Sendo:
- n0 = tamanho da amostra;
- P = proporção de indivíduos a ser estimada;
- d = erro de amostragem;
- z = valor na curva normal reduzida correspondente ao nível de confiança
utilizado na determinação de P;
- deff = efeito do delineamento.
Com isso, ressalta os seguintes esclarecimentos:
- A proporção (P) estimada nos subgrupos populacionais foi de 50%
(P=0,50) por ser a variabilidade máxima para a obtenção de tamanhos de
amostras conservadores;
- O erro de amostragem (d) admitido foi de aproximadamente 6% (d=0,06);
- Adotando o nível de confiança de 95%, aplicou-se o valor de 1,96 para o z;
- O efeito do delineamento (deff) foi igual a 1,5.
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Com isso, chegou-se a um tamanho de amostra ideal (n0) de 400 indivíduos por
domínio amostral.
Devido ao número de pessoas entrevistadas por setor censitário, a amostra de
cada domínio amostral foi arredondada para 420 indivíduos, totalizando, no estudo,
1.680 indivíduos adultos (de 20 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais) de ambos
sexos.
Definido o tamanho da amostra a ser estudada, o próximo passo foi sortear os
indivíduos e, para isso, utilizou-se do método de conglomerado em dois estágios, são
eles: (1) setores censitários e (2) domicílios (ALVES, 2002).
Os setores censitários foram obtidos através da Pesquisa Nacional de Amostras
de Domicílios (PNAD) de 2002, visto que disponibiliza anualmente uma lista com o
endereço de domicílios particulares de cada setor censitário (ALVES, 2007).
No cálculo do tamanho amostral, foram estimados 60 setores censitários
urbanos a serem sorteados, em um total de 264 identificados, nos distritos
administrativos marcados na Figura 1.

Figura 1 – Distritos administrativos que tiveram setores censitários incluídos na
amostra.

26

Devido à relação existente entre nível socioeconômico e escolaridade, para
garantir a presença de todos os segmentos da população, foi realizado um sorteio dos
setores censitários de acordo com o nível de escolaridade do chefe de família.
Para tanto, formaram-se três estratos, segundo percentual de chefes de família
com nível universitário no setor: (1) até 5%, (2) 5% (inclusive) a 25% e (3) 25% ou
mais. Em cada um dos estratos, a participação da amostra manteve-se proporcional,
conforme Tabela 1. Esta técnica é utilizada para garantir a presença de determinados
segmentos da população que poderiam estar ausentes ou presentes em pequeno
número, permitindo, assim, que pessoas de todos os estratos sociais da população
pertencessem à amostra (PEREIRA, 2002).

Tabela 1 – Número de setores censitários sorteados, segundo percentual de chefe de
família com nível universitário. São Paulo, 2003.
Chefes de família com nível universitário

Número de setores

< 5%

15

5% |-- 25%

28

≥ 25%

17
TOTAL

60

Considerando o número de setores censitários para cada classe social e o
número de domicílios elegíveis, estimado a partir da divisão do número de
indivíduos a serem entrevistados por setor (corrigido pela perda estimada de 20%)
pelas menores freqüências observadas nos domínios amostrais, segundo Censo de
2000, um total de 10.875 domicílios foram elegíveis por sorteio (Tabela 2).
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Tabela 2 – Número de domicílios elegíveis para sorteio, por classe social. São Paulo,
2003.
Chefes de família com nível
universitário

Número de Domicílios

Número de
setores

Por setor

Na amostra total

< 5%

15

130

1.950

5% |-- 25%

28

170

4.760

≥ 25%

17

245

4.165

60

545

10.875

TOTAL

Por fim, seguido todos os cálculos e ponderações necessárias, na Tabela 3 é
apresentado o total de indivíduos entrevistados nos domínios amostrais utilizados no
trabalho.

Tabela 3 – Número de adultos e idosos entrevistados, segundo classe social e
domínio amostral, estudados no trabalho. São Paulo, 2003.
Domínios amostrais*

Chefes de família com nível universitário

TOTAL

< 5%

5% |-- 25%

≥ 25%

20 a 59 – M

125

159

98

382

20 a 59 – F

139

193

81

413

60 e mais – M

151

175

95

421

60 e mais – F

148

207

96

451

TOTAL

563

734

370

1.667

Nota:
* Idade em anos e sexo classificado com M (masculino) ou F (feminino).

Dessa população inicial de 1.667 adultos e idosos, houve uma perda de 105
indivíduos por não ter apresentado o Recordatório de 24 horas (R24h) devidamente
preenchido, totalizando uma população de estudo constituída por 1.562 indivíduos
(Tabela 4).
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Tabela 4 – Relação do número de perdas e indivíduos que permaneceram no estudo.
São Paulo, 2003.
Indivíduos
entrevistados

Perdas**

Indivíduos que
permaneceram no estudo

20 a 59 – M

382

35

347

20 a 59 – F

413

14

399

60 e mais – M

421

26

395

60 e mais – F

451

30

421

1.667

105

1.562

Domínios amostrais*

TOTAL

Notas:
* Idade em anos e sexo classificado com M (masculino) ou F (feminino).
** Número de indivíduos perdidos por não possuírem R24h devidamente preenchido.

A partir do consumo energético, 32 indivíduos que apresentaram consumo
abaixo do Percentil 01 (370,53 kcal) ou acima do Percentil 99 (4.790,10 kcal), por
caracterizarem sub ou super-estimação do consumo alimentar, respectivamente,
foram excluídos da amostra, chegando à amostra de estudo propriamente dita,
constituída por 1.530 adultos e idosos de ambos os sexos (NIELSEN e ADAIR,
2007) (Tabela 5).

Tabela 5 – Relação do número dos indivíduos perdidos devido à sub ou
superestimação do consumo alimentar e daqueles que permaneceram no estudo. São
Paulo, 2003.
Domínios
amostrais*

Perdas por
Indivíduos que
apresentaram Subestimação Superestimação
do consumo
do consumo
R24h
alimentar**
alimentar ***

Amostra
final

20 a 59 – M

347

0

12

335

20 a 59 – F

399

4

2

393

60 e mais – M

395

4

2

389

60 e mais – F

421

8

0

413

TOTAL

1.562

16

16

1.530

Notas:
* Idade em anos e sexo classificado com M (masculino) ou F (feminino).
** Número de indivíduos que apresentaram consumo energético abaixo de 370,53 kcal (P1%).
*** Número de indivíduos que apresentaram consumo energético acima de 4790,10 kcal (P99%).
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3.5. Coleta de Dados
Os dados foram coletados no período de março a dezembro de 2003 através de
questionário (ANEXO 1) aplicado diretamente aos indivíduos sorteados durante as
visitas domiciliares por entrevistadores com escolaridade igual ou superior ao ensino
médio previamente treinados.
O questionário, previamente testado em estudo piloto, foi organizado em blocos
segundo áreas temáticas (acesso aos serviços de saúde, morbidade, deficiência física,
acidentes e violência, saúde mental, medicamentos, gastos com saúde, estilo de vida,
entre outros), com a maioria das questões fechadas com alternativas pré-definidas. A
codificação das respostas foi realizada no próprio questionário a fim de facilitar a
etapa de digitação.
No estudo, foram utilizadas as informações referentes a características
demográficas, socioeconômicas, de estilo de vida, da família e do domicílio (Blocos
A, B, L, O, P e Q do questionário principal – ANEXO 1), conforme descrição
abaixo:
- Bloco A: contém as informações gerais sobre a composição familiar, dados
esses necessários para estabelecer os primeiros elementos das condições de
vida;
- Bloco B: instrumento de controle das visitas, havendo registros das razões
para eventuais não realizações das mesmas;
- Bloco L: constituído por questões sobre o estilo de vida, inclusive
referentes aos hábitos alimentares, fumo e consumo de bebidas alcoólicas.
Para o consumo alimentar, utilizou-se o Recordatório de 24 horas (R24h) e
o método passo-a-passo, adaptado de THOMPSON e BYERS (1994). Para
padronização

na

coleta

desses

dados,

houve

treinamento

dos
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entrevistadores, com utilização de formulário padrão para aplicação de
R24h (ANEXO 1) e manual explicativo para o seu preenchimento (ANEXO
2).
Além disso, foram utilizadas as informações sobre altura e peso referidos;
- Blocos O e Q: contêm a caracterização socioeconômica do entrevistado (O)
e do chefe de família (Q);
- Bloco P: apresenta as características da família e do domicílio.
Os dados dos seis blocos do questionário original permitem descrever e avaliar
as condições de vida dos indivíduos entrevistados.

3.6. Processamento dos Dados
A digitação de todos os dados foi realizada no programa estatístico Epi-Info,
versão 6.04. Por amostragem aleatória, 10% do total de questionários teve dupla
digitação que foi submetida à conferência pelo módulo Validate, do mesmo
programa, a fim de se estimar o erro devido à digitação (EPI INFO, 2004).
Anteriormente à digitação dos dados de consumo alimentar, foi realizada crítica
de todos os R24h obtidos em trabalho de campo. A crítica é feita para identificar as
falhas mais importantes e significativas do entrevistador, no momento da obtenção
das informações. Falhas relacionadas à descrição do alimento ou de preparações
consumidas, porcionamento e quantificação de cada item do R24h são pontos que
devem ser corrigidos para tornar os dados mais confiáveis e viabilizar a análise de
uma dieta mais próxima do real. Quando preciso, determinadas preparações
consumidas foram elaboradas no laboratório de técnica dietética da Faculdade de
Saúde Pública/USP para padronização do porcionamento de cada ingrediente nas
mais diversas preparações.
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O cálculo do valor nutritivo dos alimentos consumidos e registrados nos R24h
foi realizado utilizando-se o programa Nutrition Data System (NDS), versão 2007,
desenvolvido pela Universidade de Minnesota, Estados Unidos. O NDS contém
valores de 139 nutrientes, incluindo açúcar de adição e gorduras trans, de mais de
18.000 alimentos e 8.000 marcas registradas, todos derivados da tabela do USDA,
publicações científicas, indústria de alimentos e, para alimentos regionais, outras
tabelas estrangeiras. É válido ressaltar que o banco de dados é anualmente atualizado
estritamente pelo fabricante mediante atendimento de critérios que mantêm o padrão
e a qualidade das informações (USDA, 1995; NCC, 2007).
Posteriormente à digitação dos R24h de cada entrevistado, verificou-se,
também, a consistência dos dados de consumo alimentar através da identificação e
análise dos indivíduos considerados outliers para energia e os seguintes nutrientes:
carboidratos totais, açúcares simples, fibras alimentares, proteínas, gorduras totais,
saturadas e trans, colesterol, sódio e cálcio.

3.7. Grupos de Alimentos Industrializados
Para a análise do consumo de alimentos industrializados, todos os produtos
listados pela população de estudo foram classificados.
O primeiro passo para a classificação dos alimentos foi sua categorização em in
natura e industrializados, conforme definições dispostas pela legislação brasileira
vigente:
- “Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os
tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação”
(MINISTÉRIO DA MARINHA DE GUERRA. MINISTÉRIO DO
EXÉRCITO. MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA MILITAR, 1969).
Como exemplo, pode-se citar as frutas, legumes, verduras, ovos e mel;
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- “Produto alimentício: todo alimento derivado de matéria-prima alimentar
ou de alimento in natura, adicionado ou não, de outras substâncias
permitidas, obtido por processo tecnológico adequado” (MINISTÉRIO DA
MARINHA DE GUERRA. MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. MINISTÉRIO
DA AERONÁUTICA MILITAR, 1969). Exemplificando, tem-se o arroz,
feijão, farinhas, féculas, cereais, óleos, gorduras, margarinas, manteigas,
carnes, pescados, leites, queijos, iogurtes, biscoitos, pães, tortas, bolos,
chocolate, balas, chicletes, doces, refrescos, refrigerantes, caldos, molhos,
cremes, cafés, chás, açúcares, sal, condimentos, especiarias, temperos,
alimentos desidratados e alimentos para fins especiais.
A partir de uma listagem prévia de todos os itens consumidos pela população
de estudo, foi encontrada uma grande diversidade de produtos industrializados, de
especiarias a alimentos para fins especiais. Com isso, o segundo passo para a seleção
dos alimentos industrializados a serem estudados foi a exclusão de alimentos que
apresentassem as seguintes características:
- Consumo por menos de 5% da população: azeitonas e alcaparras, frutas
desidratadas, sementes oleaginosas (amendoim, amêndoas e castanhas),
cereais (cuscus, trigo e cevada), cereais matinais, missô e leite de soja, água
e leite de coco, repositor hidroeletrolítico e fórmula especial;
- Minimamente processados: arroz, feijão, carnes (carnes bovina, suína e de
frango, pescados e frutos do mar), leites e queijos light (cottage e ricota),
café, cappuccino e ervas para chás e pães (francês, de forma ou de leite);
- Ingredientes de preparações culinárias: açúcar, óleos vegetais (soja, oliva,
milho, algodão, canola, girassol), farinhas (trigo, rosca, milho, arroz, soja,
tapioca), massas de macarrão, fermentos químicos e biológicos, temperos
(vinagre, caldos de carnes e sal) e molhos (pimenta, mostarda e catchup).
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Por fim, os alimentos industrializados estudados foram distribuídos nos
seguintes grupos:
- Grupo 1 – Manteiga e margarina;
- Grupo 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets;
- Grupo 3 – Refrigerantes e refrescos;
- Grupo 4 – Queijos gordos e creme de leite;
- Grupo 5 – Doces diversos como sorvetes, chocolates, balas, pudins,
gelatinas, tortas, bolos e achocolatados;
- Grupo 6 – Biscoitos sem recheio, doces e salgados;
- Grupo 7 – Biscoitos recheados e pães recheados;
- Grupo 8 – Molhos à base de maionese.

3.8. Variáveis de Estudo
Variáveis dependentes:
- Consumo dos oito grupos de alimentos industrializados: dado como 0 (não
consumiu) ou 1 (consumiu). Para a estatística descritiva, o consumo foi
descrito pelo consumo energético (kcal) de cada grupo de alimentos
industrializados;
- Energia e nutrientes (valor energético, açúcares adicionados, gorduras
totais, saturadas e trans, colesterol e sódio): calculado em quilocalorias
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(kcal), gramas (g) ou miligramas (mg), conforme o caso, de acordo com os
dados obtidos pelos R24h.

Variáveis independentes:
- Variáveis demográficas:
o Idade (anos): calculada a partir da diferença existente entre a data de
entrevista e a data de nascimento;
o Sexo (masculino ou feminino): referido pelo entrevistado;
o Etnia (branca, negra, parda, amarela ou indígena): referida pelo
entrevistado;
o Naturalidade (natural do Município de São Paulo, de outro Município
do Estado de São Paulo, ou de fora do Estado de São Paulo):
conforme informação quanto ao local de nascimento.
- Variáveis antropométricas:
o Altura (m): referida pelo entrevistado;
o Peso (kg): referido pelo entrevistado.
o Índice de Massa Corporal (baixo peso, eutrófico ou sobrepeso/obeso):
calculado a partir do peso e da altura referidos, conforme equação
IMC = peso/altura2 (kg/m2). Para apresentação do IMC em três
categorias, utilizou-se da divisão proposta pela OMS (WHO, 2000).
- Variáveis socioeconômicas:
o Situação

conjugal

(solteiro,

casado/unido,

separado,

divorciado/desquitado ou viúvo): informada pelo entrevistado;
o Situação

de

trabalho

(em

atividade,

desempregado,

aposentado/pensionista ou outros (dona de casa, estudante, etc.)):
referida pelo entrevistado;
o Escolaridade do entrevistado: variável quantitativa sendo “0 ano de
estudo” aquele que nunca freqüentou a escola e é analfabeto; “0,5
ano” quem nunca freqüentou a escola, mas sabe ler e escrever; “1 ano
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de estudo” referente à 1ª série, do 1º ciclo do ensino fundamental
(antigo 1º grau) e, a cada ano de estudo completo, somar-se-á mais
um ano de estudo; “10 anos de estudo” para aqueles com curso
técnico de nível médio incompleto; “11 anos” aos indivíduos com
curso técnico de nível médio completo; “12 anos de estudo” ao curso
superior incompleto; e, por fim, “13 anos” àqueles que têm curso
superior completo;
o Escolaridade do chefe de família: transformada em uma variável
quantitativa nos mesmos moldes da variável anterior, “Escolaridade
do entrevistado”;
o Número de moradores (1 ou mais): calculado a partir da contagem de
todos os moradores no domicílio, excluindo-se pensionistas,
empregados domésticos e parente(s) do(s) empregado(s);
o Renda per capita (em reais (R$)): calculada através da razão da soma
dos rendimentos, declarados por todos os componentes da família,
pelo número de moradores do domicílio;
o Número de bens de consumo duráveis: verificada a disponibilidade de
alguns bens de consumo duráveis, tais como: geladeira, freezer,
televisão, máquina de lavar roupa, aparelho de som, aparelho de
vídeo, aspirador de pó, máquina de lavar louça, condicionador de ar,
telefone fixo, telefone celular, computador, forno de microondas,
veículo automotor e outro imóvel além do utilizado como residência.
- Variáveis de estilo de vida:
o Hábito de fumar (fumante atual ou não fumante atual): classificado
conforme informação do indivíduo quanto a ser fumante, ex-fumante
ou não fumante;
o Consumo de bebida alcoólica (consumidor ou não consumidor de
bebida alcoólica): classificação segundo perfil dado pelo entrevistado;
o Ingestão de energia (kcal): correspondente à quantidade de energia
consumida, medida em quilocalorias (kcal), obtida a partir da
avaliação dos R24h.
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Para as análises estatísticas com as variáveis dependentes, algumas dessas
variáveis independentes foram selecionadas e transformadas em indicativa (dummy).
São elas:
- Variáveis demográficas:
o Faixa etária (adulto ou idoso): para categorização, foram classificados
como “adulto” os indivíduos com idade entre 20 e 59 anos e “idoso”,
aqueles com 60 anos ou mais. A faixa etária “adulto” foi considerada
como referência;
o Sexo (masculino ou feminino): o sexo “masculino” foi considerado a
categoria de referência.
- Variável antropométrica:
o Índice de Massa Corporal (baixo peso, eutrófico ou sobrepeso/obeso):
assumiu-se a categoria “eutrófico” como referência (WHO, 2000).
- Variáveis socioeconômicas:
o Escolaridade do chefe de família (até 4 anos, de 4 a 8 anos ou mais de
8 anos de estudo): adotou-se a escolaridade do chefe de família como
proxy do nível socioeconômico da população. Como referência, foi
adotado o grupo daqueles que apresentaram “até 4 anos de estudo”.
-

Variáveis de estilo de vida:
o Hábito de fumar (fumante atual ou não fumante atual): foram unidas
as categorias “ex-fumante” e “não fumante” em um só grupo, qual
seja, “não fumante atual”. Quando variável indicadora, “não fumante
atual” foi a referência;
o Consumo de bebida alcoólica (consumidor de bebida alcoólica ou não
consumidor de bebida alcoólica): foi assumida como referência a
categoria “não consumidor de bebida alcoólica”.
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3.9. Análise Estatística
Primeiramente, para a análise estatística do banco de dados, foi necessário
realizar a ponderação dos dados, pelo módulo Survey, do programa estatístico Stata,
versão 8.0, para que os resultados fossem obtidos com as correções necessárias,
conforme o desenho amostral com fatores de ponderação baseados nas frações
amostrais dos setores censitários (segundo características socioeconômicas) e do
domicílio (STATACORP, 2003).
Com isso, todas as variáveis, dependentes e independentes, foram analisadas de
forma descritiva por meio de freqüências absolutas e relativas (número de casos e
porcentagem), valores mínimos e máximos, Percentis 25 e 75 e, ainda, medidas de
tendência central (média e mediana) e dispersão (erro padrão).
A verificação da influência das variáveis independentes, quais sejam,
demográficas, antropométrica, socioeconômica e de estilo de vida, sobre o consumo
dos grupos de produtos industrializados, bem como a contribuição de cada grupo de
alimentos para a ingestão energética e de determinados nutrientes (açúcares
adicionados, gorduras totais, saturadas e trans, colesterol e sódio), segundo gênero
(masculino ou feminino) e faixa etária (adultos ou idosos), foi realizada por aplicação
de testes de diferença de médias (Chi-quadrado), nos quais se adotou como nível de
significância p<0,05.
Feitas as análises univariadas, para estimar o efeito das variáveis demográficas,
antropométrica, socioeconômica e de estilo de vida sobre o consumo de cada grupo
de alimentos industrializados, utilizou-se análise de regressão logística múltipla
hierarquizada (Figura 2).
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1o nível: Variáveis de estilo de vida
Hábito de fumar

Não fumante atual* / Fumante atual

Consumo de bebida alcoólica

Não consumidor de bebida alcoólica* / Consumidor
de bebida alcoólica

2o nível: Variável socioeconômica
Escolaridade do chefe de família

Até 4 anos* / De 4 a 8 anos / Mais de 8 anos de
estudo

3o nível: Variável antropométrica
Estado nutricional

Baixo peso / Eutrófico* / Sobrepeso ou Obeso

4o nível: Variáveis demográficas
Faixa etária

Adulto* / Idoso

Sexo

Masculino* / Feminino

Variável dependente
CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
Nota:
* Variáveis de referência

Figura 2 – Estrutura hierarquizada das variáveis independentes para os modelos de
regressão logística múltipla do consumo de grupos de alimentos industrializados por
adultos e idosos residentes do Município de São Paulo, 2003.
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A hierarquização das variáveis independentes é realizada através de
embasamento teórico e mantida durante a análise dos dados, possibilitando a seleção
daquelas mais fortemente associadas a uma maior probabilidade de consumo de cada
grupo de alimentos industrializados. Para tanto, assumiu-se o modelo hierárquico
esquematizado na Figura 2 com base nas diversas variáveis independentes externas e
intrínsecas que definem o padrão alimentar dos indivíduos.
Pela técnica hierarquizada (VICTORA e col., 1997), as variáveis independentes
devem ser agrupadas em blocos e, assim, ordenadas de acordo com a precedência
com que atuariam sobre a ocorrência da variável dependente, no caso, consumo dos
grupos de alimentos industrializados.
Na hierarquia idealizada para a análise, as variáveis de estilo de vida
constituíram o bloco mais distal, sendo o primeiro a ser incluído no modelo múltiplo.
As variáveis cuja associação deu-se significativa (p<0,05) permanecem como fator
de ajuste para as variáveis hierarquicamente inferiores no esquema (variáveis
proximais).
A variável seguinte, socioeconômica, após ajuste pelo primeiro bloco, se
significativa (p<0,05), passa a ser controle da variável antropométrica e,
posteriormente, das variáveis demográficas.
Na análise de regressão logística hierarquizada, as variáveis, uma vez
selecionadas, permaneceram no modelo mesmo que sua significância estatística não
fosse preservada com a inclusão de variáveis hierarquicamente inferiores.
Para a interpretação dos resultados, considerou-se que a identificação de
associação estatisticamente significativa (p<0,05) entre as variáveis demográficas,
antropométrica, socioeconômica e de estilo de vida e o consumo de cada grupo de
alimentos industrializados, após ajuste para demais variáveis do mesmo bloco e dos
blocos hierárquicos superiores, indica a existência de um efeito independente,
próprio da variável em questão. A manutenção de significância estatística, mesmo

40

depois da inclusão de variáveis dos blocos inferiores, indica a existência de um efeito
direto sobre o consumo de determinado grupo de alimentos, ou, pelo menos, não
mediado pelas variáveis mais proximais estudadas.
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4. RESULTADOS

4.1. Características da População de Estudo
A população de estudo foi composta por 1.530 indivíduos, dos quais, 728 eram
adultos com idade entre 20 a 59 anos, e 802 idosos com idade variando entre 60 e
101 anos. A escolaridade média declarada pelos entrevistados apresentou
aproximadamente um ano a mais que a escolaridade média encontrada entre os
chefes de família. Em média, os domicílios eram habitados por dois moradores,
sendo significativo o número de imigrantes naturais de outros Estados do país
(46,52%).
Maior parte da população de estudo é de etnia branca (62,84%), estava unida
ou casada (59,17%) e era economicamente ativa (60,77%), com uma renda per
capita média de R$ 1.035,46. Houve predominância de indivíduos não fumantes
atuais (78,47%) e 48,95% da população declararam não fazer uso de bebidas
alcoólicas.
O valor médio encontrado para o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi de 24,85
2

kg/m , havendo 42,19% de indivíduos com sobrepeso ou obesidade, de acordo com a
classificação da OMS (WHO, 2000). A partir dos R24h coletados, identificou-se uma
variação da ingestão energética entre 401,38 (Percentil 01) e 4.752,35 kcal (Percentil
99) (NIELSEN e ADAIR, 2007).
A seguir, são apresentadas as Tabelas 6 e 7 com as características
demográficas, antropométricas, socioeconômicas e de estilo de vida observadas na
população de estudo.
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Tabela 6 – Estatística descritiva para as variáveis demográficas, antropométricas,
socioeconômicas e de estilo de vida quantitativas. São Paulo, 2003.
Variável

Valor

Valor

Mínimo*

Máximo*

20

Mediana*

Média*

ep *

101

38

41,15

0,58

13,33

48,07

24,16

24,85

0,17

0

13

8

7,64

0,13

0

13

7

6,95

0,19

1

6

2

1,79

0,05

0,00

20.000,00

560,00

1.035,46

79,82

0

15

7

7,50

0,16

401,38

4.752,35

1.685,37

1.781,79

29,98

Idade (anos)
Índice de massa corporal (kg/m2) a
Escolaridade do indivíduo (anos)

b

Escolaridade do chefe de família
(anos) c
Número de moradores d
Renda per capita (R$)

e

Número de bens de consumo
duráveis f
Ingestão de energia (kcal)

Notas:
Indivíduos excluídos com informação ignorada, dependendo da variável: a172, b13, c20, d14, e14, f7.
* Valores ponderados conforme desenho amostral.

Tabela 7 – Distribuição do número e porcentagem de indivíduos, segundo variáveis
demográficas, antropométricas, socioeconômicas e de estilo de vida qualitativas. São
Paulo, 2003.
Variável
Faixa etária
Sexo
Índice de massa corporala

Categorias

N

%*

Adultos (20 a 59 anos)

728

85,26

Idosos (60 anos e mais)

802

14,74

Masculino

724

43,21

Feminino

806

56,79

Menor que 18,5 kg/m2 (baixo peso)

52

3,84

18,5 a 24,9 kg/m2 (normal)

673

53,97

633

42,19

Maior ou igual a 25,0 kg/m2
(sobrepeso e obeso)
Notas:
Indivíduos excluídos com informação ignorada, dependendo da variável: a172.
* Valores ponderados conforme desenho amostral.

(continua)
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Tabela 7 – Distribuição do número e porcentagem de indivíduos, segundo variáveis
demográficas, antropométricas, socioeconômicas e de estilo de vida qualitativas. São
Paulo, 2003.
(continuação)

Variável
Etnia b

Naturalidade c

Categorias

N

%*

Branca

1.013

62,84

Negra

128

9,59

Parda

352

26,11

Amarela

30

1,34

Indígena

3

0,12

473

41,04

291

12,45

Fora do Estado de São Paulo

753

46,52

Solteiro

251

26,11

Unido/casado

887

59,17

Separado/divorciado/desquitado

120

7,59

Viúvo

260

7,12

Desempregado

98

8,97

Em atividade

699

60,77

Aposentado ou pensionista

480

11,57

248

18,69

Até 1 SM

539

31,47

Maior ou igual a 1 SM

977

68,53

Não fumante ou ex-fumante

1229

78,47

Fumante

291

21,53

Não consome

821

48,95

Consome

670

51,05

São Paulo (capital)
Outro Município do Estado de São
Paulo

Situação conjugal d

Situação de trabalho e

Outros (dona de casa, estudante,
outros)
Renda per capita f
Hábito de fumar g
Consumo de bebida
alcoólica

h

Notas:
Indivíduos excluídos com informação ignorada, dependendo da variável: b4, c13, d12, e5, f14, g10, h39.
SM = Salário mínimo de R$ 380,00.
* Valores ponderados conforme desenho amostral.
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4.2. Características do Consumo de Alimentos Industrializados
Na Figura 3, é apresentada a distribuição percentual dos indivíduos que
relataram consumo de produtos pertencentes a cada um dos oito grupos de alimentos
industrializados estudados. Os grupos de maior consumo foram os das manteigas e
margarinas (Grupo 1), consumidas por 62,31% da população, dos refrigerantes e
refrescos (Grupo 3), por 47,73%, e, ainda, dos embutidos, hambúrguer e nuggets
(Grupo 2), por 41,25%, sendo que apenas o Grupo 1 apresentou consumo por mais
da metade da população.

Porcentagem (%)
100%

37.69%
58.75%

52.27%
72.95%

81.45%

84.75%

89.61%

15.25%

10.39%

50%

92.64%

62.31%
41.25%

47.73%
27.05%

18.55%

0%

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Consumiu

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

7.36%

Grupo 8

Não consumiu

Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 3 – Distribuição da população (n=1.530), segundo consumo dos grupos de
alimentos industrializados. São Paulo, 2003.

Quanto aos demais grupos de alimentos, mais de 75% da população não
consumiram os alimentos contemplados pelos grupos de: doces, tais como sorvetes,
chocolates, balas, pudins, gelatinas, tortas, bolos e achocolatados (Grupo 5), com um
consumo por apenas 18,55% dos indivíduos; biscoitos sem recheio, doces e salgados
(Grupo 6), por 15,25%; biscoitos e pães recheados (Grupo 7), por 10,39%, e; molhos
à base de maionese (Grupo 8), por tão somente 7,36% da população.
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As análises univariadas apresentadas a seguir foram realizadas para cada grupo
de alimentos, considerando apenas a parcela da população que relatou consumo no
dia correspondente ao R24h.
Na Tabela 8, são apresentados os valores energéticos médios, medianos, bem
como relativos aos Percentis 25 (P25) e 75 (P75) de cada grupo de alimentos
industrializados consumidos. Os queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) foram
aqueles que apresentaram menor consumo, seja na média, mediana ou nos P25 e P75.
Tabela 8 – Estatística descritiva do consumo dos grupos de alimentos
industrializados, por valor energético (kcal), erro padrão (ep) e intervalo de confiança
de 95% (IC95%) dos indivíduos que apresentaram consumo. São Paulo, 2003.
Grupos de
alimentos*

N

Consumo (kcal)
P25**

P75**

Mediana**

Média**

ep**

IC95%**

Grupo 1

901

53,93

161,78

107,85

130,68

6,99

[116,68; 144,67]

Grupo 2

563

92,10

329,72

193,80

239,33

11,15

[216,99; 261,66]

Grupo 3

578

59,80

199,32

119,32

152,66

6,05

[140,55; 164,77]

Grupo 4

365

47,70

155,82

95,40

120,31

7,97

[104,35; 136,27]

Grupo 5

249

87,25

325,90

167,52

268,63

21,29

[226,00; 311,26]

Grupo 6

252

224,54

149,69

180,34

12,09

[156,13; 204,56]

Grupo 7

131

86,25
116,90

245,63

147,58

233,00

26,18

[180,35; 285,64]

Grupo 8

88

100,38

163,48

108,98

141,69

11,04

[119,42; 163,97]

Notas:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
** Valores ponderados conforme desenho amostral.

Por outro lado, é possível verificar ainda que, embora doces diversos (Grupo
5), biscoitos doces e salgados sem recheio (Grupo 6), biscoitos e pães recheados
(Grupo 7) e molhos à base de maionese (Grupo 8) tenham apresentado menor
proporção de consumo pela população em geral (<20%), quando consumidos,
apresentaram valor energético superior a 80 kcal já no P25, diferentemente dos
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grupos de maior consumo de manteiga e margarina (Grupo 1) (P25=53,93 kcal) e de
refrigerantes e refrescos (Grupo 3) (P25=59,80 kcal).

4.3. Fatores Associados ao Consumo de Alimentos Industrializados
Para avaliar as possíveis associações existentes entre o consumo de produtos
industrializados e as características demográficas, antropométricas, socioeconômicas
e de estilo de vida dos indivíduos, foram realizados testes de comparação das
proporções médias daqueles que relataram consumo de produtos de determinado
grupo de alimentos (ANEXO 3).
Observou-se que a proporção de adultos e idosos que consumiram os alimentos
industrializados difere significativamente para todos os oito grupos, havendo maior
proporção entre indivíduos adultos, com exceção apenas do grupo dos biscoitos não
recheados, doces e salgados (Grupo 6), consumido por 20,52% dos idosos e por
14,34% dos adultos (p<0,01) (Figura 4).

Proporção que
consumiu (%)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Adultos

Idosos

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 4 – Comparação da proporção de indivíduos que relataram consumir cada
grupo de alimentos industrializados, segundo faixa etária. São Paulo, 2003.
Foi também no Grupo 6 que se identificou a única diferença significativa do
consumo de industrializados observado entre os gêneros masculino e feminino.
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Proporcionalmente, houve mais mulheres (21%) consumidoras de biscoitos não
recheados que homens (7,68%) (p<0,001) (Figura 5).
Proporção que
consumiu (%)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Homens

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Mulheres

Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 5 – Comparação da proporção de indivíduos que relataram consumir cada
grupo de alimentos industrializados, segundo sexo. São Paulo, 2003.
O estado nutricional, por sua vez, esteve associado significativamente com o
consumo apenas de refrigerantes e refrescos (p<0,01), havendo maior proporção de
consumidores entre os indivíduos eutróficos (54,67%), seguido pelos indivíduos com
sobrepeso ou obesidade (41,93%) e, por último, pelos desnutridos (34,80%) (Figura
6).
Proporção que
consumiu (%)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Baixo peso

Grupo 4

Eutrofia

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Sobrepeso/Obesidade

Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 6 – Comparação da proporção de indivíduos que relataram consumir cada
grupo de alimentos industrializados, segundo estado nutricional (WHO, 2000). São
Paulo, 2003.
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Ao comparar as características socioeconômicas (escolaridade do indivíduo e
do chefe de família, situação de trabalho, renda per capita e número de bens
duráveis) com o consumo de produtos industrializados, pode-se observar uma relação
direta entre nível socioeconômico e a proporção de indivíduos que relataram
consumo de alimentos industrializados (Figura 7).
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Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 7 – Comparação da proporção de indivíduos que relataram consumir cada
grupo de alimentos industrializados, segundo escolaridade do entrevistado. São
Paulo, 2003.

Foi verificado que, quanto maior o nível socioeconômico, maior é a proporção
de indivíduos que consumiram embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2),
refrigerantes e refrescos (Grupo 3), queijos gordos e creme de leite (Grupo 4), doces
diversos (Grupo 5), molhos à base de maionese (Grupo 8) (p<0,001) e biscoitos e
pães recheados (Grupo 7) (p<0,01).
Diferente dos demais grupos de alimentos, manteiga e margarina (Grupo 1)
apresentaram associação significativamente inversa à escolaridade. Indivíduos com
escolaridade de quatro a oito anos, por exemplo, apresentaram consumo por 65,50%,
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enquanto 62,73% dos indivíduos com mais de oito anos de estudo o fizeram
(p<0,05).
As variáveis de estilo de vida influenciaram o consumo de alguns grupos de
alimentos industrializados. Enquanto não fumantes apresentaram maior proporção de
indivíduos que consumiram biscoitos não recheados (Grupo 6) (17,68% x 5,70%,
p<0,001) e biscoitos e pães recheados (Grupo 7) (11,97% x 4,53%, p<0,01), quando
comparados aos fumantes, o consumo de bebida alcoólica apresentou relação com o
consumo dos grupos de embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), refrigerantes e
refrescos (Grupo 3), queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) e, ainda, molhos à
base de maionese (Grupo 8). Maior proporção dos indivíduos que relataram fazer uso
de bebidas alcoólicas consumiram tais produtos dos Grupos 2 (p<0,01), 3 e 4
(p<0,05) e 8 (p<0,001) (Figuras 8 e 9).
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Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 8 – Comparação da proporção de indivíduos que relataram consumir cada
grupo de alimentos industrializados, segundo hábito de fumar. São Paulo, 2003.
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Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 9 – Comparação da proporção de indivíduos que relataram consumir cada
grupo de alimentos industrializados, segundo hábito de consumo de bebidas
alcoólicas. São Paulo, 2003.

4.4. Análise de Regressão Logística Múltipla Hierarquizada dos Fatores
Associados ao Consumo de Alimentos Industrializados
Na avaliação da influência das características demográficas, antropométricas,
socioeconômicas e de estilo de vida dos indivíduos sobre o consumo dos alimentos
industrializados, estimou-se um modelo de regressão logística múltipla hierarquizada
para cada grupo de produtos (ANEXO 4). No Quadro 1, são indicados os modelos
finais.
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Quadro 1 – Modelos de regressão logística múltipla hierarquizada finais, valores de
p, OR e IC95%OR do consumo dos Grupos 1-8. São Paulo, 2003.
Grupos de
alimentos*
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7
Grupo 8

Variáveis independentes

p

OR

IC95%OR

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos**

0,054

1,5289

[0,9927; 2,3546]

Escol. do chefe: > 8 anos**

0,143

1,4055

[0,8885; 2,2233]

Faixa etária: Idoso

0,018

0,7291

[0,5628; 0,9446]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,032

1,3604

[1,0281; 1,8002]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos**

0,854

1,0374

[0,6971; 1,5438]

Escol. do chefe: > 8 anos**

0,047

1,5254

[1,0064; 2,3121]

Faixa etária: Idoso

0,002

0,6676

[0,5237; 0,8511]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,425

1,1354

[0,8273; 1,5583]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos**

0,225

1,3801

[0,8154; 2,3358]

Escol. do chefe: > 8 anos**

0,008

1,8928

[1,1896; 3,0116]

IMC: Desnutrido***

0,145

0,4993

[0,1949; 1,2790]

IMC: Sobrepeso***

0,004

0,6454

[0,4835; 0,8616]

Faixa etária: Idoso

0,000

0,3529

[0,2787; 0,4570]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,169

1,2492

[0,9070; 1,7205]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos**

0,011

2,1074

[1,1971; 3,7100]

Escol. do chefe: > 8 anos**

0,000

5,6269

[3,1902; 9,9248]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,215

1,3114

[0,8503; 2,0225]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos**

0,555

1,2573

[0,5814; 2,7191]

Escol. do chefe: > 8 anos**

0,008

2,6717

[1,3014; 5,4848]

Hábito de fumar: Fumante

0,002

0,3099

[0,1527; 0,6291]

Sexo: Feminino

0,000

2,9881

[1,8803; 4,7484]

Faixa etária: Idoso

0,025

1,4058

[1,0452; 1,8908]

Hábito de fumar: Fumante

0,002

0,3340

[0,1689; 0,6605]

Faixa etária: Idoso

0,000

0,4527

[0,3025; 0,6775]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,001

2,9336

[1,5524; 5,5438]

Faixa etária: Idoso

0,002

0,4617

[0,2852; 0,7476]

Nota:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
**Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
***Em relação aos indivíduos eutróficos.
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Assim como verificado a partir dos resultados das análises univariadas
apresentadas, os modelos de regressão logística múltipla hierarquizada reafirmaram a
redução da probabilidade de consumo de manteiga e margarina (Grupo 1),
embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), refrigerantes e refrescos (Grupo 3),
biscoitos e pães recheados (Grupo 7) e molhos à base de maionese (Grupo 8), entre
os indivíduos com idade igual ou acima dos 60 anos (idosos), e aumento da
probabilidade de consumo de embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2),
refrigerantes e refrescos (Grupo 3), queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) e doces
diversos (Grupo 5) proporcional ao status social, conforme verificado a partir da
variável proxy direta do nível socioeconômico adotada, a escolaridade do chefe de
família.
Enquanto a probabilidade de consumo do grupo das manteigas e margarinas
(Grupo 1) apresentou-se associada apenas à faixa etária (OR=0,73, IC95% [0,560,94]), permanecendo a escolaridade do chefe de família apenas como variável de
controle, todos os demais grupos de alimentos associam-se também a outros fatores
demográficos, antropométricos e de estilo de vida.
A probabilidade de consumo de embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2),
assim como a de molhos à base de maionese (Grupo 8), associou-se de forma inversa
à faixa etária e, de modo direto, ao consumo de bebidas alcoólicas. Além disso,
diferente do Grupo 8, o consumo do Grupo 2 associou-se diretamente também ao
nível socioeconômico (OR=1,53, IC95% [1,01-2,31]).
Refrigerantes e refrescos (Grupo 3), por sua vez, além da escolaridade do chefe
de família e da faixa etária, evidenciaram associação também com o estado
nutricional, havendo uma redução da probabilidade de seu consumo entre os
indivíduos com sobrepeso e obesidade, se comparados aos eutróficos (OR=0,65,
IC95% [0,48-0,86]).
Os grupos dos queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) e doces diversos
(Grupo 5) tiveram apenas o nível socioeconômico diretamente associado, mesmo sob
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controle da variável de estilo de vida relacionada ao hábito de consumir bebidas
alcoólicas (p<0,05).
Os grupos dos biscoitos sem recheio (Grupo 6) e biscoitos e pães recheados
(Grupo 7) apresentaram probabilidade de consumo associada ao hábito de fumar e
faixa etária. Enquanto a associação do tabagismo demonstrou-se de forma inversa em
todos os dois grupos, a faixa etária idosa, assim como o sexo feminino, associou-se
diretamente à probabilidade de consumo do Grupo 6.

4.5. Contribuição Energética e Nutricional dos Alimentos Industrializados
Foram realizadas análises da contribuição de cada grupo de alimentos
industrializados no consumo total de valor energético, açúcares adicionados,
gorduras (totais, saturadas e trans), colesterol e sódio (ANEXO 5).
Quanto ao valor energético total do dia referido no R24h, 24,64% foi
proveniente dos oito grupos de produtos industrializados estudados, dos quais, os que
apresentaram maior contribuição foram embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2)
(6,15%), manteiga e margarina (Grupo 1) (5,25%) e refrigerantes e refrescos (Grupo
3) (4,58%). Demais grupos participaram com uma contribuição total de 8,66%
(Figura 10).

Figura 10 – Contribuição dos grupos de alimentos industrializados para o valor
energético total. São Paulo, 2003.
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Ao avaliar o consumo de açúcares adicionados, mesmo não havendo
contribuição por parte dos grupos das manteigas e margarinas (Grupo 1) e dos
queijos gordos e creme de leite (Grupo 4), foi elevada a participação dos alimentos
industrializados estudados (66,47%), principalmente devido aos refrigerantes e
refrescos (Grupo 3), responsáveis por 49,18% dessa contribuição (Figura 11).

Figura 11 – Contribuição dos grupos de alimentos industrializados no consumo de
açúcares adicionados. São Paulo, 2003.
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Quanto ao consumo de gorduras, foram analisadas as contribuições dos grupos
de alimentos industrializados nas quantidades ingeridas de gorduras totais, saturadas
e trans. Para as gorduras totais, tem-se que 33,32% são fornecidos pelos produtos
estudados, dos quais mais de 80% são provenientes dos grupos das manteigas e
margarinas (Grupo 1), embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), queijos gordos e
creme de leite (Grupo 4) e molhos à base de maionese (Grupo 8) (Figura 12).

Figura 12 – Contribuição dos grupos de alimentos industrializados no consumo de
gorduras totais. São Paulo, 2003.
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Muito semelhante à distribuição das gorduras totais, 36,59% das gorduras
saturadas ingeridas foram provenientes dos mesmos grupos de alimentos estudados,
sendo cerca de 84% oriundos dos Grupos 1, 2, 4 e 8. É válido ressaltar a importância
do grupo dos queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) no aporte de gorduras
saturadas, uma vez que, diferente dos demais grupos de alimentos industrializados,
praticamente dobrou, de 3,57% (gorduras totais) para 6,09% (gorduras saturadas),
sua participação. Por outro lado, o grupo dos molhos à base de maionese (Grupo 8)
teve sua contribuição reduzida, aproximadamente, à metade: de 1,36% (gorduras
totais) a 0,76% (gorduras saturadas) (Figura 13).

Figura 13 – Contribuição dos grupos de alimentos industrializados no consumo de
gorduras saturadas. São Paulo, 2003.
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Por sua vez, as gorduras trans foram, na maioria, obtidas pelos grupos de
industrializados estudados (56,12%). Maior destaque deve ser dado ao grupo das
manteigas e margarinas (Grupo 1) que correspondeu a 35,80% da contribuição total
do nutriente. Em seguida, com um pouco mais de 7% de participação, foram
encontrados os grupos dos embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) e biscoitos
não recheados (Grupo 6) (Figura 14).

Figura 14 – Contribuição dos grupos de alimentos industrializados no consumo de
gorduras trans. São Paulo, 2003.
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Quanto ao colesterol, 24,75% foi proveniente dos grupos de alimentos
industrializados estudados. As maiores contribuições observadas foram as do grupo
dos embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) (14,96%), seguido pelos grupos de
derivados lácteos: queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) e manteiga e margarina
(Grupo 1), com participação de 4,92% e 2,73%, respectivamente (Figura 15).

Figura 15 – Contribuição dos grupos de alimentos industrializados no consumo de
colesterol. São Paulo, 2003.
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Por fim, analisou-se a contribuição dos alimentos para o consumo total de
sódio. Do total consumido, 23,64% foram provenientes dos oito grupos de produtos
estudados, dos quais, os principais a contribuir foram os grupos dos embutidos,
hambúrguer e nuggets (Grupo 2) (9,31%) e das manteigas e margarinas (Grupo 1)
(4,96%). Por outro lado, os grupos dos refrigerantes e refrescos (Grupo 3) e dos
molhos à base de maionese (Grupo 8) foram os que menos participaram na ingestão
de sódio, fornecendo apenas 0,97% e 0,49%, respectivamente (Figura 16).

Figura 16 – Contribuição dos grupos de alimentos industrializados no consumo de
sódio. São Paulo, 2003.
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industrializados após estratificação da população por faixa etária e gênero, pode-se
observar maior participação do grupo dos biscoitos doces e salgados sem recheio
(Grupo 6) entre os idosos, quando comparados aos adultos, e entre as mulheres,
quando comparadas aos homens, tanto para o valor energético total como para todos
os demais nutrientes: açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, colesterol e sódio (p<0,05) (ANEXO 6).
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5. DISCUSSÃO

Diante da crescente prevalência das DCNT, o Ministério da Saúde publicou,
em 2005, o Guia Alimentar para a População Brasileira, com base na Estratégia
Global sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde da OMS, proposta um
ano antes, a fim de incentivar a prática de hábitos alimentares mais saudáveis, com
redução do consumo de açúcares, gorduras e sal (WHO, 2006a; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2006). Visto que um maior consumo de produtos industrializados está
freqüentemente relacionado à maior incidência das DCNT, este estudo foi realizado
com o objetivo de avaliar a freqüência e fatores associados ao consumo desses
alimentos industrializados, tão pouco explorado até o momento.
Com isso, tem-se a importância da realização do presente trabalho uma vez que
se trata do primeiro estudo nacional de avaliação do consumo de alimentos
industrializados propriamente dito. Demais publicações geralmente avaliaram a
ingestão de nutrientes específicos, tais como açúcares, gorduras e sódio, ou então de
alimentos com reconhecido efeito protetor contra DCNT, como frutas, legumes e
verduras, praticamente não existindo trabalhos a respeito do consumo de alimentos
industrializados. Até o momento, encontram-se apenas dados da disponibilidade de
alguns alimentos da Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os anos de 2002-2003, que, no
entanto, não retratam exatamente o consumo efetivo dos alimentos, sejam eles
industrializados ou não (IBGE, 2007).
O primeiro desafio do estudo foi a seleção dos industrializados a serem
estudados. Além dos alimentos in natura, existe uma grande variedade de produtos,
de especiarias a alimentos para fins especiais. A fim de reduzir essa alta variabilidade
e estudar os itens que realmente poderiam trazer maior risco para DCNT, foram
excluídos do estudo os alimentos minimamente processados, industrializados
utilizados como ingrediente de preparações culinárias e todos aqueles que
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apresentassem um consumo mínimo, por menos de 5% da população de adultos e
idosos estudada.
Selecionando os produtos que contribuem com fatores dietéticos associados às
DCNT, tais como açúcares, gorduras, colesterol e sódio, chegou-se a oito principais
grupos de alimentos industrializados que, conforme apresentado, associam-se
distintamente às características demográficas, antropométrica, socioeconômica e de
estilo de vida da população bem como colaboram de modo diferenciado e pontual na
nutrição de adultos e idosos.

5.1. Características da População de Estudo
A partir das características da população de estudo, composta por mais da
metade (56,79%) do sexo feminino e 14,74% de idosos, observa-se o quanto que a
amostra estudada reflete o perfil da população do Município de São Paulo,
caracterizado também por um maior número de mulheres e 10,72% de idosos, em
2007. Quanto à escolaridade e renda per capita média, os dados mais recentes que se
tem são do ano de 2000, quando, embora 46,62% da população com idade igual ou
superior a 25 anos ainda apresentava menos de oito anos de estudo, a média de anos
de estudos da população de 15 a 64 anos encontrava-se um pouco acima do
observado no presente estudo: 7,64 anos (presente estudo) versus 8,37 anos (dados
publicados). Por sua vez, a renda per capita média foi menor em 2000 (R$ 608,53),
quando comparada ao valor identificado no estudo (R$ 1.035, 46). Quanto ao número
de desempregados, enquanto compreendiam cerca de 13% da população, nos dois
primeiros meses de 2008, o presente trabalho encontrou taxa de desemprego total de
8,97% (SEADE, 2008a, 2008b).
A prevalência de sobrepeso e obesidade observada neste estudo (42,19%) foi
semelhante aos dados encontrados pelo INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
(INCA) e abaixo daqueles disponibilizados pelo INSTUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Enquanto o INCA encontrou, no
Município de São Paulo, uma prevalência de 41% de sobrepeso e obesidade e, no
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Brasil, 40%, o IBGE identificou taxa nacional semelhante de 40,6% (INCA, 2003;
IBGE, 2007).

5.2. Descrição do Consumo de Alimentos Industrializados
Os grupos das manteigas e margarinas (Grupo 1), dos refrigerantes e refrescos
(Grupo 3) e dos embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) contribuíram com os
maiores percentuais de consumo; enquanto os grupos dos queijos gordos e creme de
leite (Grupo 4), doces diversos (Grupo 5), biscoitos sem recheio (Grupo 6), biscoitos
e pães recheados (Grupo 7) e dos molhos à base de maionese (Grupo 8) apresentaram
as menores proporções de população com relato de consumo.
É preciso destacar que o registro de um dia da dieta é uma limitação do
instrumento do inquérito alimentar adotado. Como o hábito alimentar geralmente
apresenta variação dia-a-dia, o Recordatório de 24 horas (R24h) não representa
fielmente a dieta habitual dos indivíduos, podendo deixar de registrar o consumo de
determinados produtos de consumo mais pontual ou incomum. Desse modo,
compreende-se porque os grupos de queijos gordos e creme de leite (Grupo 4), doces
diversos (Grupo 5), biscoitos sem recheio (Grupo 6), biscoitos e pães recheados
(Grupo 7) e molhos à base de maionese (Grupo 8) apresentaram um baixo consumo
(inferior a um terço da população), visto que são produtos de consumo pouco
freqüente, diferente do que se observa com as manteigas e margarinas (Grupo 1),
embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) e refrigerantes e refrescos (Grupo 3).
Com isso, nota-se que o estudo da freqüência de consumo de alimentos
industrializados depende significativamente da probabilidade de cada indivíduo ter
consumido e relatado cada item no dia registrado pelo R24h (DWYER e col., 2003).
No entanto, diferente de outros instrumentos de avaliação do consumo
alimentar estruturados com questões fechadas, tais como questionários de freqüência
alimentar (QFA), que limitam a liberdade de resposta e, portanto, o conhecimento do
verdadeiro hábito alimentar da população, o R24h permite conhecimento mais
detalhado sobre os tipos e quantidades de alimentos consumidos, sendo um
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instrumento de inquérito alimentar de grande importância em trabalhos de base
populacional, como o presente estudo da freqüência de consumo de alimentos
industrializados. A aplicação de um único R24h também é adequada para a
estimativa de valores médios de consumo de grupos populacionais sempre que seu
tamanho for adequado para tal objetivo, tais como os exemplos do Third National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) (WILLETT, 1998).
Para avaliação do consumo de produtos industrializados, adotaram-se as
porções diárias médias estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) para fins de rotulagem nutricional de grupos de alimentos. Tais porções
foram calculadas por determinados grupos de alimentos e com base em uma dieta de
2.000 kcal/dia. Diante do enquadramento dos produtos estudados nos grupos de
alimentos definidos pelo regulamento da ANVISA, as porções diárias de manteiga e
margarina (Grupo 1), refrigerantes e refrescos (Grupo 3), doces diversos (Grupo 5),
biscoitos sem recheio (Grupo 6), biscoitos e pães recheados (Grupo 7) e molhos à
base de maionese (Grupo 8) deveriam fornecer cerca de 100 kcal/dia, enquanto as
porções de embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) e queijos gordos e creme de
leite (Grupo 4), 125 kcal/dia (Figura 17) (ANVISA, 2003).
Consumo (kcal)
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Consumo (Média)
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Porção diária (ANVISA)

Nota:
Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 –
Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos
doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Figura 17 – Consumo (mediana e média), em kcal, dos alimentos industrializados
apresentado em relação a 1 porção diária estabelecida pela ANVISA, segundo grupos
de alimentos. São Paulo, 2003.
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Com isso, excetuando-se o grupo dos queijos gordos e creme de leite (Grupo
4), cujo consumo médio de 120,31 kcal encontrou-se pouco abaixo do estabelecido
como porção diária média pela ANVISA (125 kcal), todos demais grupos de
alimentos industrializados apresentaram consumo médio acima das porções diárias
colocadas pela ANVISA. Em relação aos valores médios de consumo dos grupos de
embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), doces diversos (Grupo 5), biscoitos
sem recheio (Grupo 6) e biscoitos e pães recheados (Grupo 7), nota-se ainda que se
encontram próximos ou acima do dobro das porções diárias médias estabelecidas.
Ainda é possível notar que, no Percentil 75 (P75) dos Grupos 2 e 5, seu consumo
esteve próximo ao triplo das porções diárias médias indicadas pela ANVISA.
No entanto, o que mais se destaca ao avaliar o consumo dos alimentos
industrializados a partir das disposições da ANVISA são os valores medianos de
consumo. Considerando que metade da população consumiu mais do que a porção
diária estabelecida pela ANVISA, a outra metade dessa população que relatou
consumo apresentou uma ingestão muito acima do previsto.

5.3. Fatores Associados ao Consumo de Alimentos Industrializados
Ao se observar o perfil daqueles que relataram consumo dos alimentos
industrializados estudados, pode-se constatar que, enquanto produtos como as
manteigas e margarinas (Grupo 1) foram consumidos por mais da metade da
população, todos os demais alimentos apresentaram consumo diretamente
proporcional às condições socioeconômicas do indivíduo de forma que, à medida que
o nível socioeconômico aumentou, cresceu também a proporção de consumo (Grupos
2, 3, 4, 5, 7 e 8).
O mesmo foi encontrado pela POF 2002-2003, do IBGE, que indicou um maior
consumo de muitos produtos, tais como refrigerantes, queijos, doces, pães e
biscoitos, entre as classes mais ricas, principalmente entre as famílias com
rendimentos superiores a cinco salários mínimos (IBGE, 2007).
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A partir do modelo de regressão logística múltipla final do grupo dos queijos
gordos e creme de leite (Grupo 4), é possível demonstrar essas diferenças entre a
probabilidade de consumo de industrializados por indivíduos de alto e baixo nível
socioeconômico. Enquanto a probabilidade de um indivíduo não consumidor de
bebida alcoólica e de baixo nível socioeconômico (chefe de família com escolaridade
inferior a 4 anos) consumir produtos como queijos gordos foi de aproximadamente
60%, a probabilidade de um mesmo indivíduo não consumidor de bebida alcoólica,
porém de alto nível socioeconômico (chefe de família com escolaridade superior a
oito anos), foi exatamente 10 vezes maior.
No entanto, o comportamento observado no consumo de biscoitos sem recheio,
doces e salgados (Grupo 6), foi diferenciado, pois, além de ser o único grupo de
alimentos industrializados de maior consumo entre idosos, quando comparados aos
adultos (p=0,003), e mulheres, quando comparadas aos homens (p<0,001), não
demonstrou

qualquer

associação

significativa

entre

os

diferentes

níveis

socioeconômicos. De acordo com o modelo de regressão logística múltipla final do
Grupo 6, enquanto um homem adulto e não fumante apresentou probabilidade de
consumo de aproximadamente 54%, um indivíduo idoso, também do sexo masculino
e não tabagista, apresentou probabilidade de consumo próximo a 59%. Considerando
o gênero, mulheres adultas apresentaram probabilidade de consumo de biscoitos sem
recheio ainda maior: 82%.
Dados da literatura têm mostrado que idosos têm condições peculiares que
condicionam seu hábito alimentar e, conseqüentemente, estado nutricional. Os
principais fatores que afetam o consumo de nutrientes entre idosos são as alterações
fisiológicas próprias do envelhecimento, enfermidades presentes, ou, ainda, situação
socioeconômica e familiar, sendo baixo, portanto, o impacto dos fatores externos e
ambientais como o marketing da indústria de alimentos. Com uma maior
preocupação com a qualidade da dieta, nota-se uma maior conservação dos hábitos
alimentares por indivíduos dessa faixa etária. Por outro lado, embora costumem
apresentar um padrão alimentar mais tradicional e monótono, quando comparados
aos mais jovens altamente influenciados por fatores externos, percebe-se também
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uma preferência dos idosos por alguns alimentos industrializados como doces,
massas, chás e torradas, devido à praticidade e facilidade de preparo e consumo
(CAMPOS e col., 2000; MARTINS e col., 2003; THIELE e col., 2004).
As diferenças encontradas no consumo alimentar de homens e mulheres,
inclusive de produtos industrializados, são explicadas pelas necessidades energéticas
e nutricionais características de cada gênero. Homens apresentam metabolismo basal
e, portanto, requerimentos de energia e nutrientes maiores que as mulheres (IOM,
2005). Porém, o maior consumo de um grupo específico de produtos, como
observado no caso dos biscoitos sem recheio, doces e salgados (Grupo 6), não existe
nenhuma evidência ou dado publicado que o justificaria até o momento.
Por sua vez, a associação inversa observada entre tabagismo e consumo de
biscoitos sem recheio (Grupo 6) e biscoitos e pães recheados (Grupo 7) pode ser
explicada pelo efeito anorético da nicotina. Considerando que tais produtos muitas
vezes são consumidos em pequenos lanches realizados para saciar a fome entre as
principais refeições do dia, indivíduos fumantes, uma vez mais inapetentes,
conseqüentemente apresentam menor consumo de tais produtos (PERKINS e col.,
1991; GONÇALVES-SILVA, LEMOS-SANTOS e BOTELHO, 1997; JESSEN e
col., 2005).
Além dessa associação identificada entre o hábito de fumar e o consumo de
alimentos industrializados, outra variável de estilo de vida, a ingestão de bebidas
alcoólicas, também se associou ao consumo de produtos como, por exemplo,
embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), refrigerantes e refrescos (Grupo 3),
queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) e molhos à base de maionese (Grupo 8).
Enquanto não fumantes consumiram mais biscoitos sem recheio (Grupo 6) e
biscoitos e pães recheados (Grupo 7) (p<0,05), aqueles que consomem bebidas
alcoólicas relataram maior consumo de refrigerantes e refrescos (Grupo 3),
embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) e queijos gordos e creme de leite
(Grupo 4) (p<0,05), provavelmente pelo hábito de consumir bebidas alcoólicas
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misturadas a outras bebidas e com o acompanhamento de embutidos e queijos na
forma de petiscos.
Em relação ao estado nutricional, o menor consumo de refrigerantes e refrescos
encontrado entre indivíduos com sobrepeso e obesidade, quando comparados aos
eutróficos (p<0,05), é um resultado que requer cuidado na avaliação. Considerando
que o presente estudo se baseia em informações obtidas a partir da aplicação de um
R24h, não é possível afirmar que ser indivíduo com sobrepeso ou obesidade associase inversamente ao consumo de refrigerantes e refrescos. É sabido, pela literatura,
que estes indivíduos, por fatores morais ou emocionais, podem sub-relatar seu
consumo alimentar, principalmente para produtos ricos em gorduras e açúcares.
Além disso, por se tratar de um estudo transversal, é difícil saber se o indivíduo com
sobrepeso ou obesidade já não modificou sua dieta, com o intuito de reduzir a
ingestão energética total, apresentando, no dia da aplicação do R24h, um consumo
dietético não condizente ao seu verdadeiro hábito alimentar (JOHANSSON e col.,
2001; SCAGLIUSI e LANCHA JÚNIOR, 2003; GARCIA, 2004; STUBBS e LEE,
2004).
Assim como os achados das análises univariadas, os modelos de regressão
logística múltipla hierarquizada comprovaram associação direta existente entre nível
socioeconômico e maior probabilidade de consumo de alimentos industrializados.

5.4. Contribuição Energética e Nutricional dos Alimentos Industrializados
A partir da avaliação da contribuição de cada grupo de alimentos
industrializados no consumo total de energia, açúcares, gorduras, colesterol e sódio,
nota-se o impacto que esses produtos representam na ingestão de nutrientes pela
população.
Responsáveis por um quarto do total energético ingerido, observa-se a
magnitude da influência dos alimentos industrializados como fontes não só de
energia como também de açúcares adicionados e gorduras que, se não consumidos de
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forma controlada, podem contribuir para uma maior incidência de sobrepeso ou
obesidade, características de grande risco para DCNT.
A participação dos industrializados no consumo de açúcares adicionados foi
elevada. Os principais produtos fonte de açúcares foram os refrigerantes e refrescos
(Grupo 3), não só pelo seu alto teor de sacarose, mas também pela alta freqüência de
consumo apresentada, uma vez que aproximadamente 48% da população os
consumiram. Da mesma forma, doces diversos (Grupo 5), embora ricos em açúcares,
foram consumidos por pequeno percentual da população (aproximadamente 19%).
Tal resultado corrobora as conclusões do IBGE que indicam, através da POF
2002-2003, que as famílias brasileiras consomem muitos alimentos com alto teor de
açúcar, tal como refrigerantes. Enquanto se recomenda a ingestão de açúcares em até
10% do valor energético total da dieta (VET), foi encontrada uma ingestão próxima a
13,7% do VET (IBGE, 2007, LEVY, 2007).
Esse alto consumo de alimentos industrializados ricos em açúcares adicionados,
como refrigerantes, é preocupante visto que, de acordo com um estudo norteamericano prospectivo de 12 meses, foi encontrada associação significativa entre o
consumo dessas bebidas e ganho de peso (BERKEY, 2004).
Responsáveis por aproximadamente um terço das gorduras totais e saturadas
consumidas, os alimentos industrializados estudados apresentaram destaque no
consumo de gorduras trans, como era de se esperar, uma vez que são gorduras
formadas principalmente a partir do processo de hidrogenação de óleos vegetais. Os
produtos industrializados estudados forneceram cerca de 56% do total ingerido.
O estudo demonstrou serem as manteigas e margarinas (Grupo 1) o principal
grupo de produtos fonte de gorduras trans, uma vez que, no ano de 2003, grande
parte das margarinas ainda não apresentava as características de processamento
atuais que garantem ausência desses compostos. Atualmente, muitas das margarinas
encontradas no mercado já são isentas de gorduras trans (ALBERS e col., 2008).
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A partir da estimativa do consumo total de gorduras trans apresentada por essa
mesma população de adultos e idosos residentes no Município de São Paulo, foram
encontradas médias iguais a 4,5 + 0,16 g/dia (2,23 + 0,06% VET), entre os adultos, e
3,8 + 0,12 g/dia (2,21 + 0,06% VET), entre os idosos, enquanto a OMS preconiza
uma ingestão inferior a 1% VET de gorduras trans para a prevenção das DCNT. De
acordo com a simulação de exclusão da contribuição das margarinas (35 - 36%),
realizada pelos autores do trabalho, o consumo de gorduras trans ainda se manteve
acima do preconizado em ambas faixas etárias: 2,9 + 0,10 g/dia (1,38 + 0,04% VET),
entre os adultos, e 2,4 + 0,08 g/dia (1,37 + 0,04% VET), entre os idosos (CASTRO e
col., 2007).
Desconsiderando o consumo de gorduras trans originário das margarinas, mais
de 70% das gorduras trans consumidas pelos produtos industrializados são obtidas a
partir dos embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) e biscoitos não recheados
(Grupo 6) que, embora possam apresentar teor reduzido do nutriente, resultam em
contribuição significativa devido ao alto consumo, principalmente entre mulheres e
idosos.
Também é importante a contribuição dos industrializados, principalmente o
grupo dos embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), queijos gordos e creme de
leite (Grupo 4) e manteiga e margarina (Grupo 1), para a ingestão de colesterol e
sódio, visto que contribuem para aproximadamente um quarto do total diário.
A partir de dados publicados na literatura, nota-se a importância de um maior
controle da ingestão dietética de sódio para redução do risco de se desenvolver
DCNT, principalmente, doenças cardiovasculares como hipertensão arterial. TIAN e
col. (1996), por exemplo, destacam a necessidade de se controlar a ingestão de sódio,
para um maior controle dos casos de hipertensão, diante da contribuição de 17%
observada a partir do consumo de industrializados por uma população chinesa.
Considerando que o valor identificado no presente trabalho é de 24%, o risco do
consumo desses alimentos industrializados pela população de adultos e idosos
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residentes no Município de São Paulo é ainda maior. De acordo com estudo de
COOK e col. (2007) sobre o efeito a longo prazo da redução do consumo de sódio na
ocorrência de doenças cardiovasculares, foi demonstrado que uma redução de 25 35% do sódio dietético proporciona uma diminuição de 25 - 30% no risco de ocorrer
qualquer evento cardiovascular, concordando com os achados da revisão de outros
68 estudos crossover e 10 estudos clínicos randomizados (LAW e col., 1991).
Após a análise estratificada segundo faixa etária e gênero para a contribuição
dos diferentes grupos de alimentos industrializados no consumo de energia e
nutrientes, destaca-se a importância que os biscoitos doces e salgados sem recheio
(Grupo 6) representa para o sexo feminino, pois em valor energético total, açúcares
adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio, os produtos
do Grupo 6 contribuíram significativamente mais para as mulheres que para os
homens, sejam elas adultas ou idosas.
O estudo demonstrou que os oito grupos de produtos industrializados têm
grande participação na ingestão diária total de açúcares adicionados, gorduras (totais,
saturadas e, principalmente, trans), colesterol e sódio, sendo necessária intervenção
para realização das metas estabelecidas pelo Guia Alimentar para a População
Brasileira do Ministério da Saúde e pela Estratégia Global sobre Alimentação
Saudável, Atividade Física e Saúde da OMS, que preconizam um hábito alimentar
mais saudável para prevenção do aumento na prevalência de DCNT (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2000, 2006; WHO, 2006a).
Da mesma forma, compete à indústria de alimentos buscar melhorias na
qualidade nutricional de seus produtos, visto que, embora possam ser itens ainda
relativamente pouco consumidos pela população de adultos e idosos, são produtos
que muito têm contribuído para o consumo diário de açúcares, gorduras, colesterol e
sódio. Novas políticas de mercado e tecnologias de processamento devem estar
voltadas ao desenvolvimento de produtos com reduzido teor de açúcares, gorduras,
colesterol e sódio, visando à oferta de produtos mais nutritivos e seguros à
população, assim como já tem sido feito com as gorduras trans, retiradas das
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margarinas e outros produtos que utilizam gorduras vegetais hidrogenadas (ALBERS
e col., 2008).
Uma vez que o consumo de muitos alimentos industrializados é diretamente
associado ao nível socioeconômico da população, é extremamente importante
encorajar e programar políticas públicas de educação nutricional com o intuito de
orientar melhor as escolhas alimentares e promover hábitos alimentares mais
saudáveis,

caracterizado

por

consumo

reduzido

e

eventual

de

produtos

industrializados como refrigerantes e refrescos (Grupo 3), ao contrário da situação
registrada no presente estudo.
Como bom exemplo da eficácia de políticas públicas de educação nutricional
para prevenção de DCNT, pode-se citar o caso ocorrido na Finlândia. Enquanto, no
início dos anos 70, a população masculina apresentava a maior prevalência mundial
de mortalidade por doenças cardiovasculares, principalmente devido aos hábitos
alimentares inadequados, após a aplicação de um programa nacional de educação
nutricional por três décadas, houve melhora significativa da dieta nacional e
conseqüente redução da taxa de mortalidade para apenas um quarto do que se
encontrava no início dos anos 70 (SCHNEIDER, 2005).
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6. CONCLUSÃO

A partir dos resultados encontrados no estudo, foi possível concluir que:
- Os alimentos industrializados de maior consumo foram aqueles
compreendidos pelos grupos das manteigas e margarinas (Grupo 1), dos
refrigerantes e refrescos (Grupo 3) e dos embutidos, hambúrguer e nuggets
(Grupo 2);
- O consumo de alimentos industrializados foi diferenciado nas faixas etárias
estudadas, sendo registrado maior consumo por parte dos adultos, à exceção
apenas do grupo dos biscoitos não recheados, doces e salgados (Grupo 6),
significativamente mais consumido pelos idosos;
- Mulheres adultas e idosas apresentaram consumo significativamente maior
de biscoitos não recheados, doces ou salgados (Grupo 6), constituindo um
grupo de produtos com destacada importância para a ingestão de energia,
açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
colesterol e sódio pela população feminina;
- Foram observadas associações diretas entre o consumo de: embutidos,
hambúrguer e nuggets (Grupo 2), refrigerantes e refrescos (Grupo 3),
queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) e doces diversos (Grupo 5) e
nível socioeconômico; embutidos, hambúguer e nuggets (Grupo 2) e
molhos à base de maionese (Grupo 8) e consumo de bebidas alcoólicas;
biscoitos doces e salgados sem recheio (Grupo 6) e sexo feminino e, ainda;
biscoitos doces e salgados sem recheio (Grupo 6) e faixa etária igual ou
superior a 60 anos de idade;
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- Foram observadas associações inversas entre o consumo de: manteiga e
margarina (Grupo 1), embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2),
refrigerantes e refrescos (Grupo 3), biscoitos e pães recheados (Grupo 7) e
molhos à base de maionese (Grupo 8) e faixa etária igual ou superior a 60
anos de idade; refrigerantes e refrescos (Grupo 3) e estado nutricional e;
biscoitos doces e salgados sem recheio (Grupo 6) e biscoitos e pães
recheados (Grupo 7) e tabagismo;
- A contribuição dos alimentos industrializados na ingestão diária total de
açúcares adicionados (66%), gorduras totais (33%), gorduras saturadas
(37%), gorduras trans (56%), colesterol (25%) e sódio (24%), de modo
geral, foi elevada.
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Resultado das análises univariadas do consumo de alimentos industrializados dos Grupos 1
(Manteiga e margarina) e 2 (Embutidos, hambúrguer e nuggets). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos
Variáveis demográficas
Faixa etária
Sexo
Variável antropométrica
IMC

Adultos
Idosos
Masculino
Feminino

Baixo peso
Eutrófico
Sobrepeso/Obeso
Variáveis sócio-econômicas
Solteiro
Situação conjugal
Casado/Unido
Separado
Viúvo
Desempregado
Situação de
Ativo
trabalho
Aposentado
Outros
Escolaridade do
Até 4 anos
entrevistado
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Escolaridade do
Até 4 anos
chefe
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Renda per capita
Até 1 SM (R$ 380,00)
Maior ou igual a 1 SM
Número de bens
Até 5 equipamentos
duráveis
Mais de 5 equipamentos
Variáveis de estilo de vida
Hábito de fumar
Não fumante
Fumante
Consumo de
Não consome
bebida alcoólica
Consome

Grupo 1
Proporção que
consumiu
63,51
55,37
64,26
60,83
50,97
64,45
62,74
61,73
64,34
55,63
55,84
60,74
64,24
54,64
61,31
53,85
65,50
62,73
54,09
64,92
63,26
61,56
62,69
63,14
61,72
62,61
61,65
59,79
65,25

p

Grupo 2
Proporção que
consumiu

0,3067

42,99
31,14
43,95
39,19

0,1650

49,59
41,07
42,72

0,0066

0,2642

0,2097
0,0310
0,0830
0,7315
0,6919
0,8266
0,1141

43,28
43,13
36,84
24,40
38,18
45,17
29,29
37,70
29,43
37,50
48,69
35,33
38,02
48,52
36,96
43,40
32,99
45,10
40,76
43,42
36,78
46,29

p

0,0000
0,2364

0,5890

0,0299

0,0082
0,0001
0,0065
0,1247
0,0012
0,4059
0,0042
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Resultado das análises univariadas do consumo de alimentos industrializados dos Grupos 3
(Refrigerantes e refrescos) e 4 (Queijos gordos e creme de leite). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos
Variáveis demográficas
Faixa etária
Sexo
Variável antropométrica
IMC

Adultos
Idosos
Masculino
Feminino

Baixo peso
Eutrófico
Sobrepeso/Obeso
Variáveis sócio-econômicas
Solteiro
Situação conjugal
Casado/Unido
Separado
Viúvo
Desempregado
Situação de
Ativo
trabalho
Aposentado
Outros
Escolaridade do
Até 4 anos
entrevistado
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Escolaridade do
Até 4 anos
chefe
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Renda per capita
Até 1 SM (R$ 380,00)
Maior ou igual a 1 SM
Número de bens
Até 5 equipamentos
duráveis
Mais de 5
equipamentos
Variáveis de estilo de vida
Hábito de fumar
Não fumante
Fumante
Consumo de
Não consome
bebida alcoólica
Consome
Ativo (>150)

Grupo 3
Proporção que
consumiu
51,69
24,88
49,30
46,55
34,80
54,67
41,93
56,40
48,82
36,02
21,60
49,79
53,32
24,46
43,40
26,53
42,94
59,79
33,56
47,59
56,52
39,15
52,11
40,78
51,16
47,94
46,51
43,88
52,49
50,91

p

Grupo 4
Proporção que
consumiu

0,3444

28,34
19,59
28,84
25,69

0,0044

22,26
27,46
29,64

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0002
0,0007
0,0117

0,6932
0,0162
0,7439

28,49
27,77
27,32
16,49
23,60
30,17
16,89
25,07
8,35
19,08
40,66
11,01
21,16
42,79
16,51
31,91
15,02
32,61
27,87
24,52
23,26
30,81
26,71

p

0,0001
0,2502

0,5971

0,2302

0,0357
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000

0,3093
0,0219
0,2548
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Resultado das análises univariadas do consumo de alimentos industrializados dos Grupos 5
(Doces diversos) e 6 (Biscoitos sem recheio). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos
Variáveis demográficas
Faixa etária
Sexo
Variável antropométrica
IMC

Adultos
Idosos
Masculino
Feminino

Baixo peso
Eutrófico
Sobrepeso/Obeso
Variáveis sócio-econômicas
Solteiro
Situação conjugal
Casado/Unido
Separado
Viúvo
Desempregado
Situação de
Ativo
trabalho
Aposentado
Outros
Escolaridade do
Até 4 anos
entrevistado
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Escolaridade do
Até 4 anos
chefe
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Renda per capita
Até 1 SM (R$ 380,00)
Maior ou igual a 1 SM
Número de bens
Até 5 equipamentos
duráveis
Mais de 5 equipamentos
Variáveis de estilo de vida
Hábito de fumar
Não fumante
Fumante
Consumo de
Não consome
bebida alcoólica
Consome
Ativo (>150)

Grupo 5
Proporção que
consumiu
19,36
13,82
16,61
20,02
12,92
22,10
17,04
21,57
18,29
16,01
13,10
20,08
20,53
14,35
14,12
8,37
12,09
27,77
11,56
14,79
27,07
11,29
21,63
12,30
21,67
19,45
14,86
15,57
21,45
18,94

p

Grupo 6
Proporção que
consumiu

0,3098

14,34
20,52
7,68
21,00

0,0960

20,76
13,81
16,24

0,0071

0,3255

0,0930
0,0000
0,0004
0,0004
0,0126
0,1629
0,0589
0,5428

10,56
16,19
18,89
20,84
16,96
12,76
20,61
19,09
12,95
14,47
16,80
12,60
15,91
15,99
16,16
14,68
13,96
15,95
17,68
5,70
17,40
13,19
15,09

p

0,0015
0,0000

0,4496

0,0661

0,0531
0,4681
0,5519
0,5373
0,4741
0,0002
0,1386
0,5710
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Resultado das análises univariadas do consumo de alimentos industrializados dos Grupos 7
(Biscoitos recheados) e 8 (Molhos à base de maionese). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos
Variáveis demográficas
Faixa etária
Sexo
Variável antropométrica
IMC

Adultos
Idosos
Masculino
Feminino

Baixo peso
Eutrófico
Sobrepeso/Obeso
Variáveis sócio-econômicas
Solteiro
Situação
Casado/Unido
conjugal
Separado
Viúvo
Desempregado
Situação de
Ativo
trabalho
Aposentado
Outros
Escolaridade do
Até 4 anos
entrevistado
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Escolaridade do
Até 4 anos
chefe
De 4 a 8 anos
Mais de 8 anos
Renda per capita
Até 1 SM (R$ 380,00)
Maior ou igual a 1 SM
Número de bens
Até 5 equipamentos
duráveis
Mais de 5 equipamentos
Variáveis de estilo de vida
Hábito de fumar
Não fumante
Fumante
Consumo de
Não consome
bebida alcoólica
Consome
Ativo (>150)

Grupo 7
Proporção que
consumiu
11,19
5,76
10,27
10,48
5,34
12,02
10,19
11,84
9,84
13,88
6,09
11,43
10,59
7,03
11,29
5,49
8,03
14,13
8,45
9,30
12,91
6,70
12,06
8,06
11,58
11,97
4,53
12,08
9,14
10,60

p

Grupo 8
Proporção que
consumiu

p

0,9290

8,05
3,33
6,60
7,93

0,3985

0,4238

3,47
7,61
8,87

0,4398

0,0004

0,3215

0,5472
0,0012
0,2992
0,0166
0,1899
0,0020
0,1260
0,4173

9,70
7,02
6,64
2,68
10,58
8,93
3,10
3,39
0,49
4,85
11,93
4,14
4,47
12,64
4,26
8,72
4,67
8,69
7,81
5,51
3,83
10,99
7,75

0,0001

0,1958

0,0304
0,0000
0,0012
0,0366
0,0704
0,2230
0,0004
0,8168
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ANEXO 4 – Análises de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados
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Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 1 (Manteiga e margarina) e as características de estilo de vida,
socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1
2

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

-0,1424

0,435

0,8673

[0,6034; 1,2465]

0,2548

0,084

1,2902

[0,9651; 1,7249]

0,4516

0,036

1,5709

[1,0314; 2,3925]

0,3793

0,090

1,4613

[0,9407; 2,2701]

0,2924

0,177

1,3397

[0,8726; 2,0568]

0,2203

0,315

1,2465

[0,8064; 1,9268]

-0,5371

0,057

0,5845

[0,3363; 1,0157]

IMC: Sobrepeso**

-0,0626

0,614

0,9393

[0,7338; 1,2024]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,4177

0,059

1,5184

[0,9840; 2,3432]

0,3347

0,147

1,3975

[0,8855; 2,2056]

-0,1404

0,353

0,8690

[0,6436; 1,1732]

Faixa etária: Idoso

-0,3118

0,018

0,7322

[0,5662; 0,9468]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,4245

0,054

1,5289

[0,9927; 2,3546]

0,3404

0,143

1,4055

[0,8885; 2,2233]

-0,3159

0,018

0,7291

[0,5628; 0,9446]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor
Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*
Escol. do chefe: > 8 anos*

β0
0,4197
0,1640

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*
3

4

FINAL

Escol. do chefe: > 8 anos*
IMC: Desnutrido**

Escol. do chefe: > 8 anos*
Sexo: Feminino

Escol. do chefe: > 8 anos*
Faixa etária: Idoso

0,3716

0,3221

0,2374

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.
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Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 2 (Embutidos) e as características de estilo de vida,
socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

0,0380

0,781

1,0388

[0,7911; 1,3639]

0,3814

0,006

1,4644

[1,1211; 1,9128]

0,3389

0,016

1,4034

[1,0680; 1,8442]

0,0661

0,743

1,0683

[0,7152; 1,5959]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,4607

0,030

1,5852

[1,0481; 2,3975]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,3583

0,011

1,4309

[1,0893; 1,8797]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,2017

0,348

1,2234

[0,7987; 1,8741]

0,5885

0,006

1,8014

[1,1921; 2,7219]

IMC: Desnutrido**

0,5214

0,135

1,6844

[0,8460; 3,3540]

IMC: Sobrepeso**

0,0767

0,583

1,0797

[0,8177; 1,4257]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,2836

0,064

1,3279

[0,9832; 1,7934]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,0335

0,867

1,0340

[0,6940; 1,5406]

0,4224

0,046

1,5256

[1,0070; 2,3112]

Sexo: Feminino

-0,0969

0,586

0,9076

[0,6366; 1,2939]

Faixa etária: Idoso

-0,4048

0,002

0,6671

[0,5230; 0,8509]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,3078

0,032

1,3604

[1,0281; 1,8002]

0,0367

0,854

1,0374

[0,6971; 1,5438]

0,4223

0,047

1,5254

[1,0064; 2,3121]

-0,4040

0,002

0,6676

[0,5237; 0,8511]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor

β0
-0,5413

Bebida alcoólica: Consumidor
2

3

4

FINAL

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

Escol. do chefe: > 8 anos*

Escol. do chefe: > 8 anos*

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*
Escol. do chefe: > 8 anos*
Faixa etária: Idoso

-0,7131

-0,8769

-0,5457

-0,6141

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.
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Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 3 (Refrigerantes) e as características de estilo de vida,
socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

-0,1314

0,371

0,8770

[0,6553; 1,1737]

0,3639

0,016

1,4390

[1,0739; 1,9282]

0,2380

0,095

1,2688

[0,9583; 1,6798]

0,5653

0,024

1,7600

[1,0813; 2,8648]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,8730

0,000

2,3941

[1,5182; 3,7754]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,2081

0,169

1,2314

[0,9130; 1,6608]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,3858

0,146

1,4707

[0,8704; 2,4851]

0,7233

0,003

2,0612

[1,2976; 3,2741]

IMC: Desnutrido**

-0,6711

0,151

0,5112

[0,2032; 1,2858]

IMC: Sobrepeso**

-0,4901

0,001

0,6125

[0,4605; 0,8148]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,1175

0,479

1,1246

[0,8083; 1,5648]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,3206

0,227

1,3779

[0,8145; 2,3313]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,6384

0,008

1,8934

[1,1884; 3,0166]

-0,6928

0,146

0,5002

[0,1950; 1,2829]

IMC: Sobrepeso**

-0,4396

0,004

0,6443

[0,4817; 0,8618]

Sexo: Feminino

-0,0395

0,778

0,9613

[0,7269; 1,2713]

Faixa etária: Idoso

-1,0417

0,000

0,3528

[0,2787; 0,4466]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,1270

0,425

1,1354

[0,8273; 1,5583]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,3222

0,225

1,3801

[0,8154; 2,3358]

0,6380

0,008

1,8928

[1,1896; 3,0116]

-0,6945

0,145

0,4993

[0,1949; 1,2790]

IMC: Sobrepeso**

-0,4379

0,004

0,6454

[0,4835; 0,8616]

Faixa etária: Idoso

-1,0414

0,000

0,3529

[0,2787; 0,4570]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor

β0
-0,2322

Bebida alcoólica: Consumidor
2

3

4

FINAL

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

Escol. do chefe: > 8 anos*

IMC: Desnutrido**

Escol. do chefe: > 8 anos*
IMC: Desnutrido**

-0,7482

-0,3614

-0,1177

-0,1456

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.

127

Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 4 (Queijos gordos) e as características de estilo de vida,
socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

-0,2473

0,157

0,7809

[0,5530; 1,1029]

0,4226

0,015

1,5260

[1,0888; 2,1388]

0,2225

0,169

1,2492

[0,9070; 1,7205]

0,7455

0,011

2,1074

[1,1971; 3,7100]

Escol. do chefe: > 8 anos*

1,7276

0,000

5,6269

[3,1902; 9,9248]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,2459

0,125

1,2788

[0,9318; 1,7549]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,7760

0,020

2,1729

[1,1377; 4,1500]

1,7973

0,000

6,0331

[3,2244; 11,2885]

IMC: Desnutrido**

0,0875

0,832

1,0914

[0,4792; 2,4859]

IMC: Sobrepeso**

0,1257

0,442

1,1340

[0,8192; 1,5698]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,1758

0,290

1,1922

[0,8575; 1,6576]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,7244

0,013

2,0636

[1,1690; 3,6428]

1,7055

0,000

5,5041

[3,1060; 9,7539]

Sexo: Feminino

-0,1132

0,463

0,8930

[0,6571; 1,2137]

Faixa etária: Idoso

-0,2528

0,068

0,7766

[0,5917; 1,0194]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,2225

0,169

1,2492

[0,9070; 1,7205]

0,7455

0,011

2,1074

[1,1971; 3,7100]

1,7276

0,000

5,6269

[3,1902; 9,9248]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor

β0
-1,1579

Bebida alcoólica: Consumidor
2

3

4

FINAL

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

Escol. do chefe: > 8 anos*

Escol. do chefe: > 8 anos*

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*
Escol. do chefe: > 8 anos*

-2,1648

-2,2718

-2,0258

-2,1648

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.
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Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 5 (Doces diversos) e as características de estilo de vida,
socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

-0,4769

0,060

0,6207

[0,3773; 1,0211]

0,4873

0,026

1,6280

[1,0612; 2,4973]

0,2711

0,215

1,3114

[0,8503; 2,0225]

0,2290

0,555

1,2573

[0,5814; 2,7191]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,9827

0,008

2,6717

[1,3014; 5,4848]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,2504

0,261

1,2845

[0,8256; 1,9987]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,0533

0,894

1,0547

[0,4749; 2,3425]

0,7761

0,046

2,1730

[1,0143; 4,6553]

IMC: Desnutrido**

-0,4374

0,381

0,6457

[0,2395; 1,7412]

IMC: Sobrepeso**

-0,3447

0,059

0,7085

[0,4953; 1,0134]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,3586

0,113

1,4313

[0,9156; 2,2374]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,2277

0,539

1,2557

[0,6005; 2,6258]

0,9672

0,008

2,6306

[1,2997; 5,3245]

Sexo: Feminino

0,4237

0,073

1,5276

[0,9607; 2,4291]

Faixa etária: Idoso

-0,2288

0,116

0,7955

[0,5969; 1,0602]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,2711

0,215

1,3114

[0,8503; 2,0225]

0,2290

0,555

1,2573

[0,5814; 2,7191]

0,9827

0,008

2,6717

[1,3014; 5,4848]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor

β0
-1,6559

Bebida alcoólica: Consumidor
2

3

4

FINAL

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

Escol. do chefe: > 8 anos*

Escol. do chefe: > 8 anos*

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*
Escol. do chefe: > 8 anos*

-2,1349

-1,7636

-2,3944

-2,1349

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.
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Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 6 (Biscoitos sem recheio) e as características de estilo de
vida, socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

-1,2108

0,001

0,2980

[0,1477; 0,6011]

-0,1923

0,398

0,8251

[0,5250; 1,2967]

-1,2948

0,000

0,2740

[0,1371; 0,5473]

0,4166

0,139

1,5167

[0,8699; 2,6445]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,3752

0,132

1,4553

[0,8901; 2,3794]

Hábito de fumar: Fumante

-1,3042

0,001

0,2714

[0,1315; 0,5599]

0,7040

0,122

2,0218

[0,8236; 4,9632]

IMC: Sobrepeso**

0,1349

0,547

1,1444

[0,7331; 1,7865]

Hábito de fumar: Fumante

-1,1715

0,002

0,3099

[0,1527; 0,6291]

1,0946

0,000

2,9881

[1,8803; 4,7484]

Faixa etária: Idoso

0,3406

0,025

1,4058

[1,0452; 1,8908]

Hábito de fumar: Fumante

-1,1715

0,002

0,3099

[0,1527; 0,6291]

1,0946

0,000

2,9881

[1,8803; 4,7484]

0,3406

0,025

1,4058

[1,0452; 1,8908]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor

β0
-1,4513

Hábito de fumar: Fumante
2

3

4

FINAL

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

IMC: Desnutrido**

Sexo: Feminino

Sexo: Feminino
Faixa etária: Idoso

-1,8556

-1,6283

-2,3351

-2,3351

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.
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Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 7 (Biscoitos recheados) e as características de estilo de vida,
socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

-1,0180

0,004

0,3613

[0,1835; 0,7113]

-0,1847

0,371

0,8314

[0,5516; 1,2531]

-1,0657

0,002

0,3445

[0,1757; 0,6754]

0,1560

0,697

1,1688

[0,5259; 2,5977]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,4764

0,260

1,6103

[0,6963; 3,7239]

Hábito de fumar: Fumante

-1,0349

0,002

0,3553

[0,1854; 0,6808]

-0,7477

0,416

0,4734

[0,0762; 2,9425]

IMC: Sobrepeso**

-0,2412

0,212

0,7857

[0,5357; 1,1522]

Hábito de fumar: Fumante

-1,0994

0,002

0,3331

[0,1679; 0,6605]

-0,0318

0,902

0,9687

[0,5781; 1,6232]

-0,7911

0,000

0,4534

[0,3028; 0,6788]

-1,0967

0,002

0,3340

[0,1689; 0,6605]

-0,7925

0,000

0,4527

[0,3025; 0,6775]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor

β0
-1,8906

Hábito de fumar: Fumante
2

3

4

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

IMC: Desnutrido**

Sexo: Feminino

-2,2414

-1,8119

-1,8779

Faixa etária: Idoso
FINAL

Hábito de fumar: Fumante
Faixa etária: Idoso

-1,8962

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.
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Resultado da análise de regressão logística múltipla do consumo de alimentos
industrializados do Grupo 8 (Molhos à base de maionese) e as características de estilo de
vida, socioeconômicas, antropométricas e demográficas. São Paulo, 2003.
Modelo
1

Variáveis independentes

β

p

OR

IC95%OR

-0,6251

0,054

0,5352

[0,2835; 1,0104]

1,2628

0,000

3,5353

[1,8317; 6,8235]

0,9995

0,002

2,7170

[1,4473; 5,1004]

-0,0094

0,987

0,9907

[0,3071; 3,1953]

Escol. do chefe: > 8 anos*

1,0271

0,069

2,7929

[0,9199; 8,4793]

Bebida alcoólica: Consumidor

1,0287

0,002

2,7974

[1,4924; 5,2435]

-0,6327

0,512

0,5311

[0,0780; 3,6190]

IMC: Sobrepeso**

0,1510

0,491

1,1630

[0,7518; 1,7990]

Bebida alcoólica: Consumidor

1,1991

0,001

3,3171

[1,6789; 6,5538]

0,4964

0,065

1,6428

[0,9687; 2,7861]

-0,7640

0,003

0,4658

[0,2861; 0,7584]

1,0762

0,001

2,9336

[1,5524; 5,5438]

-0,7728

0,002

0,4617

[0,2852; 0,7476]

Hábito de fumar: Fumante
Bebida alcoólica: Consumidor

β0
-3,1994

Bebida alcoólica: Consumidor
2

3

4

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

IMC: Desnutrido**

Sexo: Feminino

-3,6325

-3,1331

-3,4769

Faixa etária: Idoso
FINAL

Bebida alcoólica: Consumidor
Faixa etária: Idoso

-3,1094

Notas:
*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos.
**Em relação aos indivíduos eutróficos.
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ANEXO 5 - Estatística descritiva da contribuição para valor energético
total, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, colesterol e sódio
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Estatística descritiva da contribuição de cada grupo de alimentos industrializados
para valor energético total, por porcentagem (%), erro padrão (ep) e intervalo de
confiança de 95% (IC95%). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos*

Contribuição para o valor energético total (%)
Média**

ep**

IC95%**

Grupo 1

5,25

0,23

[4,79; 5,72]

Grupo 2

6,15

0,42

[5,31; 6,99]

Grupo 3

4,58

0,27

[4,03; 5,13]

Grupo 4

1,91

0,18

[1,54; 2,28]

Grupo 5

2,62

0,26

[2,10; 3,14]

Grupo 6

2,03

0,20

[1,63; 2,43]

Grupo 7

1,49

0,20

[1,09; 1,89]

Grupo 8

0,61

0,09

[0,43; 0,79]

TOTAL

24,64

-

-

Notas:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e
nuggets / 3 – Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 –
Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e
pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
**Valores ponderados conforme desenho amostral.

Estatística descritiva da contribuição de cada grupo de alimentos industrializados
para açúcares adicionados, por porcentagem (%), erro padrão (ep) e intervalo de
confiança de 95% (IC95%). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos*

Contribuição para o consumo de açúcares adicionados (%)
IC95%**

Grupo 2

Média**
8,91

ep**
1,05

[6,81; 11,02]

Grupo 3

32,69

1,46

[29,76; 35,63]

Grupo 5

11,60

0,93

[9,73; 13,47]

Grupo 6

9,57

1,00

[7,57; 11,58]

Grupo 7

2,74

0,50

[1,73; 3,75]

Grupo 8

0,96

0,24

[0,47; 1,44]

TOTAL

66,47

-

-

Notas:
*Grupos de alimentos: 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 – Refrigerantes e refrescos / 5 –
Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 –
Molhos à base de maionese.
**Valores ponderados conforme desenho amostral.
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Estatística descritiva da contribuição de cada grupo de alimentos industrializados
para gorduras totais, por porcentagem (%), erro padrão (ep) e intervalo de confiança
de 95% (IC95%). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos*

Contribuição para o consumo de gorduras totais (%)
Média**

ep**

IC95%**

Grupo 1

12,93

0,48

[11,96; 13,89]

Grupo 2

10,12

0,68

[8,75; 11,48]

Grupo 4

3,57

0,36

[2,85; 4,28]

Grupo 5

2,25

0,28

[1,70; 2,80]

Grupo 6

2,03

0,21

[1,62; 2,45]

Grupo 7

1,06

0,19

[0,68; 1,45]

Grupo 8

1,36

0,19

[0,97; 1,74]

TOTAL

33,42

-

-

Notas:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 4
– Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem
recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
**Valores ponderados conforme desenho amostral.

Estatística descritiva da contribuição de cada grupo de alimentos industrializados
para gorduras saturadas, por porcentagem (%), erro padrão (ep) e intervalo de
confiança de 95% (IC95%). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos*

Contribuição para o consumo de gorduras saturadas (%)
Média**

ep**

IC95%**

Grupo 1

12,17

0,65

[10,86; 13,48]

Grupo 2

11,79

0,76

[10,27; 13,30]

Grupo 4

6,09

0,56

[4,97; 7,21]

Grupo 5

2,98

0,36

[2,26; 3,70]

Grupo 6

1,72

0,18

[1,36; 2,07]

Grupo 7

1,08

0,21

[0,66; 1,49]

Grupo 8

0,76

0,12

[0,53; 0,99]

TOTAL

36,64

-

-

Notas:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 4 –
Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem
recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
**Valores ponderados conforme desenho amostral.
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Estatística descritiva da contribuição de cada grupo de alimentos industrializados
para gorduras trans, por porcentagem (%), erro padrão (ep) e intervalo de confiança
de 95% (IC95%). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos*

Contribuição para o consumo de gorduras trans (%)
Média**

ep**

IC95%**

Grupo 1

35,80

1,05

[33,71; 37,90]

Grupo 2

7,64

0,52

[6,59; 8,69]

Grupo 4

2,12

0,27

[1,58; 2,66]

Grupo 5

1,34

0,21

[0,92; 1,76]

Grupo 6

7,09

0,72

[5,65; 8,53]

Grupo 7

2,13

0,36

[1,40; 2,85]

TOTAL

56,12

-

-

Notas:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets
/ 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados
sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados.
**Valores ponderados conforme desenho amostral.

Estatística descritiva da contribuição de cada grupo de alimentos industrializados
para colesterol, por porcentagem (%), erro padrão (ep) e intervalo de confiança de
95% (IC95%). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos*

Contribuição para o consumo de colesterol (%)
Média**

ep**

IC95%**

Grupo 1

2,73

0,52

[1,70; 3,77]

Grupo 2

14,96

0,98

[12,99; 16,92]

Grupo 4

4,92

0,51

[3,89; 5,95]

Grupo 5

1,54

0,30

[0,94; 2,14]

Grupo 8

0,48

0,11

[0,26; 0,71]

TOTAL

24,75

-

-

Notas:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets
/ 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 8 – Molhos à base de
maionese.
**Valores ponderados conforme desenho amostral.
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Estatística descritiva da contribuição de cada grupo de alimentos industrializados
para sódio, por porcentagem (%), erro padrão (ep) e intervalo de confiança de 95%
(IC95%). São Paulo, 2003.
Grupos de alimentos*

Contribuição para o consumo de sódio (%)
Média**

ep**

IC95%**

Grupo 1

4,96

0,21

[4,55; 5,37]

Grupo 2

9,31

0,78

Grupo 3

0,97

0,11

[7,74; 10,87]
[0,75; 1,20]

Grupo 4

2,34

0,25

Grupo 5

1,54

0,17

Grupo 6

2,20

0,22

Grupo 7

1,83

0,24

[1,77; 2,64]
[1,35; 2,30]

Grupo 8

0,49

0,07

[0,36; 0,63]

TOTAL

23,64

-

-

[1,84; 2,83]
[1,19; 1,88]

Notas:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e
nuggets / 3 – Refrigerantes e refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 –
Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e
pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
**Valores ponderados conforme desenho amostral.
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ANEXO 6 – Contribuição para valor energético total, açúcares
adicionados, gorduras (totais, saturadas e trans), colesterol e sódio,
segundo faixa etária e sexo
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Contribuição de cada grupo de alimentos industrializados para o valor energético total,
segundo faixa etária e sexo. São Paulo, 2003.
Adultos
Grupos de alimentos*

Idosos

Homens

Mulheres

p

Homens

Mulheres

p

Grupo 1

4,89

5,60

0,146

4,54

5,37

0,062

Grupo 2

6,75

6,20

0,509

5,04

4,09

0,080

Grupo 3

5,33

4,76

0,333

2,16

2,07

0,829

Grupo 4

2,10

2,00

0,767

1,50

0,88

0,003

Grupo 5

1,89

3,48

0,020

1,14

2,06

0,036

Grupo 6

0,95

2,59

0,001

1,77

3,69

<0,001

Grupo 7

1,91

1,41

0,343

0,45

0,77

0,199

Grupo 8

0,56

0,77

0,301

0,27

0,21

0,594

Nota:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 – Refrigerantes e
refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem
recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Contribuição de cada grupo de alimentos industrializados no consumo de açúcares
adicionados, segundo faixa etária e sexo. São Paulo, 2003.
Adultos

Idosos

Grupos de alimentos*
Homens

Mulheres

p

Homens

Mulheres

p

Grupo 2

11,06

7,43

0,055

11,51

6,19

0,013

Grupo 3

39,34

32,43

0,030

17,99

15,87

0,385

Grupo 5

9,63

13,70

0,115

7,78

11,02

0,110

Grupo 6

3,91

12,62

<0,001

8,62

17,60

<0,001

Grupo 7

3,49

2,69

0,483

0,90

1,09

0,761

Grupo 8

0,79

1,45

0,543

1,06

0,57

0,361

Nota:
*Grupos de alimentos: 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 – Refrigerantes e refrescos / 5 – Doces
diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de
maionese.
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Contribuição de cada grupo de alimentos industrializados no consumo de gorduras totais,
segundo faixa etária e sexo. São Paulo, 2003.
Adultos

Idosos

Grupos de alimentos*
Homens

Mulheres

p

Homens

Mulheres

p

Grupo 1

12,14

13,67

0,167

11,46

13,19

0,104

Grupo 2

11,22

10,12

0,383

8,38

6,59

0,041

Grupo 4

3,76

3,86

0,874

2,76

1,69

0,004

Grupo 5

1,65

2,97

0,051

0,95

1,82

0,057

Grupo 6

0,93

2,60

0,001

1,73

3,81

<0,001

Grupo 7

1,62

0,87

0,153

0,17

0,34

0,141

Grupo 8

1,28

1,67

0,350

0,61

0,47

0,600

Nota:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 4 – Queijos gordos
e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães
recheados / 8 – Molhos à base de maionese.

Contribuição de cada grupo de alimentos industrializados no consumo de gorduras
saturadas, segundo faixa etária e sexo. São Paulo, 2003.
Adultos

Idosos

Grupos de alimentos*
Homens

Mulheres

p

Homens

Mulheres

p

Grupo 1

12,30

12,32

0,985

11,00

11,57

0,600

Grupo 2

12,81

12,01

0,580

9,56

7,73

0,070

Grupo 4

6,57

6,45

0,906

4,79

2,96

0,005

Grupo 5

2,13

3,94

0,039

1,40

2,41

0,095

Grupo 6

0,79

2,18

0,001

1,45

3,25

<0,001

Grupo 7

1,75

0,80

0,098

0,14

0,36

0,093

Grupo 8

0,67

0,96

0,258

0,35

0,30

0,780

Nota:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets 4 – Queijos gordos
e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães
recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
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Contribuição de cada grupo de alimentos industrializados no consumo de gorduras trans,
segundo faixa etária e sexo. São Paulo, 2003.
Adultos

Idosos

Grupos de alimentos*
Homens

Mulheres

p

Homens

Mulheres

p

Grupo 1

36,05

36,50

0,874

30,99

34,16

0,165

Grupo 2

8,83

7,48

0,353

6,11

4,56

0,108

Grupo 4

2,47

2,13

0,473

1,62

0,94

0,039

Grupo 5

1,46

1,36

0,834

0,53

1,27

0,111

Grupo 6

2,82

9,53

<0,001

5,81

12,80

<0,001

Grupo 7

3,12

1,85

0,174

0,26

0,66

0,165

Nota:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 4 – Queijos gordos
e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães
recheados.

Contribuição de cada grupo de alimentos industrializados no consumo de colesterol,
segundo faixa etária e sexo. São Paulo, 2003.
Adultos

Idosos

Grupos de alimentos*
Homens

Mulheres

p

Homens

Mulheres

p

Grupo 1

2,95

2,72

0,712

2,54

2,05

0,448

Grupo 2

15,69

15,35

0,882

12,37

11,47

0,536

Grupo 4

5,08

5,43

0,712

3,43

2,53

0,068

Grupo 5

1,49

1,73

0,687

0,72

1,28

0,260

Grupo 6

<0,01

<0,01

0,606

<0,01

<0,01

0,087

Grupo 7

0,15

0,09

0,435

0,01

0,06

0,290

Grupo 8

0,32

0,65

0,138

0,38

0,35

0,940

Nota:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 4 – Queijos gordos
e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães
recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
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Contribuição de cada grupo de alimentos industrializados no consumo de sódio, segundo
faixa etária e sexo. São Paulo, 2003.
Adultos

Idosos

Grupos de alimentos*
Homens

Mulheres

p

Homens

Mulheres

p

Grupo 1

4,60

5,24

0,213

4,41

5,34

0,033

Grupo 2

11,57

8,57

0,018

7,69

4,87

0,002

Grupo 3

1,01

1,10

0,708

0,46

0,46

0,967

Grupo 4

2,67

2,36

0,489

2,05

0,99

0,002

Grupo 5

1,31

1,88

0,201

0,75

1,15

0,230

Grupo 6

0,90

2,91

<0,001

1,85

4,14

<0,001

Grupo 7

2,07

1,90

0,776

0,76

1,09

0,405

Grupo 8

0,43

0,65

0,206

0,19

0,11

0,279

Nota:
*Grupos de alimentos: 1 – Manteiga e margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 – Refrigerantes e
refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 – Biscoitos doces e salgados sem
recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8 – Molhos à base de maionese.
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ANEXO 7 – Artigo para publicação
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Abstract
Objectives: To assess frequency and factors associated with the intake of
processed foods among adults and elderly people, as well as its nutritional
contribution.
Methodology: Cross-sectional population-based study in a sample of 1.530
adults and elderly people of both genders, performed in 2003. Probabilistic
samples were obtained from multi-stage cluster samples in the City of Sao
Paulo. Dietary intake was measured by 24-hour recall method. Processed
foods selected were consumed by at least 5% of the sample and classified
into eight groups (1 - Butter and margarine / 2 - Cold meats, hamburguer,
sausages and nuggets / 3 - Soft drinks and other artificial drinks / 4 - Fatty
cheese and cream of milk / 5 – Sweets, cakes and chocolates / 6 - Cookies
without filling / 7 - Filled cookies and breads / 8 - Mayonnaise-based sauces).
Logistic regression analyses were performed to evaluate the relations among
consumption of processed foods and demographic, socioeconomic and
lifestyle variables. The analyses considerated sampling design.
Results: Groups of processed foods that presented higher consumption
were Groups 1 (62%), 3 (48%) and 2 (41%). The eight groups of products
also showed high contribution to total daily intake of added sugar (66%), total
fat (33%), saturated fat (37%) and trans fat (56%), cholesterol (25%) and
sodium (24%). Among the factors associated with the consumption of
processed foods, there is positive association with socioeconomic level and
negative association with age.
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Conclusion: Knowledge of these factors is important for implementation of
public policies in health and reducing risks for developing non-communicable
chronic diseases.

Keywords: Processed foods, diet, nutrition, food consumption.
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Resumo

Objetivos: Avaliar a freqüência e fatores associados ao consumo de
alimentos industrializados por adultos e idosos, bem como sua contribuição
nutricional.
Metodologia: Estudo transversal com amostra representativa de 1.530
adultos e idosos de ambos os sexos. Foram tomadas amostras
probabilísticas em dois estágios, setor censitário e domicílio, do Município de
São Paulo em 2003. O consumo alimentar foi medido por meio do
Recordatório de 24 horas. Os produtos selecionados foram consumidos por,
no mínimo, 5% da amostra e classificados em oito grupos (1 – Manteiga e
margarina / 2 – Embutidos, hambúrguer e nuggets / 3 – Refrigerantes e
refrescos / 4 – Queijos gordos e creme de leite / 5 – Doces diversos / 6 –
Biscoitos doces e salgados sem recheio / 7 – Biscoitos e pães recheados / 8
– Molhos à base de maionese). Foram feitas análises de regressão logística,
levando em consideração o desenho amostral, para avaliar as associações
entre

o

consumo

de

industrializados

e

variáveis

demográficas,

socioeconômicas e de estilo de vida.
Resultados: Os grupos de alimentos industrializados de maior consumo
foram os Grupos 1 (62%), 3 (48%) e 2 (41%). Os produtos dos oito grupos
apresentaram elevada contribuição para a ingestão diária total de açúcares
adicionados (66%), gorduras totais (33%), gorduras saturadas (37%),
gorduras trans (56%), colesterol (25%) e sódio (24%). Dos fatores que se
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associaram

ao

consumo

de

alimentos

industrializados,

destaca-se

associação direta com o nível socioeconômico e inversa com a faixa etária.
Conclusão:

O

conhecimento

desses

fatores

é

importante

para

implementação de políticas públicas e redução dos riscos para o
desenvolvimento de DCNT.

Palavras-chaves: alimentos industrializados, dieta, nutrição, consumo de
alimentos.
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Introdução

A prevalência das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) tem
aumentado em todo o mundo. Nos países em desenvolvimento, como o
Brasil, as DCNT constituem causa de 79% das mortes registradas. Entre as
causas ambientais associadas à maior incidência de DCNT, as principais
são maus hábitos alimentares e ausência da prática de atividade física
(BERMUDEZ e TUCKER, 2003; WHO, 2003; GIBNEY e col., 2004;
SCHNEIDER, 2005).
Os maus hábitos alimentares, por sua vez, são resultantes da forma
em que se dá a vida moderna, caracterizada por intenso período de
industrialização, urbanização e globalização. Hoje, todas sociedades
passam por uma fase de transição nutricional definida, principalmente, por
maior consumo de alimentos industrializados, muitas vezes ricos em
açúcares, gorduras e sódio, e presença insuficiente de frutas e hortaliças
(BARRETO e col., 2003; MENDONÇA e ANJOS, 2004; WHO, 2005;
FISBERG e col., 2006; POPKIN, 2006).
No início das décadas de 60 e 70, por exemplo, o consumo de
industrializados no Brasil apresentava uma leve tendência de aumento,
intensificando-se nas duas próximas décadas. Nas áreas metropolitanas
nacionais, ao longo das três últimas décadas, foi identificado um crescimento
de até 400% no consumo de produtos industrializados tais como
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refrigerantes e biscoitos recheados (MARTINS e col., 2003; LEVY-COSTA e
col., 2007).
Diante desse crítico cenário, autoridades internacionais e nacionais
têm estabelecido recomendações nutricionais para prevenção das DCNT por
meio de um menor consumo de produtos ricos em energia, açúcares,
gorduras e sal, associado a uma maior ingestão de alimentos com baixa
densidade energética e ricos em fibras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006;
WHO, 2006).
No entanto, considerando que são escassas as informações sobre o
padrão alimentar atual da população brasileira, principalmente quanto ao
consumo de alimentos industrializados, destaca-se a importância da
avaliação de sua real contribuição nutricional bem como freqüência de
consumo.
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Metodologia

Delineamento e População de Estudo
Os dados do presente artigo são provenientes do estudo transversal
de base populacional “Inquérito de Saúde de São Paulo (ISA-SP)” que
coletou dados acerca das condições de vida e saúde de adultos e idosos
residentes no Município de São Paulo, no ano de 2003.
Amostra
A amostragem foi estratificada por conglomerados em dois estágios:
setor censitário e domicílio. Os setores censitários foram agrupados em três
estratos em função do percentual de chefes de família com escolaridade de
nível universitário. No primeiro estágio da amostragem, foram sorteados com
probabilidade proporcional ao tamanho 10 setores censitários de cada um
dos três estratos, totalizando 30 setores para cada uma das regiões. No
segundo estágio da amostragem, foram sorteados domicílios de cada setor.
O sorteio foi realizado de forma a obter um mínimo de 200 entrevistas
para cada um dos seguintes domínios de idade e sexo: 20 a 59 anos – sexo
masculino; 20 a 59 anos – sexo feminino; 60 anos ou mais – sexo masculino
e 60 anos ou mais – sexo feminino. O número mínimo de 200 entrevistas
possibilita estimar uma prevalência de 0,5 com erro de 0,06 considerando
um alfa de 0,05 e um efeito de delineamento de 1,5.
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Optou-se por duplicar o tamanho da amostra calculada para aumentar
o poder dos testes estatísticos, totalizando 400 indivíduos por domínio. Ao
final, a amostra do estudo totalizou 1.600 indivíduos de ambos os sexos com
idade igual ou superior a 20 anos.
Para eliminar sub e super-estimação do consumo alimentar,
indivíduos que apresentaram ingestão energética abaixo do Percentil 01 ou
acima do Percentil 99 foram excluídos, permanecendo uma população de
estudo composta por 1.530 entrevistados de ambos os sexos assim
distribuídos: 728 adultos (20 a 59 anos de idade) e 802 idosos (60 anos ou
mais) (NIELSEN e ADAIR, 2007).
Coleta dos Dados
Os dados foram coletados no ano de 2003 através da apicação de
questionário por pesquisadores previamente treinados. O questionário
incluiu

blocos

temáticos

sobre

características

demográficas,

socioeconômicas, familiares e de estilo de vida, entre outras.
O consumo

alimentar

foi

obtido

pela

aplicação

do

método

Recordatório Alimentar de 24 horas (R24h), adaptado de THOMPSON e
BYERS (1994). Realizou-se crítica dos dados com objetivo de identificar as
principais falhas do entrevistador na coleta de dados, assim como para
padronização das quantidades dos alimentos referidos.
Os R24h foram digitados no software Nutrition Data System (NDS)
(2007) desenvolvido pela Universidade de Minnesota para obtenção da
composição nutricional.

152

Grupos de Alimentos
Inicialmente, todos os alimentos referidos pela população de estudo
foram divididos em duas grandes classes: (1) Alimentos in natura e (2)
Alimentos processados. Diante da grande diversidade de produtos
alimentícios, variando de especiarias a fórmulas especiais, os itens
consumidos por menos de 5% da população de estudo (ex.: azeitonas, frutas
desidratadas, cereais matinais, missô e leite de soja, água e leite de coco e
fórmula especial), minimamente processado (ex.: arroz, feijão, carnes,
pescados e frutos do mar, leites, café, pães tipo francês, de forma ou de
leite), ou utilizados como ingrediente de preparações culinárias (ex.: açúcar,
óleos vegetais, farinhas, massas de macarrão, fermentos químicos e
biológicos e temperos) foram desconsiderados. Os alimentos processados
selecionados formaram oito grupos: (1) Manteiga e margarina; (2)
Embutidos, hambúrguer e nuggets; (3) Refrigerantes e refrescos; (4) Queijos
gordos e creme de leite; (5) Doces diversos como sorvetes, chocolates,
balas, pudins, gelatinas, tortas, bolos e achocolatados; (6) Biscoitos sem
recheio, doces e salgados; (7) Biscoitos recheados e pães recheados e (8)
Molhos à base de maionese.
Variáveis de Estudo
A análise da freqüência de consumo de alimentos industrializados
considerou o consumo dos produtos enquadrados nos oito grupos de
industrializados como variável dependente, enquanto variáveis de estilo de
vida

(tabagismo

e

consumo

de

bebida

alcoólica),

socioeconômica
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(escolaridade do chefe de família como variável proxy), antropométrica
(índice de massa corporal) e demográficas (faixa etária e sexo) foram
variáveis independentes.
Análise Estatística
Realizou-se a análise dos dados ponderada pelo módulo Survey do
software Stata® 8.0 para que os resultados fossem obtidos com as correções
necessárias, conforme o desenho amostral e frações amostrais dos setores
censitários (segundo características socioeconômicas) e domicílio.
A verificação da relação existente entre as variáveis independentes
(estilo de vida, socioeconômica, antropométrica e demográficas) e o
consumo dos grupos de alimentos industrializados, bem como a contribuição
de cada grupo de produtos para a ingestão de calorias, açúcares
adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol
e sódio, entre os sexos masculino e feminino, em cada faixa etária, foi
realizada via testes de diferença de médias (Chi-quadrado), nível de
significância p<0,05 e análise de regressão logística múltipla hierarquizada
(FIGURA 1). Na hierarquia idealizada para o estudo, as variáveis de estilo de
vida constituíram o bloco mais distal, sendo o primeiro a ser incluído no
modelo múltiplo. As variáveis cuja associação foi significativa (p<0,05)
permaneceram como fator de ajuste para as variáveis hierarquicamente
inferiores. A variável seguinte, socioeconômica, após ajuste pelo primeiro
bloco, se significativa (p<0,05), passa a ser controle da variável
antropométrica e, posteriormente, das variáveis demográficas.
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1o nível:

Variáveis de estilo de vida

Hábito de fumar
Consumo de bebida alcoólica

↓
2o nível:

Variável socioeconômica

Escolaridade do chefe de família

↓
3o nível:

Variável antropométrica

Estado nutricional

↓
4o nível:

Variáveis demográficas

Faixa etária

Sexo
↓
CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

FIGURA 1 – Estrutura hierarquizada adotada nos modelos de regressão
logística múltipla do consumo de grupos de alimentos industrializados.
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Resultados

Os grupos de alimentos industrializados de maior consumo foram os
grupos das manteigas e margarinas (Grupo 1), refrigerantes e refrescos
(Grupo 3) e embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), embora apenas o
primeiro tenha apresentado consumo por mais de 50% da população
(FIGURA 2). Os demais grupos de alimentos industrializados não foram
relatados por mais de 75% da população.

Porcentagem (%)
100%
37.69%
58.75%

52.27%
72.95%

81.45%

84.75%

89.61%

92.64%

15.25%

10.39%

7.36%

50%
62.31%
41.25%

47.73%
27.05%

18.55%

0%
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Consumiu

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Não consumiu

FIGURA 2 – Distribuição percentual da população (n=1.530), segundo
consumo dos grupos de produtos industrializados. São Paulo, 2003.

De acordo com o TABELA 1, observa-se a elevada contribuição dos
produtos industrializados para a ingestão diária total de açúcares
adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol
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e sódio. Aproximadamente um quarto do valor energético total foi
proveniente dos oito grupos de produtos estudados (24,64%). O consumo de
açúcares adicionados demonstrou a participação expressivamente maior dos
industrializados

(66,47%).

Em

relação

às

gorduras,

os

produtos

industrializados forneceram aproximadamente um terço da ingestão diária
total de gorduras totais (33,32%) e gorduras saturadas (36,59%). 56,12%
das gorduras trans originaram do consumo dos alimentos industrializados,
assim como cerca de um quarto da ingestão diária total de colesterol
(24,75%) e sódio (23,64%).

TABELA 1 – Contribuição percentual na ingestão diária total de energia e
nutrientes dos alimentos industrializados e não industrializados. São Paulo,
2003.

Contribuição

Valor
Energético

Açúcares
Adicionados

Gorduras
Totais

Saturadas

Trans

Colesterol

Sódio

Alimentos
industrializados*

24,64%

66,47%

33,32%

36,59%

56,12%

24,75%

23,64%

Alimentos não
industrializados**

75,36%

33,53%

66,68%

63,41%

43,88%

75,25%

76,36%

*Alimentos industrializados enquadrados nos oito grupos de produtos estudados.
** Alimentos in natura ou, se processados, consumidos por menos de 5% da população,
minimamente processado ou utilizados como ingrediente de outras preparações.

A partir dos modelos de regressão logística múltipla hierarquizada, foi
observada

redução

da

probabilidade

de

consumo

dos

produtos

industrializados dos Grupos 1, 2, 3, 7 e 8 entre idosos; e aumento da
probabilidade de consumo dos Grupos 2, 3, 4 e 5 entre indivíduos com chefe
de família de maior escolaridade, variável proxy do nível socioeconômico.
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Consumo de refrigerantes e refrescos (Grupo 3), particularmente, evidenciou
associação também com estado nutricional, identificando-se redução da
probabilidade de consumo entre indivíduos com sobrepeso e obesidade, em
comparação aos eutróficos (OR=0,65, IC95% [0,48-0,86]). Biscoitos doces e
salgados sem recheio (Grupo 6) e biscoitos e pães recheados (Grupo 7)
apresentaram probabilidade de consumo inversamente associada ao hábito
de fumar. Entre indivíduos idosos e indivíduos do sexo feminino, o consumo
de alimentos de tais grupos apresentou associação direta. Ao contrário dos
de queijos gordos e creme de leite (Grupo 4) e doces diversos (Grupo 5), o
consumo de bebida alcoólica apresentou-se diretamente associado à
probabilidade de consumo de embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2)
(OR=1,36, IC95% [1,03-1,80]) e molhos à base de maionese (Grupo 8)
(OR=2,93, IC95% [1,55-5,54]) (TABELA 2).

158

TABELA 2 – Modelos finais de regressão logística múltipla, valores de p, OR
e IC95%OR do consumo dos grupos de alimentos industrializados. São
Paulo, 2003.
Grupos de
alimentos

Variáveis independentes

p

OR

IC95%OR

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,05

1,53

[0,99; 2,35]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,14

1,41

[0,89; 2,22]

Faixa etária: Idoso

0,02

0,73

[0,56; 0,94]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,03

1,36

[1,03; 1,80]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,85

1,04

[0,70; 1,54]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,05

1,53

[1,01; 2,31]

Faixa etária: Idoso

0,00

0,67

[0,52; 0,85]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,43

1,14

[0,83; 1,56]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,23

1,38

[0,82; 2,34]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,01

1,89

[1,19; 3,01]

Estado nutricional: Desnutrido**

0,15

0,50

[0,19; 1,28]

Estado nutricional: Sobrepeso**

0,00

0,65

[0,48; 0,86]

Faixa etária: Idoso

0,00

0,35

[0,28; 0,46]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,17

1,25

[0,91; 1,72]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,01

2,11

[1,20; 3,71]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,00

5,63

[3,19; 9,92]

Bebida alcoólica: Consumidor

0,22

1,31

[0,85; 2,02]

Escol. do chefe: de 4 a 8 anos*

0,56

1,26

[0,58; 2,72]

Escol. do chefe: > 8 anos*

0,01

2,67

[1,30; 5,48]

Hábito de fumar: Fumante

0,00

0,31

[0,15; 0,63]

Sexo: Feminino

0,00

2,99

[1,88; 4,75]

Faixa etária: Idoso

0,03

1,41

[1,05; 1,89]

Biscoitos e pães
recheados

Hábito de fumar: Fumante

0,00

0,33

[0,17; 0,66]

Faixa etária: Idoso

0,00

0,45

[0,30; 0,68]

Molhos à base de
maionese

Bebida alcoólica: Consumidor

0,00

2,93

[1,55; 5,54]

Faixa etária: Idoso

0,00

0,46

[0,29; 0,75]

Manteiga e
margarina

Embutidos,
hambúrguer e
nuggets

Refrigerantes e
refrescos

Queijos gordos e
creme de leite

Doces diversos

Biscoitos doces e
salgados sem
recheio

*Em relação à escolaridade do chefe de família inferior a 4 anos. / **Em relação aos
indivíduos eutróficos.
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Discussão

O presente artigo teve como objetivo avaliar a freqüência de consumo
de alimentos industrializados por adultos e idosos, bem como sua
contribuição no consumo de energia, açúcares adicionados, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol e sódio. Os resultados
mostram que os grupos das manteigas e margarinas (Grupo 1), refrigerantes
e refrescos (Grupo 3) e embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) foram
os industrializados com maiores percentuais de consumo. Adotando como
parâmetro de avaliação do consumo de produtos industrializados as porções
diárias médias propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), com base em uma dieta padrão de 2000 kcal/dia, quais sejam:
100 kcal/dia para os Grupos 1, 3, 5, 6, 7 e 8 e 125 kcal/dia para os Grupos 2
e 4; excetuando-se o grupo dos queijos gordos e creme de leite (Grupo 4),
pode-se verificar o alto consumo de todos os demais produtos, inclusive por
estar a mediana de consumo destes alimentos industrializados acima das
porções diárias estabelecidas (FIGURA 3). Em relação ao consumo médio
dos grupos dos embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2), doces diversos
(Grupo 5), biscoitos sem recheio (Grupo 6) e biscoitos e pães recheados
(Grupo 7), encontraram-se próximos ou acima do dobro das porções
estabelecidas pela ANVISA (ANVISA, 2003).
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FIGURA 3 – Consumo (mediana e média), em kcal, dos alimentos
industrializados em relação à porção diária estabelecida pela ANVISA,
segundo grupos de alimentos. São Paulo, 2003.

Embora o recordatório de 24 horas (R24h) permita o conhecimento
detalhado sobre os tipos e quantidades de alimentos e produtos
industrializados consumidos, sendo um instrumento de grande importância
para estudos de base populacional, como, por exemplo, o Third National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), por descrever
apenas um dia da dieta de cada indivíduo, pode não registrar o consumo de
produtos cujo consumo seja mais pontual. Assim, é possível explicar porque
os produtos dos Grupos 4-8 apresentaram consumo em menos de um terço
da população, já que são produtos de consumo pouco freqüente,
diferentemente dos alimentos enquadrados nos Grupos 1-3 (WILLETT,
1998; DWYER e col., 2003).
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A partir da avaliação da contribuição de cada grupo de alimentos
industrializados no consumo total de energia, açúcares, gorduras, colesterol
e sódio pode-se notar sua real importância nutricional. Os oito grupos de
produtos estudados foram responsáveis por um quarto do valor energético
total ingerido além de serem fontes importantes de açúcares, gorduras,
colesterol e sódio que, se não consumidos de forma controlada, podem
contribuir para um maior risco de desenvolvimento de DCNT.
Os principais produtos fontes de açúcares adicionados foram os
refrigerantes e refresco (Grupo 3) devido ao alto teor de sacarose e alta
freqüência de consumo, uma vez que aproximadamente 48% da população
relatou consumi-los. Tal resultado coincide com as conclusões do IBGE que
indica, a partir da POF 2002-2003, maior consumo de alimentos com alto
teor de açúcar pelas famílias brasileiras. Enquanto se recomenda a ingestão
de açúcares em até 10% do valor energético total (VET), foi verificada uma
ingestão próxima a 13,7% (IBGE, 2004).
Responsáveis por aproximadamente um terço das gorduras totais e
gorduras saturadas consumidas, como era de se esperar, os produtos
industrializados estudados apresentaram destaque maior ainda no consumo
de gorduras trans, fornecendo cerca de 56% do total ingerido. A partir da
estimativa do consumo total de gorduras trans apresentada pela mesma
população de adultos e idosos residentes no Município de São Paulo, foi
verificado que a margarina foi o alimento de maior contribuição. A ingestão
média de gorduras trans foi igual a 4,5 + 0,16 g/dia (2,23 + 0,06% VET) entre
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os adultos, e a 3,8 + 0,12 g/dia (2,21 + 0,06% VET) entre os idosos,
enquanto a recomendação da OMS para prevenção das DCNT indica uma
ingestão de até 1% VET (CASTRO e col., 2007).
É válido destacar, ainda, que, nos dias atuais, praticamente todas as
margarinas encontradas à venda já são isentas de gorduras trans (ALBERS
e col., 2008). Desconsiderando o consumo de gorduras trans a partir das
margarinas, mais de 70% dessas gorduras são obtidas a partir dos
embutidos, hambúrguer e nuggets (Grupo 2) e biscoitos não recheados
(Grupo 6) que, embora possam apresentar teor reduzido deste tipo de
gordura, sua contribuição torna-se significativa devido ao alto consumo de
tais alimentos, principalmente entre mulheres e idosos. De acordo com a
simulação realizada por CASTRO e col. (2007), no qual foi ignorada a
contribuição das margarinas (35%-36%), o consumo de gorduras trans
manteve-se ainda acima do preconizado pela OMS em ambas faixas etárias:
2,9 + 0,10 g/dia (1,38 + 0,04% VET), entre os adultos, e 2,4 + 0,08 g/dia
(1,37 + 0,04% VET), entre os idosos.
Também é importante a contribuição dos industrializados para a
ingestão de colesterol e sódio, principalmente dos grupos dos embutidos,
hambúrguer e nuggets (Grupo 2), queijos gordos e creme de leite (Grupo 4)
e manteiga e margarina (Grupo 1), que contribuem com aproximadamente
um quarto do total diário. A partir de dados publicados na literatura, pode-se
observar a importância do controle da ingestão de sódio na dieta. De acordo
com um estudo sobre a redução do consumo de sódio na ocorrência de
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doenças cardiovasculares, realizado com mais de 3.100 adultos com préhipertensão, foi constatado que uma redução em torno de 25- 35% da
ingestão diária de sódio proporcionou uma redução de 25 - 30% no risco de
ocorrer qualquer evento cardiovascular (LAW, FROST e WALD, 1991;
COOK e col., 2007).
Ao avaliar o perfil daqueles que relataram consumo dos produtos
industrializados, verificou-se que os Grupos 2, 3, 4, 5, 7 e 8 apresentaram
consumo diretamente proporcional ao nível socioeconômico. O mesmo foi
encontrado pela POF 2002-2003 do IBGE, que indicou um maior consumo
de muitos produtos (refrigerantes, queijos, doces, pães e biscoitos) entre
indivíduos de classes mais altas, principalmente entre as famílias com
rendimentos superiores a cinco salários mínimos (IBGE, 2004).
O comportamento observado no consumo de biscoitos sem recheio
(Grupo 6) foi diferenciado, pois, além de ser o único grupo de alimentos
industrializados de maior consumo entre idosos quando comparados aos
adultos (p=0,003), e mulheres quando comparadas aos homens (p<0,001),
não demonstrou qualquer associação significativa com os diferentes níveis
socioeconômicos. Dados da literatura têm mostrado que os principais fatores
que afetam o hábito alimentar de idosos são as alterações fisiológicas
próprias do envelhecimento, enfermidades presentes, ou ainda, situação
socioeconômica e familiar, sendo baixo, portanto, o impacto dos fatores
externos e ambientais como o marketing da indústria de alimentos. Por outro
lado, embora apresentem um padrão alimentar mais tradicional e monótono,
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devido à praticidade e facilidade de preparo e consumo, os idosos podem
preferir alguns produtos industrializados, como doces, massas, chás e
torradas (CAMPOS, MONTEIRO e ORNELAS, 2000; MARTINS e col.,
2003). Quanto à relação encontrada segundo o gênero, embora já sejam
conhecidas as diferenças existentes entre o consumo alimentar de homens e
mulheres, uma vez que indivíduos do sexo masculino apresentam
necessidades energéticas e nutricionais maiores (IOM, 2005), não se sabe
quais são as razões que justifiquem um maior consumo de um grupo
específico de produtos pelas mulheres, como o observado para os biscoitos
sem recheio, doces e salgados (Grupo 6).
Em relação ao menor consumo de refrigerantes e refrescos
identificado entre os indivíduos com sobrepeso ou obesidade, quando
comparados aos indivíduos eutróficos, é um resultado cuja análise ainda
requer cautela. Como o presente estudo baseia-se em informações obtidas a
partir de um R24h, não é possível concluir que sobrepeso ou obesidade
associam-se inversamente ao consumo de refrigerantes e refrescos.
Acredita-se que tais indivíduos possam sub-relatar o consumo alimentar,
principalmente em relação a produtos ricos em gorduras e açúcares, por
motivos morais e/ou emocionais. Além disso, sendo um estudo transversal, é
difícil saber se o indivíduo já não estaria restringindo o consumo de
determinados alimentos como refrigerantes e refrescos (SCAGLIUSI e
LANCHA JÚNIOR, 2003; GARCIA, 2004; STUBBS e LEE, 2004).
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Por fim, demonstrada a importância que os alimentos industrializados
têm na ingestão diária total principalmente de açúcares adicionados,
gorduras, colesterol e sódio, faz-se necessária a criação de políticas
públicas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Guia
Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, e pela
Estratégia Global sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, da
OMS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000 e 2006; WHO, 2006).
Uma vez que o consumo de muitos alimentos industrializados está
diretamente associado ao nível socioeconômico da população, é importante
o encorajamento e implementação de políticas públicas de educação
nutricional para promoção de hábitos alimentares saudáveis, assim como
observado na Finlândia, onde, no início dos anos 70, havia a maior
prevalência de mortalidade por doenças cardiovasculares, principalmente
devido a hábitos alimentares inadequados. Após um programa nacional de
educação nutricional por três décadas, foi gerada melhora na qualidade da
dieta e conseqüente redução em um quarto da mortalidade encontrada no
início dos anos 70 (SCHNEIDER, 2005). Da mesma forma, compete também
à indústria de alimentos buscar melhorias na composição nutricional de seus
produtos, visto que muito contribuem para o total de açúcares adicionados,
gorduras, colesterol e sódio ingeridos pela dieta.
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Conclusão

De acordo com os resultados do presente estudo, verificou-se que os
alimentos industrializados de maior consumo por adultos e idosos foram
produtos compreendidos nos grupos das manteigas e margarinas, dos
refrigerantes e refrescos e dos embutidos, hambúrguer e nuggets. Os
industrializados apresentaram contribuição elevada para a ingestão diária
total de calorias, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, colesterol e sódio da população em estudo. Apesar dos
diferentes fatores associados ao consumo de produtos industrializados,
ressalta-se a associação direta com o nível socioeconômico e inversa com a
faixa etária.
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