Universidade de São Paulo
Faculdade de Saúde Pública

Validade, reprodutibilidade e calibração do
questionário quantitativo de freqüência alimentar
brasileiro utilizado no estudo “História Natural da
Infecção por HPV em Homens: O Estudo HIM”

Juliana Araújo Teixeira

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Nutrição em Saúde Pública para a
obtenção do título de Mestre em Nutrição em Saúde
Pública.
Área de Concentração: Nutrição em Saúde Pública
Orientadora: Profª. Drª. Dirce M. Lobo Marchioni

São Paulo
2009

Validade, reprodutibilidade e calibração do
questionário quantitativo de freqüência alimentar
brasileiro utilizado no estudo “História Natural da
Infecção por HPV em Homens: O Estudo HIM”

Juliana Araújo Teixeira

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Nutrição em Saúde Pública da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo para a obtenção do título de Mestre em
Nutrição em Saúde Pública.
Área de Concentração: Nutrição em Saúde Pública
Orientadora: Profa. Dra. Dirce M. Lobo Marchioni

São Paulo
2009

É expressamente proibida a comercialização deste documento tanto na sua forma
impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida
exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a
identificação do autor, título, instituição e ano da dissertação.

Aos meus pais, Luiz e Sonia,
meus mais belos exemplos de amor,
dignidade, dedicação e
companheirismo.

Agradecimentos
À Dirce Marchioni, minha orientadora, por estar entre os raros que estão dispostos a
ouvir e construir em grupo. Agradeço pela confiança, respeito, amizade e ensinamentos que
contribuíram de forma essencial para minha formação.
À Fernanda Scagliusi, Rosely Sichieri e Maria do Rosário Latorre pela disposição e
contribuições fundamentais na finalização deste trabalho.
À Dra Luisa Lina Villa pela confiança e oportunidade em trabalhar com uma equipe tão
competente como a do Estudo HIM.
À todos da equipe do Estudo HIM, seja do CRT ou do Instituto Ludwig: Birgit Fietzek,

Elisa Brito, Filomena Cernicchiaro, Lenice Galan, Raquel Hessel e Vera L. Souza
pelas entrevistas e entrada de dados, etapas de extrema importância para o estudo.
Agradeço por me receberem sempre com tanto carinho.
À Maria Luiza Baggio, a querida Iza, meu especial agradecimento, pela amizade,
confiança e pela disposição mais competente e carinhosa já vistas. Lembrança certa dos
tempos de mestrado.
À Regina Mara Fisberg, pelos ensinamentos e bom humor de sempre.
À todo o grupo de pesquisa, Josiane, Samantha, Bartira, Agatha, Michelle, Robertas,

Marisa e Juliana pela amizade, apoio e lições. Aos queridos Keny, Bruna e Uerá, que
dividiram a tarefa árdua de conferir e digitar uma parte dos dados dietéticos.
À minha família, simplesmente maravilhosa, meus pais Luiz e Sonia, meus irmãos Luiz

Carlos e Paulo e minhas cunhadas Adriana e Marina, pelo apoio incondicional, colo,
pelo amor sem medidas, pela compreensão da minha ausência sofrida e pelos exemplos de
integridade e amor.

Ao meu gato, Daniel Lichtenthaler, pela compreensão e sensibilidade, pelo incentivo,
amor, apoio e carinho, essenciais e insubstituíveis.
À minha mainha, Lana Carneiro, pela amizade tão carinhosa e presente. Pelas risadas,
ouvidos, pela extrema sensibilidade em saber quando está tudo ótimo ou não, pela
confiança e cumplicidade.
Ao casal, Bruna Bronhara e Eliseu Verly, pela companhia, ensinamentos e pela diversão
no cumprimento das disciplinas.
À Mariana Tarricone e Bruna Galvano, meus preciosos achados do mestrado, pela
amizade, companhia e compartilhamento dos sonhos.
Às amigas Andressa e Najla, amigas de longa data e para a vida toda, pelo carinho, pela
“presença de longe” e pela compreensão.
À minha querida e admirada Erly Catarina de Moura pelo feliz encontro durante a
iniciação científica: agradeço pela confiança, pelos inúmeros ensinamentos e por me
despertar para a carreira acadêmica. Aos que convivi nessa época, Daniel Bandoni,

Rafael Claro, Iramaia, Ana Laporte, Marília, muito competentes, amigos e
extremamente perspicazes e bem humorados.
Aos funcionários da Faculdade de Saúde Pública e professores do Departamento de
Nutrição pela simpatia e convivência.
Aos voluntários, participantes do estudo de validação, pela disposição e paciência em
comparecer e responder aos inquéritos dietéticos.
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pela bolsa de mestrado
concedida.

Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos se não fora
A mágica presença das estrelas!
Mário Quintana

RESUMO
Teixeira JA. Validade, reprodutibilidade e calibração do questionário quantitativo de
freqüência alimentar brasileiro utilizado no estudo “História Natural da Infecção por
HPV em Homens: O Estudo HIM”. [dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2009.
Introdução. O estudo “História Natural da Infecção por HPV em homens: O Estudo
HIM” será a primeira coorte prospectiva a investigar a história natural da infecção
por HPV em homens dos Estados Unidos, Brasil e México. O questionário
quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) foi o método de escolha para a
investigação do efeito dos fatores dietéticos sobre o processo da infecção. Objetivo.
Avaliar o desempenho e estimar os fatores de calibração dos dados do QQFA
utilizado no estudo HIM - Brasil, por meio de um estudo de validação,
reprodutibilidade e calibração. Métodos. Uma amostra aleatória de 98 indivíduos do
estudo HIM, com idades entre 18 e 70 anos, responderam, por meio de entrevista, a
três QQFA e três recordatórios de 24 horas (R24h). O QQFA possui 54 itens
alimentares e porções pré-determinadas (pequena, média, grande e extra grande).
Avaliou-se a diferença entre os valores estimados pelos dois instrumentos e pelas
duas aplicações do QQFA pelos coeficientes de correlação, pela concordância na
classificação dos indivíduos por níveis de ingestão e pela metodologia proposta por
Bland & Altman. A calibração foi feita por meio de análise de regressão linear, tendo
o R24h, após deatenuação, como variável dependente e o último QQFA como
variável independente, com os dados em seu logaritmo natural, ajustados pela
energia. Idade, índice de massa corporal, atividade física, renda, escolaridade e o viés
do relato presente no R24h foram utilizados como variáveis de ajuste nos modelos.
Resultados. Os nutrientes melhor avaliados pelo QQFA foram carboidrato e fibra,
com coeficientes de correlação de 0.42 e 0.46, respectivamente, para dados
deatenuados. Estes nutrientes foram estimados pelo QQFA independentemente da
magnitude do consumo. A estimativa da ingestão de gorduras pelo QQFA obteve os
menores coeficientes de correlação e menores porcentagens de concordância entre os
métodos. A análise de reprodutibilidade demonstrou que o QQFA possui precisão
aceitável para avaliar a maioria dos nutrientes investigados. Os coeficientes de

calibração variaram entre 0.03 para gordura total e 0.45 para fibras. O poder dos
modelos (R2a) variou entre 0.01 para gordura monoinsaturada e polinsaturada e 0.81
para energia. Conclusão. Este estudo demonstrou que a medida da ingestão da
população do estudo HIM – Brasil por meio do QQFA avaliado é aceitável. A
minimização dos erros de medida por meio da correção dos dados pela calibração é
esperada. Entretanto, para analisar as relações entre os fatores dietéticos e a história
da infecção por HPV em homens, dados corrigidos e não corrigidos pela calibração
devem ser utilizados comparativamente.

Descritores: Avaliação do consumo alimentar; Questionário de freqüência
alimentar; Validação; Reprodutibilidade; Estudos de calibração.

ABSTRACT
Teixeira JA. Validade, reprodutibilidade e calibração do questionário quantitativo de
freqüência alimentar brasileiro utilizado no estudo “História Natural da Infecção por
HPV em Homens: O Estudo HIM”./Validity, reproducibility and calibration of a
brazilian quantitative food frequency questionnaire used in the study “Natural
History of HPV Infection in Men: The HIM Study” [dissertation]. São Paulo (BR):
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2009.
Background. The study “Natural History of HPV Infection in Men: The HIM
Study” will be the first prospective cohort to investigate the natural history of HPV
infection in men from EUA, Brazil and Mexico. The quantitative food frequency
questionnaire (QFFQ) was the method of choice to investigate the role of dietetic
factors on process of infection. Objective. To assess the performance and to estimate
the calibration factors from the data of QFFQ used in HIM - Brazil study, by a
validation, reproducibility and calibration study. Methods. A random sample of 98
individuals from the HIM study, with age range of 18 to 70 years, by an interview,
answered three QFFQ and three 24-hour recall (24h-R). The 54-item QFFQ have
pre-determinate portions (small, middle, large and extra large). The difference
between the estimated values from the two methods and from the two replications of
QFFQ was assessed using correlation coefficients, evaluation of categorization
agreement among methods and among replications and Bland & Altman plots. The
calibration coefficient was calculated by regression of the 24h-R data after
deattenuation (dependent variable) on the QFFQ data (independent variable) in linear
regression models, with data in natural logarithm, adjusted by energy. Age, body
mass index, physical activity, income, education and bias on report from 24h-R were
included to adjust the multiple models. Results. Carbohydrate and fiber were well
estimated by the QFFQ, with 0.42 and 0.46 in correlation coefficients, respectively,
to deattenuated data. These nutrients were estimated by the QFFQ regardless of the
magnitude of the intake. The consumption of fats, assessed by the QFFQ, had the
worst correlation coefficients and smallest percentage agreement between the
questionnaire and the 24h-R. The reproducibility analysis demonstrated that the
QFFQ have acceptable precision for most of the nutrients investigated. The

calibration coefficients ranged between 0.03 (total fat) and 0.45 (fiber). The power
models (R2a) ranged from 0.01 (monounsaturated and polyunsaturated fat) to 0.81
(energy). Conclusion. This study demonstrated that the QFFQ is acceptable to assess
nutrient intake from participants of HIM – Brazil study. Minimizing bias of
measurement is expected correcting the data by calibration. However, to examine the
relationship between dietary factors and history of HPV infection in men, data
corrected and not corrected by the calibration must be used comparatively.

Descriptors: Evaluation of food consumption; Food frequency questionnaire;
Validation; Reproducibility; Calibration studies.
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APRESENTAÇÃO
Esta dissertação integra o estudo intitulado “História Natural da Infecção por
HPV em homens: O Estudo HIM” que é coordenado pela Dra. Anna Giuliano (H.
Lee Moffitt Cancer Center, Tampa, FL, Estados Unidos) e pelos co-investigadores
Dr. Eduardo Lazcano (Instituto Nacional de Salud Publica, Cuernavaca, México) e
Dra. Luisa Lina Villa (Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, São Paulo,
Brasil). O Estudo HIM conta com o financiamento do National Institute of Health
(NIH). O estudo de validação, reprodutibilidade e calibração do questionário
quantitativo de freqüência alimentar utilizado no Brasil foi conduzido sob a
supervisão das Profas. Dras. Dirce Maria Lobo Marchioni e Regina Mara Fisberg.
O formato da dissertação está de acordo com a deliberação da Comissão de
Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
(FSP/USP) em sua sessão 9ª/2008 de 05/06/2008, respeitando as normas de
apresentação das dissertações defendidas na FSP, publicadas no Guia de
Apresentação de Teses da FSP/USP. Está organizada da seguinte forma: (1)
introdução, que contempla o conhecimento existente sobre a influência da
alimentação, seja na forma de alimentos ou nutrientes, no processo de infecção por
HPV e desenvolvimento de lesões. As metodologias utilizadas para a avaliação do
consumo alimentar, os erros inerentes e formas de avaliação e minimização desses
erros também são abordadas nessa seção; (2) na seção de métodos é detalhado com
rigor científico os procedimentos empregados na coleta, tratamento e análise dos
dados; (3) os resultados e discussão do estudo, que são apresentados na forma de dois
manuscritos, apresentam todos os produtos das análises estatísticas e a discussão
pautada nos resultados encontrados, buscando compará-los ao que se observa na
literatura. As tabelas apresentadas foram formatadas de acordo com o observado nos
artigos do Journal of the American Dietetic Association; (4) e as considerações finais
que sistematizam as principais conclusões do estudo.
A submissão dos artigos científicos à publicação se dará somente após
avaliação e aprovação da dissertação pela banca examinadora.
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1 INTRODUÇÃO
A contaminação pelo Papilomavirus humano (HPV) é considerada a infecção
sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo (EBRAHIM et al., 2005).
A prevalência mundial de mulheres com HPV varia de 2 a 44% de acordo com a
idade e sensibilidade do método utilizado para diagnóstico (IARC, 1995). No Brasil,
estima-se que existam 35 milhões de pessoas contaminadas pelo HPV (WHO, 2002).
O vírus pode persistir no organismo por muitos anos, latente ou provocando
lesões assintomáticas, sendo o fator de risco mais importante e necessário na gênese
do carcinoma de colo uterino (BOON et al., 1988; ABRÃO et al., 1994; TEIXEIRA
et al., 1999; PARKIN et al., 2001; SIEGEL et al., 2006). Em virtude do câncer
cervical ser o segundo mais comum em mulheres de todo o mundo, tanto em
incidência como mortalidade, há um número grande de estudos que exploram esse
tema (WALBOOMERS et al., 1999; PARKIN, 2001; CLIFFORD et al., 2003;
MUÑOZ et al., 2004; SMITH et al., 2007; TOMITA, 2007). No entanto, pouco se
sabe a respeito da prevalência, incidência e remissão de infecções por HPV em
homens, mesmo que alguns estudos evidenciem aumento na incidência de câncer de
pênis e de ânus e sua relação com a infecção por HPV. Esta lacuna no conhecimento
pode dificultar os esforços para o controle da infecção tanto em homens quanto em
mulheres, tendo em vista que o homem apresenta-se como elemento chave na
disseminação deste vírus. Acredita-se que o diagnóstico e o tratamento das lesões
pelo HPV no homem poderiam diminuir o risco de reinfecção ou de recidivas na
mulher (PALEFSKY e BARRASSO, 1996; RYAN et al., 2000; RIES et al., 2005).
Os

estudos

citados

procuram

averiguar

uma

série

de

variáveis

epidemiológicas que possam interferir no processo de desenvolvimento do câncer de
colo uterino, como tipo de HPV, comportamento sexual, consumo de bebidas
alcoólicas, tabagismo e história de doenças prévias (WALBOOMERS et al., 1999;
PARKIN, 2001; CLIFFORD et al., 2003; MUÑOZ et al., 2004; SMITH et al., 2007;
TOMITA, 2007). Alguns estudos exploram a possível relação entre dieta e risco de
infecção por HPV e poucos se referem à influência da alimentação no risco de
persistência da infecção (GIULIANO et al., 1997; PALAN et al., 1998; SEDJO et al.,

Teixeira, JA
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2002; GIULIANO et al., 2003; PIYATHILAKE et al., 2004; GARCIA-CLOSAS et
al., 2005; SIEGEL et al., 2006).
Uma

revisão

sistemática

classificou

as

evidências

científicas

em

convincentes, prováveis, possíveis ou insuficientes, buscando identificar o papel da
dieta na persistência da infecção por HPV. Verificou-se evidência possível do efeito
protetor de frutas, verduras, vitamina C e E, α- e β-caroteno, licopeno,
luteína/zeaxantina e criptoxantina. Folato, retinol e vitamina E possuem provável
efeito protetor para câncer cervical e com evidência possível para verduras,
vitaminas C e B12, α- e β-caroteno, licopeno, luteína/zeaxantina e criptoxantina. Há
evidência provável de risco aumentado para câncer cervical em altos níveis
sanguíneos de homocisteína (GARCIA-CLOSAS et al., 2005).
Um estudo caso-controle realizado na cidade de São Paulo com 1058
mulheres observou que a concentração sérica de licopeno estava inversamente
associada à NIC1, NIC3 (neoplasia intraepitelial cervical – NIC, graus 1,2,3) e
câncer cervical, com os seguintes Odds Ratio (OR) e intervalos de 95% de confiança
(IC95%), respectivamente: 0,52 (IC95%=0,27-1,00); 0,48 (IC95%=0,22-1,94) e 0,18
(IC95%=0,06-0,52). Maiores concentrações séricas de β-caroteno, α- e γ-tocoferol e
maior consumo do grupo de folhas verde-escuras, legumes e frutas de cor alaranjada
ou amarela escura também estavam inversamente associados a algum grau de lesão
e/ou câncer de colo de útero (TOMITA, 2007).
GIULIANO et al. (1997) observaram, em um grupo de 123 mulheres
americanas de baixa renda, que as concentrações sanguíneas de β-caroteno, luteína,
α- e γ-tocoferol e β-criptoxantina, em média, eram 24% menores naquelas mulheres
que, em um total de três avaliações, apresentaram uma ou duas vezes resultado
positivo para infecção por HPV. Outro estudo com mulheres americanas observou
que altos níveis de consumo de verduras estiveram associados à diminuição de 54%
no risco da infecção por HPV persistir (OR=0,46; IC95%=0,21-0,97). Comparando
os tercis extremos, há redução de 56% no risco da infecção com o aumento do cislicopeno nas análises bioquímicas de amostras sanguíneas (SEDJO et al., 2002).

Teixeira, JA
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Um estudo prospectivo com 345 mulheres demonstrou que altas
concentrações séricas de folato estiveram inversamente associadas à infecção por
HPV (OR=0,27; IC95%=0,08-0,91). O grupo de mulheres com altas concentrações
séricas de folato se mostrou menos capaz em ter repetidos testes positivos para HPV
(OR=0,33; IC95%=0,13-0,86) e mais capaz em se tornar negativas para HPV durante
o estudo (OR=2,50; IC95%=1,18-5,30) (PIYATHILAKE et al., 2004).
SIEGEL et al. (2006), no estudo de coorte Ludwig-McGill com 405
mulheres, verificaram que os níveis sanguíneos de α-tocoferol estiveram
inversamente associados à persistência de HPV não-oncogênico (OR=0,28,
IC95%=0,14-0,57). Níveis sanguíneos de α- e δ-tocoferol nos tercis médio e superior
foram inversamente associados à persistência de HPV não–oncogênico (OR=0,44;
IC95%=0,19-0,97 e OR=0,46; IC95%=0,19-1,11, respectivamente). Porém, não foi
encontrado efeito protetor de outros nutrientes antioxidantes contra a persistência de
HPV oncogênico.
Alguns achados são contraditórios em relação à influência da alimentação na
história da infecção por HPV e desenvolvimento do câncer cervical. Estudos de
intervenção evidenciam até aumento do risco para câncer com suplementação de
nutrientes antioxidantes, sugerindo que o efeito dessas substâncias, como protetoras,
possa estar relacionado a outros nutrientes e compostos presentes nos alimentos
(POTISCHMAN e BRINTON, 1996; WORLD CANCER RESEARCH FUND,
1997; GIULIANO e GAPSTUR, 1998).
Em virtude das diferenças apresentadas pelos estudos em relação à influência
da alimentação no desenvolvimento do câncer de colo de útero, bem como na
aquisição, persistência e remissão da infecção por HPV, um número maior de
estudos que avaliem a ingestão alimentar são necessários, principalmente com a
população masculina, pouco estudada em relação a esse tema. Entretanto, para que se
consiga observar relações entre ingestão alimentar e/ou níveis séricos de nutrientes e
doenças, a medida destas variáveis deve ser feita da forma mais acurada possível.
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O questionário de freqüência alimentar (QFA) é um método de avaliação da
ingestão dietética utilizado com freqüência em estudos epidemiológicos de larga
escala, particularmente estudos de coorte (BINGHAM et al., 2003; KIPNIS et al.,
2003; SUBAR et al., 2003; SUBAR, 2004; KAAKS e FERRARI, 2005).
1.1 QUESTIONÁRIO DE FREQÜÊNCIA ALIMENTAR
O questionário de freqüência alimentar é definido como um inquérito no qual
é apresentada uma lista de alimentos predefinida aos respondentes que são indagados
quanto à freqüência de consumo de cada item alimentar em número de vezes por
dia/semana/mês/ano (MARGETTS et al., 1997; CADE et al., 2002). Além destes
itens, o questionário quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) possui, também,
uma área referente à porção consumida (WILLETT, 1998). A inclusão do tamanho
da porção consumida no QQFA vem sendo um tópico discutido, pois autores
encontram que a coleta desta informação não contribui significativamente para
melhorar o desempenho dos questionários (WILLETT, 1998). A porção no QQFA
parece bastante relevante na avaliação de alguns nutrientes, entretanto, essa
importância varia de acordo com as características da população (BLOCK e
HARTMAN, 1989).
Idealmente, para o desenvolvimento do QQFA, os pesquisadores podem criar
um banco de dados de recordatórios ou registros alimentares da população de
interesse e utilizar essas informações para determinar os alimentos e tamanhos de
porção que serão incluídos no QQFA. Para a definição da lista de alimentos, se torna
importante a observação de três características: o alimento deve ser consumido com
freqüência por um número importante de indivíduos, deve conter quantidades
consideráveis do(s) nutriente(s) em interesse e o consumo deve variar de pessoa para
pessoa. Para isso, pode-se utilizar análise de regressão (stepwise) para cada nutriente,
sendo a ingestão total do nutriente a variável dependente. Neste procedimento,
identificam-se os alimentos que explicam a maior variabilidade interpessoal da
ingestão do nutriente como variáveis independentes (WILLETT, 1998). O uso de
instrumentos abertos para a identificação dos alimentos e porções requer um maior
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investimento de tempo, entretanto os alimentos serão incluídos no QQFA com a
nomenclatura conhecida pela população estudada (WILLETT, 1998). A escolha dos
alimentos é usualmente feita de acordo com os propósitos de cada estudo e pode não
avaliar a dieta total (CARROLL et al., 1997).
Os QQFA foram desenvolvidos como uma alternativa mais barata em relação
aos registros e recordatórios, que avaliasse a dieta pregressa e que gerasse dados
representativos da ingestão habitual (WILLETT, 1998). Em estudos no qual o tempo
e o financiamento disponível não são suficientes para desenvolver um QQFA a partir
de dados de instrumentos abertos de avaliação do consumo, pode-se utilizar um QFA
previamente validado ou modificar um questionário existente (SUBAR, 2004;
JENSEN et al., 2004). Entre os questionários utilizados nos Estados Unidos na
última década, os desenvolvidos por BLOCK et al. (1986) e por WILLETT et al.
(1987),

ou

modificações

deles,

são

largamente

utilizados

em

estudos

epidemiológicos (SUBAR et al., 2001). Em um estudo de revisão sobre o
desenvolvimento, utilização e validação de QFA foi observado que entre os 227
estudos de validação, 54% utilizaram uma versão modificada de questionários
existentes (CADE et al., 2002). Desses estudos, 52% modificaram os questionários
desenvolvidos por BLOCK et al. (1986) (NCI/Block Health Habits and History
Questionnaire) ou por WILLETT et al. (1987) (Harvard Semi-quantitative Food
Frequency Questionnaire).
A estrutura do instrumento contempla o registro da freqüência de consumo de
alimentos em unidades de tempo. Observa-se que as dietas se correlacionam de ano a
ano e, portanto, a unidade de tempo mais utilizada para estimar a freqüência de
consumo de alimentos é o ano precedente, já que prevê um ciclo completo de
estações. Outros pontos a serem considerados para eleger a unidade de tempo são os
aspectos fisiológicos da doença estudada e do metabolismo do fator dietético que
está sendo analisado (WILLETT, 1998, VILLAR, 2001).
O QFA é um instrumento desenvolvido para avaliar a medida da ingestão
alimentar média em um determinado período de tempo que, em estudos
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epidemiológicos, se torna mais importante do que a medida da exposição de poucos
dias (SUBAR et al., 2003; KIPNIS et al., 2003; SUBAR, 2004). Apesar de este
instrumento ser de baixa especificidade e propiciar maiores erros de medida, a
utilização do QFA pode ser vantajosa por representar um período extenso de tempo.
(WILLETT, 1998; KIPNIS, 2002). Outro ponto a ressaltar é que uma das principais
necessidades quando se utiliza o QFA em um estudo que busca analisar a relação
dieta-doença, é que ele seja capaz de classificar os indivíduos de acordo com os
níveis de ingestão, mais do que estimar corretamente o consumo alimentar
(WILLETT, 1998). As limitações do QQFA podem ser percebidas por proverem
listas incompletas de alimentos, erros na estimativa do tamanho da porção e da
freqüência habitual do consumo (afetados por características da população de
estudo), memória e a dificuldade em converter as informações coletadas em
quantidades exatas de nutrientes (CARROLL et al., 1997).
Nas últimas décadas, houve um aumento do interesse dentro da epidemiologia
nutricional em identificar as relações entre o desenvolvimento de doenças crônicas e
os fatores dietéticos. Os resultados dos estudos observacionais dependem da medida
acurada da dieta como variável de exposição. Entretanto, os erros de medida podem
gerar riscos relativos moderados e discordâncias entre esses estudos (KAAKS e
RIBOLI, 1997; CARROLL et al., 2006; THIÉBAUT et al., 2007).
1.2 ERROS DE MEDIDA
Como qualquer tipo de avaliação biológica ou física, a medida do consumo
alimentar está propensa a erros, apesar da constante tentativa de melhora em relação
à medida da exposição. Novos questionários são desenvolvidos, novas metodologias
e análises estatísticas refinadas surgem para minimizar os vieses; porém, chega-se a
um limite e os erros, por mais que minimizados, continuarão a existir (BEATON,
1994; WILLETT, 1998).
Esses erros de medida podem invalidar os resultados dos estudos. Portanto, é
clara a importância em mensurar a sua magnitude, avaliar seu efeito sob as relações

Teixeira, JA

I n t r o d u ç ã o | 25

investigadas e, a partir disso, considerar uma correção estatística para melhor
aproximar-se da relação que seria observada se nenhum erro de medida estivesse
presente. As correções das estimativas de associação são pouco empregadas na
literatura; no entanto, tem sido dada maior atenção a essa questão e tende a ser um
procedimento freqüente (WILLETT, 1998).
Os erros de medida, geralmente, podem ser classificados em aleatórios ou
sistemáticos e ocorrem nos indivíduos (intrapessoal) ou em grupo de indivíduos
(interpessoal) (BEATON, 1994). Os erros aleatórios ocorrem pelas variações diárias
no consumo alimentar em virtude de variações biológicas e ambientais ou pelo erro
de medida (ROSNER et al., 1989). Realizando medidas repetidas da ingestão, buscase reduzir a variação intrapessoal, promovendo uma estimativa mais confiável da
ingestão habitual e diminuindo os efeitos nas análises estatísticas (TARASUK e
BEATON, 1992). Quando há impossibilidade de realizar o número de medidas
necessárias é feito o ajuste da variável pela variabilidade intrapessoal (ROSNER et
al., 1989; WILLETT, 1998).
Os erros sistemáticos, conhecidos também como viéses, ocorrem quando há
sub- ou super-estimação da ingestão de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos.
O viés pode ser resultado de erros nas tabelas de composição de alimentos ou de subou super-relato da ingestão feito intencionalmente ou não (BEATON, 1994;
WILLETT, 1998). Se o consumo de um determinado alimento é sempre super- ou
sub-relatado por todos os indivíduos na mesma magnitude, não será observado erro
nas medidas de associação e nem irá afetar o poder estatístico dos estudos (ROSNER
et al., 1989; WILLETT, 1998). Entretanto, alguns indivíduos podem sub-relatar e
outros super-relatar o consumo desse alimento e em diferentes magnitudes. Essa
tendência de erro pode estar relacionada a alguma característica pessoal (KIPNIS et
al., 2002). Por exemplo, em um determinado grupo, indivíduos com peso normal
super-relatam o consumo e indivíduos com sobrepeso sub-relatam o consumo,
exibindo viéses opostos no relato. Esses erros sistemáticos estarão aparentemente
distribuídos na população de forma aleatória se as análises forem feitas com o grupo
todo e, portanto, o consumo médio dessa população pode se aproximar do valor real.
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Porém, dividindo esse grupo de acordo com o índice de massa corporal (IMC) esse
erro poderá ser percebido e as médias obtidas para cada grupo não se aproximará da
real. O erro sistemático pode ocorrer quando se utiliza um questionário padrão para
todos os indivíduos. Por exemplo, para um indivíduo que possui o hábito de
consumir uma fruta, a não inclusão desse item no questionário propiciará uma
medida sempre sub-estimada do consumo real em relação a essa fruta. Já para
aqueles que não consomem, a não inclusão não irá afetar a medida da ingestão em
relação a esse item (WILLETT, 1998).
O erro aleatório representa uma diminuição na precisão enquanto o erro
sistemático diminui a acurácia do instrumento (ROSNER et al., 1989). Realizando
uma ou mais repetições da mesma medida pode ser feita a estimativa dos erros
intrapessoais aleatórios. Já a estimativa dos erros intrapessoais sistemáticos pode ser
obtida por meio da comparação dessa medida com uma medida da real (ou mais
próxima da real) exposição, isto é, uma medida de validade (ROSNER et al., 1989).
Sabendo que o erro é inerente a medida da ingestão e que a coleta e análise de
dados dietéticos são essenciais para que seja possível identificar a relação entre dieta
e doença, torna-se necessário estimar e corrigir o erro de medida para classificar de
forma mais precisa os indivíduos por níveis de ingestão (BEATON, 1994). Estudos
de validação e reprodutibilidade avaliam, respectivamente, o grau de acurácia e
precisão do instrumento a ser utilizado. Esses estudos, juntamente com a calibração
dos dados dietéticos, permitem o conhecimento dos erros e a correção dos
parâmetros (BEATON, 1994).
1.3 VALIDADE
O termo validade é geralmente definido como o grau com que um
instrumento mede aquilo que se propõe a medir (BLOCK e HARTMAN, 1989;
MARGETTS e NELSON, 1997; WILLETT, 1998). A habilidade de um QFA
diferenciar os indivíduos quanto a ingestão alimentar é avaliada por meio de estudos
de validação, no qual a medida obtida pelo método testado é comparada à avaliação
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feita por um método mais acurado, considerado superior (BLOCK e HARTMAN,
1989). Por não haver um método capaz de avaliar com exatidão o consumo
alimentar, os edros presentes no método adotado como referência devem ser
independentes da verdadeira ingestão e dos erros no QQFA (WILLETT, 1998;
CADE et al., 2002; KIPNIS et al., 2002).
Os resultados de estudos de validação podem ser utilizados para um melhor
planejamento e delineamento de estudos que involvam avaliação do consumo
alimentar e para o cálculo dos intervalos de confiança corretos na estimativa da
relação entre dieta e doença (ROSNER et al., 1989; BLOCK e HARTMAN, 1989).
Os coeficientes de correlação gerados por estes estudos podem ser utilizados na
estimativa do tamanho amostral necessário para que os erros de classificação sejam
minimizados (BLOCK e HARTMAN, 1989).
Um componente importante para a validação é a seleção do método
considerado como referência. Os métodos que buscam avaliar a alimentação no
momento presente, como os registros alimentares, podem levar o indivíduo a mudar
seu consumo consciente ou inconscientemente e/ou não relatar todos os alimentos
consumidos. Aqueles que avaliam a alimentação no passado, como os recordatórios
de 24 horas (R24h), estão sujeitos à viés de memória. Em um estudo de revisão,
observou-se que 75% dos estudos utilizaram métodos dietéticos para comparar ao
QQFA. Apenas 19% utilizaram biomarcadores como método de referência (CADE et
al., 2002). Sem a existência de biomarcadores para a maioria dos nutrientes, a
utilização de registros alimentares e R24h como método de referência é a escolha da
maioria dos estudos. Porém, esses instrumentos são imperfeitos por propiciarem a
medida da ingestão em diferentes períodos de tempo e possuirem erros de medida
correlacionados aos do QQFA. Entretanto, não há outro método para avaliar a
validade do QQFA para muitos nutrientes (SUBAR et al., 2003; KIPNIS et al., 2003;
SUBAR, 2004).
Quando os métodos disponíveis para utilização como referência em estudos
de validação são baseados no relato do indivíduo, o uso do R24h é considerado
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aceitável (WILLETT, 1998; CADE et al., 2002). CADE et al. (2002) identificaram o
R24h como método de referência em 22% dos trabalhos avaliados. Este instrumento
exige menos do entrevistado, menor gasto para o estudo e, por ser retrospectivo, não
interfere na ingestão alimentar. Em indivíduos com baixa escolaridade e pouca
cooperação, o R24h pode ser o método mais apropriado (CADE et al., 2002).
Para que o recordatório alimentar seja utilizado como método de referência,
um número de dias suficientes para representar o consumo médio e cobrir o intervalo
de tempo correspondente ao questionário deve ser obtido (WILLETT, 1998).
Claramente, o número de dias necessários depende da variabilidade do consumo do
nutriente em questão (BLOCK e HARTMAN, 1989). Muitas vezes o número ideal
de repetições é inviável para os estudos em relação ao custo e tempo demandado.
Dessa forma, duas ou mais medidas podem ser utilizadas para estimar a variância e
realizar

ajustes estatísticos, tornando os dados gerados por esse método, mais

adequados para comparação com o consumo de longo tempo (BASIOTIS et al.,
1987).
As características dos respondentes, como a escolaridade, por exemplo,
podem afetar a validade. Em indivíduos com menor escolaridade, o preenchimento
por meio de entrevista pode ser mais adequado do que o auto-preenchimento.
Quando são utilizadas entrevistas, a idade possui menos influência sobre a validade.
À medida que os entrevistados se sentem entusiasmados em participar, são bem
informados a respeito dos objetivos do estudo e da importância de um relato acurado,
suas respostas parecem ser menos afetadas em relação à validade, independente das
características do indivíduo (BLOCK e HARTMAN, 1989).
A lista de alimentos apresentada no questionário pode estar incompleta e não
incluir uma fonte importante do nutriente em estudo para a população avaliada,
diminuindo a acurácia do instrumento. Cuidados devem ser tomados em relação a
outros fatores: o layout do questionário pode confundir o entrevistador durante o
preenchimento e as respostas podem ser anotadas em lugares errados. Os
entrevistadores devem ser treinados para que não induzam respostas e para que as
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questões sempre sejam feitas da mesma maneira para todos os entrevistados
(BLOCK e HARTMAN, 1989).
O tamanho amostral necessário em estudos de validação irá depender das
análises estatísticas utilizadas para avaliar a validade e a reprodutibilidade (CADE et
al., 2002). WILLETT e LENART (1998) assinalaram que o número de participantes
necessários para detectar as diferenças nas correlações pode ser calculado pela
fórmula:

n=

( Zα + Z β ) 2 σ 2

δ

(1)

2

Considerando α =0.05 (erro tipo I) e β =0.20 (erro tipo II), têm-se ( Zα + Z β ) 2 =10.5.
Estabelecendo o valor 1 para a variância do erro ( σ 2 = 1) e 0.10 como o tamanho da
diferença verdadeira que se deseja detectar como significativa ( δ 2 = 0.10), o número
necessário seria de aproximadamente 105 indivíduos.
1.4 REPRODUTIBILIDADE
Reprodutibilidade é a habilidade de um instrumento produzir a mesma
estimativa em relação a um indivíduo em duas ocasiões diferentes, assumindo que
não houve nenhuma modificação neste intervalo (BLOCK e HARTMAN, 1989;
WILLETT, 1998; CADE et al., 2002). Os estudos de reprodutibilidade não avaliam
se a resposta gerada pelo instrumento está correta e, sim, se ele está gerando a mesma
resposta (BLOCK e HARTMAN, 1989; BOLSCHIED-THOMAS et al., 1997).
São estudos relativamente fáceis de serem realizados, e geram uma resposta
parcial da validade do instrumento: o questionário não pode gerar a resposta correta
se ele é incapaz de dar aproximadamente o mesmo resultado cada vez que é
respondido. Os pesquisadores podem utilizar os dados da reprodutibilidade para
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identificar problemas no layout do questionário, identificar as dificuldades dos
respondentes em virtude, por exemplo, da escolaridade, e avaliar a qualidade dos
dados gerados (BLOCK e HARTMAN, 1989). Entretanto, de acordo com um estudo
de revisão, a reprodutibilidade do QFA foi verificada em apenas 47% dos trabalhos
avaliados (CADE et al., 2002).
Muitos fatores podem afetar a reprodutibilidade de um questionário que
avalie a dieta. Os respondentes podem ser incapazes de relatar sua ingestão alimentar
de forma consistente ao longo do tempo. Essa baixa reprodutibilidade também
poderia ser explicada por mudanças reais ocorridas na alimentação do indivíduo no
intervalo de tempo entre as duas aplicações do instrumento avaliado, principalmente
se esse intervalo for longo. O ideal é que o espaço entre as duas respostas seja
razoavelmente curto (em torno de 4 a 8 semanas), para que não ocorra mudanças na
ingestão alimentar e para que o indivíduo não lembre das respostas dadas
anteriormente (BLOCK e HARTMAN, 1989; CADE et al., 2002).
A inclusão do tamanho da porção nos questionários quantitativos de
freqüência alimentar diminui a reprodutibilidade. Em contrapartida, questionários
com um número menor de categorias para a escolha da freqüência de consumo geram
respostas com maior reprodutibilidade. Grupos que possuem uma dieta mais
monótona, repetitiva, tendem a gerar respostas mais reprodutíveis do que aqueles
com uma dieta variada (BLOCK e HARTMAN, 1989). Itens alimentares com padrão
irregular de consumo possuem menor reprodutibilidade (HANSSON et al., 2000). O
formato do questionário, as instruções dadas aos respondentes, os erros de
preenchimento, atenção inadequada durante a digitação podem gerar erros e,
conseqüentemente, afetar a reprodutibilidade (BLOCK e HARTMAN, 1989). O
grupo controle de um estudo caso-controle sobre câncer de tireóide foi avaliado
quanto à reprodutibilidade de um questionário de freqüência alimentar. A diferença
na reprodutibilidade, observada em análises separadas por sexo, idade e escolaridade,
indicam

que

os

padrões

alimentares

e,

possivelmente,

características

comportamentais e de estilo de vida possuem um papel importante no registro da
dieta (HANSSON et al., 2000).
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1.5 CALIBRAÇÃO
Com o conhecimento de que a medida da ingestão está propensa a erros,
estratégias metodológicas vêm sendo desenvolvidas na tentativa de tornar as medidas
obtidas pelo QQFA mais próxima dos valores reais de consumo, estimados por
métodos de referência supostamente livres de erro (BEATON, 1994; KYNASTWOLF et al., 2002). Essa metodologia é chamada de calibração e pode ser definida
como um processo de determinação da correlação entre duas escalas de medida.
Entre os métodos paramétricos, a calibração por meio de modelos de regressão linear
é considerada padrão (STRAM et al., 2000), na qual o consumo mensurado pelo
método de referência é modelado como uma função da medida do QQFA (ROSNER
et al., 1989; STRAM et al., 2000). Os modelos de regressão linear obtidos nos
estudos de calibração podem ser utilizados para estimar a ingestão real tendo como
base os valores do QQFA (FERRARI et al., 2008).
Registros alimentares ou recordatórios de 24 horas são comumente utilizados
como métodos de referência em estudos de calibração por proverem a melhor
estimativa possível da ingestão alimentar em estudos que avaliam um grande número
de indivíduos. Quando se assume que há independência entre os erros aleatórios do
questionário e do método de referência (Cov(εR,εQ) = 0), não se espera que os erros
do método de referência gerem estimativas errôneas dos fatores de calibração
(KAAKS e RIBOLI, 1997).
Os estudos de calibração são realizados para aproximar as medidas obtidas
pelo QQFA dos valores gerados pelo método de referência, supostamente mais
próximos da ingestão real do indivíduo e livre de erros correlacionados aos erros do
QQFA. Estes estudos estimam as inclinações das retas de regressão (β) geradas para
energia e para cada um dos nutrientes. O valor de β pode ser utilizado como fator de
calibração (λ) para os dados do QQFA. O objetivo principal do estudo de calibração
é ajustar as medidas de associação encontradas em estudos epidemiológicos que
utilizam o QQFA como instrumento de avaliação do consumo alimentar (CARROLL
et al., 1997; JOHANSSON et al., 2002; JAIN et al., 2003; ARAUJO, 2008).
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1.6 ESTUDOS BRASILEIROS DE VALIDAÇÃO E REPRODUTIBILIDADE
Alguns estudos avaliaram o desempenho de questionários de freqüência
alimentar no Brasil. Ao total, foram encontrados 14 estudos nos últimos 11 anos,
sendo que 8 deles foram realizados com a população adulta (SICHIERI e
EVERHART, 1998; CARDOSO et al., 2002; SALVO e GIMENO, 2002; FORNES
et al., 2003; MATARAZZO et al., 2006; RIBEIRO et al., 2006; LIMA et al., 2007;
ZANOLLA et al., 2009) e o restante com crianças e adolescentes (SLATER et al.,
2003; ASSIS et al., 2007; BARROS et al., 2007; FUMAGALLI et al., 2008; VOCI et
al., 2008; ARAUJO et al., 2008).
Aparentemente, o primeiro QFA validado no Brasil foi proposto por
SICHIERI

e

EVERHART

(1998).

É

um

questionário

semi-quantitativo,

desenvolvido tendo como referência dados de sete dias de pesagem de alimentos de
uma amostra representativa do estado do Rio de Janeiro. A versão final do
questionário contém 73 itens alimentares e foi utilizado para avaliar a ingestão
alimentar de 88 funcionários, de uma amostra de 120, de uma universidade pública
do Rio de Janeiro. O desempenho do QFA foi avaliado por meio da comparação com
quatro repetições de R24h. Os coeficientes de correlação entre os nutrientes do R24h
e os do QFA variaram de 0.18 para vitamina A a 0.55 para cálcio. Este questionário
foi utilizado em outro estudo, no qual se buscou comparar a validade do relato do
consumo de energia obtido por três métodos de avaliação do consumo, utilizando
como padrão ouro a água duplamente marcada. O QFA, que se referia ao consumo
no último mês, apresentou taxas muito maiores de erro relacionados ao relato de
consumo de energia em comparação aos recordatórios e registros alimentares
(SCAGLIUSI et al., 2008).
Um questionário de freqüência alimentar com 120 itens foi desenvolvido para
avaliar a ingestão alimentar de mulheres com ascendência japonesa, moradoras da
cidade de São Paulo. Para avaliar a reprodutibilidade deste questionário, dois QFA
foram preenchidos com intervalo de um mês entre eles (n=77). Os coeficientes de
correlação intraclasse, para os nutrientes ajustados pela energia, variaram entre 0.52
para proteína e 0.75 para retinol. Para a validade, foi considerado como referência 12
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dias de registro alimentar (n=52). Os coeficientes de correlação de Pearson entre a
média dos nutrientes dos registros alimentares e do QQFA, ajustados pela energia,
variaram entre 0.27 para sódio e 0.68 para fibras (CARDOSO et al., 1991).
No ano de 2002 foi publicado um estudo de reprodutibilidade e validade de
questionário de freqüência de consumo de alimentos (QFCA) respondido por 146
indivíduos adultos com excesso de peso de uma instituição privada de ensino
superior de São Paulo. Este estudo avaliou o desempenho do QFCA quanto à medida
de macronutrientes. O método de referência utilizado no estudo de validação foi o
recordatório de 24 horas, em três repetições com intervalo médio de 15 dias entre
eles. Os coeficientes de correlação intraclasse oscilaram de 0.01 para carboidratos a
0.21 para proteína na validação e de 0.28 para proteína a 0.54 para energia para a
reprodutibilidade do QFCA (SALVO e GIMENO, 2002).
Uma amostra de 104 trabalhadores de baixa renda com idades entre 18 e 60
anos da cidade de Goiânia foi selecionada para participar do estudo de validação e
reprodutibilidade de um QFA com 127 itens alimentares. O QFA se referia ao
consumo alimentar dos últimos seis meses e seis R24h, preenchidos no período
correspondente, foram utilizados como método de referência. O coeficiente de
correlação de Pearson médio entre o QFA e a média dos R24h foi de 0.46 para
energia, macronutrientes, cálcio, ferro e vitamina C. A média das correlações entre
os dois QFA foi de 0.28 para dados ajustados pela energia (FORNES et al., 2003).
Um estudo de validação e reprodutibilidade realizado com o grupo controle
do Estudo Latino-Americano sobre Câncer Oral e de Laringe identificou que o
questionário

de

freqüência

de

consumo

alimentar

utilizado

possui

boa

reprodutibilidade e razoável validade para estimar o consumo de alimentos. A
validade do instrumento foi averiguada por meio da comparação entre o questionário
e uma medida do R24h. O questionário, de maneira geral, super-estimou o consumo
de manteiga, tubérculos, frango, hortaliças, leguminosas e frutas (MATARAZZO et
al., 2006).
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Por amostragem de conveniência, RIBEIRO et al. (2006) selecionaram 69
indivíduos adultos freqüentadores de restaurantes industriais em dois órgãos públicos
de Brasília para investigar a validade e a reprodutibilidade de um questionário de
freqüência de consumo alimentar com 52 itens alimentares. Foi feita a comparação
do questionário a três R24h, sendo que o estudo teve duração média de 181 dias. Os
maiores coeficientes de correlação intraclasse na análise de reprodutibilidade foram
0.76 para lipídio e 0.74 para colesterol. Os coeficientes de correlação de Pearson
utilizados para avaliar a validade do instrumento variaram entre 0.32 para colesterol
e 0.66 para vitamina C, com dados deatenuados e ajustados pela energia.
LIMA et al. (2007) desenvolveram um questionário para investigar a relação
da dieta com o câncer de mama em um estudo caso-controle com mulheres do Estado
da Paraíba. O questionário, composto por 68 itens alimentares, foi validado
comparando-o a cinco R24h. O instrumento criado super-estimou o consumo de
todos os nutrientes avaliados, com exceção de proteína. Os coeficientes de correlação
de Pearson, com os dados brutos, variaram entre 0.08 para vitamina C e 0.53 para
energia. Após o ajuste das correlações pela variabilidade intrapessoal todos os
nutrientes tiveram seus coeficientes consideravelmente aumentados, passando a 0.36
para vitamina C e 0.64 para energia. O oposto ocorreu após o ajuste das variáveis
pelo consumo de energia.
O estudo de validação e reprodutibilidade publicado mais recentemente no
Brasil foi realizado com uma amostra de 83 indivíduos de 20 a 69 anos residentes na
região metropolitana de Porto Alegre. Os participantes responderam a dois
questionários de freqüência alimentar, com 127 itens, que se referiam ao consumo no
mês anterior à entrevista, e a três R24h. O consumo de energia e da maioria dos
nutrientes foi super-estimado pelo QFA. Para dados brutos, os coeficientes de
correlação intraclasse variaram entre 0.38 para vitamina C e 0.78 para proteína na
análise de validade e entre 0.73 para cálcio e 0.84 para vitamina C na análise de
reprodutibilidade. Assim como no estudo de LIMA et al. (2007), de uma maneira
geral, houve redução dos coeficientes de correlação intraclasse para todos os
nutrientes após o ajuste pela energia e aumento após a correção pela variabilidade
intrapessoal (ZANOLLA et al., 2009).
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1.7 ESTUDOS DE VALIDAÇÃO E REPRODUTIBILIDADE EM COORTES
Estudos de coorte permitem análises mais complexas e possibilitam a
identificação de relações de causalidade. Obtendo informações sobre o indivíduo,
ajustes por potenciais fatores de confusão podem ser realizados e interações entre
múltiplas variáveis de exposição podem ser avaliadas neste tipo de estudo. Entretanto
quando se avalia a dieta como fator de exposição e a doença como desfecho, os erros
aleatórios presentes na medida da ingestão podem mascarar potenciais associações
com o risco da doença. O aumento do poder estatístico das análises pode ser obtido
reduzindo-se a magnitude dos erros relacionados à dieta, podendo inicialmente
conhecer esses erros e observar a sua magnitude através de estudos de validação e
reprodutibilidade (FERRARI et al., 2004).
No Brasil, não existem estudos publicados que avaliem o desempenho de
questionários de freqüência alimentar utilizados em estudos de coorte. No entanto,
este procedimento é freqüentemente observado em estudos internacionais.
No Quadro 1 são apresentados os objetivos desses estudos de coorte, as
características da população selecionada para o estudo de validação, o número de
itens do QFA utilizado, qual o método de referência escolhido e os principais
resultados observados.
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131 indivíduos com
idades entre 35 e 65
anos

Estudo sobre câncer
esofágico em uma província
do Irã

Date et al. 2005

Malekshah et al.
2006

12 dias de R24h,
urina de 24h e
biomarcadores

Os CCP estiveram entre 0.25 para
gordura polinsaturada e 0.73 para
proteína, comparando o QFA a média
dos 12 dias de registros.

Os CCS estiveram entre 0.15 para
gordura polinsaturada e 0.50 para
gordura saturada, com dados ajustados
pela enegia.

Para dados deatenuados, os coeficientes
de correlação de Pearson (CCP)
variaram entre 0.11 para retinol e 0.56
para gordura total.

Para dados ajustados pela energia, os
coeficientes de correlação de Spearman
(CCS) variaram de 0.38 para vitamina
B12 a 0.66 para folato.

PRINCIPAIS RESULTADOS
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* Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
QFA – Questionário de freqüência alimentar; CCS – Coeficiente de correlação de Spearman; CCP – Coeficiente de correlação de Pearson.

QFA semiquantitativo
com 150 itens
alimentares

4 blocos de 3
dias de registro
alimentar

85 indivíduos com
idades entre 20 e 79
anos

Estudo de base populacional
realizado no Japão sobre
fatores de risco para o câncer

Chen et al. 2004

QFA semiquantitativo
com 33 itens
alimentares e questões
específicas

189 indivíduos com
idades entre 17 e 75
anos

Estudo prospectivo realizado
em Bangladesh que investiga
os efeitos à saúde da
exposição ao arsênico na
água

Flood et al. 2004

3 blocos de 4
dias de registro
alimentar
2 blocos de 7
dias de registro
alimentar

QFA semiquantitativo
com 145 itens
alimentares

78 indivíduos com 40
anos ou mais

Estudo de base populacional
em Sidney (Austrália) sobre
doenças comuns nos olhos

MÉTODO DE
REFERÊNCIA

QFA semiquantitativo
com 39 itens
alimentares

CARACTERÍSTICAS
CARACTERPISTICAS
DO GRUPO
DO QFA
INVESTIGADO

OBJETIVO DA COORTE

REFERÊNCIA

Quadro 1 Características dos estudos de validação e reprodutibilidade de QFA utilizados em estudos de coorte publicados entre 2004
e 2009: Estudo HIM - Brasil, 2007-2008.
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Talegawkar et al.
2007

QFA com 238 e 158
itens alimentares

Os CCP variaram de 0.23 para vitamina
A a 0.64 para carboidrato, para dados
deatenuados e ajustados pela energia,
idade e sexo.

Os CCS variaram entre 0.25 para betacaroteno e 0.67 para álcool.

O QFA subestimou o consumo de
fibras e a diferença entre os inquéritos
se mostrou dependente da magnitude da
ingestão somente para homens.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Os coeficientes de correlação entre
biomarcadores e R24h variaram de 0.25
para beta-caroteno a 0.42 para beta4 dias de R24h e criptoxantina. Com o QFA_curto, foi
biomarcadores
de 0.15 para luteína/zeaxantina a 0.35
para alfa-caroteno. Com o QFA_longo
foi de 0.14 para licopeno e 0.28 para
beta-caroteno.

4 blocos de 3
dias de registro
alimentar

4 dias de R24h

4 dias de
registro
alimentar

MÉTODO DE
REFERÊNCIA
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* Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
QFA – Questionário de freqüência alimentar; CCS – Coeficiente de correlação de Spearman; CCP – Coeficiente de correlação de Pearson.

402 indivíduos afroamericanos com mais
de 34 anos

Investigar os fatores
relacionados ao
desenvolvimento de doenças
cardiovasculares em afroamericanos

Ahn et al. 2007

QFA com 85 itens
alimentares

238 mulheres
norueguesas

QFA com 103 itens
alimentares

QFA com 106 itens
alimentares

399 indivíduos com
idade maior ou igual a
35 anos

CARACTERÍSTICAS
CARACTERPISTICAS
DO GRUPO
DO QFA
INVESTIGADO

124 indivíduos com
idades entre 40 e 70
anos

Estudo clínico,
multicêntrico, randomizado
sobre prevenção de
recorrência de pólipo nos
EUA
European Prospective
Investigation into Cancer
and Nutrition (EPIC Noruega)

OBJETIVO DA COORTE

Estudo de base populacional
que avalia as interações entre
vários fatores, inclusive
genéticos, no
desenvolvimento de doenças
crônicas na Coréia

Hjartaker et al. 2007

Hudson et al. 2006

REFERÊNCIA

Quadro 1 Continuação.
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QFA com 113 itens
alimentares

QFA com 198 itens
alimentares

QFA com 124 itens
alimentares

195 professoras e
administradoras de
escolas públicas ou
aposentadas dessas
áreas

Avaliar a relação entre
consumo alimentar e câncer
de mama em mulheres
californianas pós-menopausa

Estudo dinamarquês, de base
populacional, de intervenção
264 indivíduos adultos
em dieta, atividade física e
hábito de fumar

Estudo longitudinal, francês,
que busca os determinantes
do peso e das mudanças no
tecido adiposo de adultos e
crianças.

Horn-Ross et al.
2008

Toft et al. 2008

Deschamps et al.
2009

Para dados deatenuados e ajustados
pela energia, os CCP variaram entre
0.15 para colesterol e 0.79 para álcool.

Para dados brutos, os CCS entre os
inquéritos alimentares variaram de 0.31
para beta-caroteno a 0.60 para cálcio
entre os homens e de 0.31 para gordura
saturada e sódio a 0.57 para fibra entre
as mulheres.
História
alimentar de 28
dias, urina de
24h e
biomarcadores

4 dias de R24h

Os coeficientes de correlação variaram
entre 0.44 para energia e 0.85 para betacaroteno.

Os coeficientes de correlação variaram
de 0.38 a 0.64 para macronutrientes e
de 0.33 a 0.58 para micronutrientes.

Para valores ajustados pela energia, os
CCP variaram entre 0.39 para energia e
0.76 para gordura saturada entre os
homens.

PRINCIPAIS RESULTADOS

4 dias de R24h

12 dias de R24h

2 dias de R24h

MÉTODO DE
REFERÊNCIA

Teixeira, JA

* Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
QFA – Questionário de freqüência alimentar; CCS – Coeficiente de correlação de Spearman; CCP – Coeficiente de correlação de Pearson.

57 adultos de 18 a 63
anos; 17 adolescentes
de 14 a 18 anos e 20
crianças de 10 a 14
anos.

QFA com 81 itens
alimentares

195 indivíduos com
idades entre 40 e 70
anos

Avaliar as associações entre
dieta e doenças crônicas em
Shangai (China)

Villegas et al. 2007

QFA com 124 itens
alimentares

2053 indivíduos
americanos com
idades entre 50 e 71
anos.

Avaliar as relações entre
dieta e câncer

Thompson et al.
2007

CARACTERÍSTICAS
CARACTERPISTICAS
DO GRUPO
DO QFA
INVESTIGADO

OBJETIVO DA COORTE

REFERÊNCIA

Quadro 1 Continuação.
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2 JUSTIFICATIVA
O estudo “História Natural da Infecção por HPV em Homens: O Estudo
HIM” (HPV Infection in Men) é prospectivo, multicêntrico, de âmbito internacional,
e possui como objetivo determinar a incidência, persistência e remissão da infecção
por HPV no pênis, além da identificação dos fatores associados a esses desfechos nas
populações americana, brasileira e mexicana.
Para isso, uma série de variáveis epidemiológicas é averiguada, incluindo tipo
de HPV, comportamento sexual, consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo e história
de doenças prévias. Dentre outros hábitos, um levantamento sobre alimentação é
realizado visando obter informações sobre nutrientes que possam interferir na
regressão ou persistência das infecções, bem como no desenvolvimento de doenças
causadas por este vírus, desde neoplasias benignas (verrugas genitais) até lesões
precursoras de cânceres.
O questionário quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) foi o método de
escolha para avaliação da ingestão alimentar dos participantes do estudo. Foi
desenvolvido tendo como base alimentos citados por uma amostra representativa do
sexo masculino da cidade de São Paulo (FISBERG et al., 2008). Para a utilização de
um QQFA em estudos de coorte, o ideal é que o processo de validação e
reprodutibilidade do questionário se faça em uma amostra de indivíduos
concomitante ao estudo principal (BGA, 1993), sendo que a qualidade das
informações sobre a dieta será determinada pela precisão e pela validade do
instrumento de registro, que deve ser avaliado especificamente para cada população
em estudo (CHOR et al., 2003). Como informações incorretas podem levar a falsas
associações entre fatores da dieta e doenças, estudos de validação, reprodutibilidade
e calibração são necessários (CADE et al., 2002).
Com o presente estudo espera-se obter a medida da precisão e acurácia do
QQFA na população do estudo HIM no Brasil, tornando possível a calibração dos
valores gerados pelo QQFA. Essas análises irão permitir a utilização dos dados
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dietéticos junto aos outros centros participantes do estudo para avaliar a influência de
nutrientes na aquisição e manutenção das infecções por HPV e no risco de
desenvolver neoplasias penianas, colaborando também, de forma indireta, para
prevenção do câncer de colo de útero.
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3 OBJETIVO

Avaliar a validade, reprodutibilidade e estimar os coeficientes de calibração
do questionário quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) utilizado no estudo
“História Natural da Infecção por HPV em Homens: O Estudo HIM”.
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4 MÉTODOS
4.1 O ESTUDO HIM
O delineamento do Estudo HIM é apresentado de forma mais detalhada em
publicação anterior. O Estudo HIM é realizado em Tampa (Flórida), Cuernavaca
(México) e São Paulo (Brasil) com o financiamento do National Institute of Health
(NIH) (GIULIANO et al., 2008). Este estudo conta com a coordenação científica da
Dra. Anna Giuliano (H. Lee Moffitt Cancer Center, Tampa, FL, Estados Unidos) e os
co-investigadores Dr. Eduardo Lazcano (Instituto Nacional de Salud Publica,
Cuernavaca, México) e Dra. Luisa Lina Villa (Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o
Câncer, São Paulo, Brasil).
Serão acompanhados cerca de 3150 homens com idades entre 18 e 70 anos. O
recrutamento dos participantes ocorreu de setembro de 2005 a julho de 2009. O
seguimento ocorre até agosto de 2013, com avaliações a cada seis meses. No Brasil,
os indivíduos foram recrutados dentre a população geral que compareceu ao mais
importante centro para o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS
em São Paulo (CRT-DST/AIDS), bem como dentre a população geral de toda a
Grande São Paulo, por meio de divulgação em diversas instituições e mídias. Foram
incluídos homens com idades entre 18 e 70 anos, residentes em São Paulo, sem
diagnóstico anterior de câncer de pênis ou de ânus, que não apresentaram diagnóstico
de verrugas genitais ou anais no momento da inclusão no estudo, não portadores de
HIV ou diagnóstico de AIDS e dispostos a comparecer às consultas do estudo. Foram
excluídos os indivíduos com diagnóstico de doença sexualmente transmissível (DST)
no momento da inclusão no estudo, exceto infecção por HPV.
Nas duas primeiras consultas os participantes do estudo preenchem um
questionário elaborado para determinar fatores de risco sociais e comportamentais
para a aquisição de HPV. As questões são respondidas diretamente no computador
utilizando um software em linguagem Ci3 desenvolvido pela Sawtooth Software, Inc.
(Sequim, Washington). O participante é deixado à vontade, em uma área privada,
para o preenchimento. É feita a inspeção visual da pele da genitália externa, coleta de
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amostras de urina, sangue, de células da boca, da pele do pênis e do ânus. Se houver
lesões anogenitais em qualquer uma das consultas clínicas, são tomadas amostras por
meio de biópsias. A cada consulta subseqüente do estudo, é pedido aos participantes
que forneçam informações para verificar mudanças nos comportamentos de risco tais
como uso de preservativo, relações com novos parceiros e tabagismo. Também está
sendo investigada a história médica de cada participante, bem como a prática de
atividade física e a alimentação.
4.2 VALIDAÇÃO, REPRODUTIBILIDADE E CALIBRAÇÃO DO QQFA
Dos 637 participantes que foram recrutados até setembro de 2007 na coorte
brasileira, foi selecionada uma amostra aleatória de 120 indivíduos para o estudo de
validação, reprodutibilidade e calibração do QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil.
O recrutamento dos voluntários foi feito de janeiro a setembro de 2007 e as
entrevistas para coleta de dados ocorreram entre janeiro de 2007 e setembro de 2008,
no CRT-DST/AIDS.
Esse grupo respondeu, de maneira voluntária, a três QQFA e três R24h, com
intervalo de seis meses entre eles (Figura 1). A validade foi avaliada por meio da
comparação entre os dados do último QQFA (QQFA3) e os três R24h (medida de
referência). A reprodutibilidade foi verificada entre o segundo e o terceiro QQFA
(QQFA2 versus QQFA3). A calibração do QQFA3 foi feita com base nos valores
dos três R24h. O primeiro QQFA (QQFA1) não foi utilizado nessas análises.
A composição de macronutrientes da dieta continua sendo o maior fator de
interesse em epidemiologia do câncer (FERRARI et al., 2004), por isso energia,
proteína, carboidrato, fibra, gordura total, gordura saturada, gordura monoinsaturada,
gordura polinsaturada, gordura trans e colesterol foram analisados. Algumas
vitaminas antioxidantes, como as vitaminas A, C e E, foram incluídas nas análises,
com o respaldo da literatura que indica uma possível relação entre esses nutrientes e
o processo de infecção por HPV. Além desses, cálcio, fósforo e ferro foram
analisados.
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Estudo de Validação
Método de Referência – 3R24h
1ª medida
QQFA1

6 meses

2ª medida

6 meses

QQFA2

R24h

3ª medida

R24h

QQFA3
R24h

Estudo de Reprodutibilidade
QQFA2 - 2ª medida
vs
QQFA3 - 3ª medida

Figura 1 Estudo de validação e reprodutibilidade do QQFA utilizado no estudo
HIM – Brasil: Estudo HIM, 2007-2008.

Para a análise dos dados, dezessete indivíduos foram excluídos por não terem
completado os três R24h e/ou o último QQFA (14.2% de perda para o estudo de
validação) e, para a análise da reprodutibilidade, dezenove foram excluídos por não
terem os dois QQFA necessários (15.8% de perda). Os participantes que
apresentaram ingestão de energia menor do que 500kcal ou maior do que 4000kcal
foram excluídos das análises, de acordo com o proposto por WILLETT (1998),
resultando em 98 indivíduos para o estudo de validação e calibração e 93 para o
estudo de reprodutibilidade (Figuras 2 e 3).
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Figura 2 Tamanho final da amostra do estudo de
validação do QQFA brasileiro: Estudo HIM, 20072008.
120 indivíduos
(Seleção Aleatória)
17 indivíduos
sem R24h
103 indivíduos
5 indivíduos com
ingestão de energia
>4000kcal/dia
98 indivíduos
(Amostra Final)

Figura 3 Tamanho final da amostra do estudo de
reprodutibilidade do QQFA brasileiro: Estudo HIM,
2007-2008.
120 indivíduos
(Seleção Aleatória)
19 indivíduos não
completaram os QQFAs
101 indivíduos
8 indivíduos com
ingestão de energia
>4000kcal/dia
93 indivíduos
(Amostra Final)

4.3 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR
Os inquéritos dietéticos (QQFA e R24h) foram aplicados por entrevistadores
treinados dentre a equipe multiprofissional do Estudo HIM, os quais se
identificavam, descreviam os objetivos e informavam aos entrevistados quanto à
natureza das perguntas e a duração da entrevista (ANEXOS 1 e 2). Os inquéritos
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foram respondidos no mesmo dia, sendo primeiro o QQFA e depois o R24h (CADE
et al., 2002). Para cada inquérito foi desenvolvido um manual explicativo para
padronização do seu preenchimento (ANEXOS 3 e 4).
4.3.1 O Questionário Quantitativo de Freqüência Alimentar (QQFA)
A metodologia para elaboração do QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil
está disponível em publicação anterior (FISBERG et al., 2008). O questionário
possui 54 itens alimentares e foi desenvolvido tendo como base os alimentos citados
por 708 homens em um R24h no estudo “Inquérito de Saúde do Estado de São Paulo
(ISA-SP) - Inquérito domiciliar, de Saúde, de Base Populacional, em Municípios do
Estado de São Paulo, 1999-2000” (CESAR et al., 2006). Os dados sobre alimentação
que geraram o QQFA fazem parte do estudo “Inquérito Alimentar em regiões do
Estado de São Paulo”, coordenado pela Profª.Drª. Regina Mara Fisberg e financiado
pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq, processo n° 502948/2003-5). Foi feita
uma relação com todos os alimentos citados nos R24h, os quais foram agrupados de
acordo com a semelhança quanto à composição nutricional. Para a inclusão desses
itens no QQFA foi calculada a contribuição percentual de energia, carboidratos,
proteínas, lipídios, vitamina A e vitamina C para cada item do questionário,
utilizando-se a fórmula de proporção ponderada de BLOCK et al. (1986). Os itens
incluídos no questionário foram os maiores contribuintes percentuais de, pelo menos,
dois desses nutrientes (com ponto de corte de 90%) (WILLETT, 1998). Para a
determinação da porção média de cada item foi considerada a mediana das porções
relatadas nos R24h. Os demais tamanhos de porção foram equivalentes aos percentis
25 (porção pequena), 75 (porção grande) e 95 (porção extragrande). O peso
correspondente em gramas foi transformado em medidas caseiras, padronizadas de
acordo com PINHEIRO et al. (2001). Dessa forma, os alimentos e porções
habitualmente consumidos pela população do sexo masculino da cidade de São Paulo
foram contemplados no questionário utilizado (ANEXO 1).
Para o seu preenchimento, foi pedido ao participante que se lembrasse a
freqüência de consumo no último ano (de 1 a 10 vezes por dia, semana, mês ou ano)
de cada item alimentar presente no questionário, bem como o tamanho da porção
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consumida. Para a estimativa da porção pelo entrevistado, o entrevistador referia a
medida da porção média presente no QQFA, e se a pessoa consumisse menos do que
essa porção seria a porção pequena, se mais do que a porção média seria a porção
grande e se muito mais do que a porção média seria a porção extragrande. Para a
melhor visualização das porções os utensílios de cozinha eram mantidos na sala de
entrevista.
A porção selecionada foi multiplicada pela freqüência de consumo (de 1 a 10
vezes) e dividida pelo número de dias (de 1 a 365 dias) respondido no QQFA,
gerando a quantidade em gramas de cada item alimentar consumido por dia. Uma
planilha com a composição nutricional por 100 gramas de cada item do QQFA foi
desenvolvida de acordo com o software Nutrition Data System for Research (NDSR,
University of Minnesota, Minneapolis, MN, versão 2007). Para a medida da ingestão
de energia e nutrientes, a quantidade em gramas consumida por dia foi multiplicada
pela planilha com a composição nutricional dos itens alimentares do QQFA e
dividida por 100. Essas operações matemáticas foram realizadas pelo software
denominado Sistema para Avaliação de Dieta Habitual (SISDIET), programa criado
para digitação dos QQFA desenvolvidos tendo como base os dados do “Inquérito de
Saúde do Estado de São Paulo (ISA-SP), 1999-2000” (CESAR et al., 2006;
FISBERG e MARCHIONI 2007).
4.3.2 O Método de Referência: Recordatório de 24 horas (R24h)
Foi utilizado um formulário padrão para a aplicação do R24h e para o
preenchimento seguiu-se o método multiple pass (JOHNSON et al., 1996;
GUENTHER et al., 1998). Este método consiste em três elementos: listagem rápida,
descrição detalhada e revisão. No Estudo HIM – Brasil foi solicitado ao entrevistado
que recordasse e descrevesse todos os alimentos e bebidas ingeridas no dia anterior,
desde o primeiro alimento até o último consumido antes de dormir. Após o relato dos
alimentos consumidos, perguntou-se quanto aos horários e quantidades (ANEXO 2).
Todos os R24h foram criticamente revisados por nutricionista e alunos de
graduação em nutrição devidamente treinados, cujo objetivo foi avaliar a qualidade
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do preenchimento e converter as medidas caseiras relatadas em gramas com auxílio
de medidas padronizadas (PINHEIRO et al., 2001). O software Nutrition Data
System for Research (NDSR) foi utilizado para a quantificação dos nutrientes
consumidos. Este programa possui cadastro de 18000 alimentos e preparações e 130
nutrientes e outros compostos alimentares. Utiliza como base os dados de
composição de alimentos disponibilizados pelo United States Department of
Agriculture (USDA). Dessa forma, a base de dados para a composição dos alimentos
foi a mesma para o cálculo dos R24h e dos QQFA, tornando as informações
comparativas e eliminando essa fonte de erro neste estudo.
Os R24h foram utilizados como método de referência e a média de poucos
dias como uma estimativa da ingestão habitual pode levar a inferências errôneas a
respeito da ingestão de nutrientes, em virtude da elevada variabilidade no consumo.
Dessa forma, o ajuste da distribuição do consumo pela variabilidade intrapessoal foi
feito pelo método proposto pela Iowa State University (ISU), com a utilização do
software PC-SIDE (Personal Computer version of Software for Intake Distribution
Estimation) (versão 1.0, 2003; disponibilizado pelo Departamento de Estatística,
Iowa State University, Ames, IA, USA). O software produz uma estimativa empírica
do consumo habitual de cada nutriente e utiliza a metodologia proposta por NUSSER
et al. (1996).
Além do ajuste da distribuição do consumo de energia e nutrientes, o PCSIDE gera as variâncias interpessoal e intrapessoal. O software utiliza um modelo de
erro que pressupõe que a ingestão observada de um indivíduo em um determinado
dia (Io) é igual à ingestão habitual (Ih) deste indivíduo acrescido de um erro de
medida (ε).

I0 = Ih + ε

(2)

A variância do consumo habitual é a variância interpessoal (Vinter). A variância do
erro de medida é a variância intrapessoal (Vintra) e reflete a variabilidade diária do
consumo de um indivíduo (FREEDMAN, 1991; DOOD, 1996).
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4.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Stata
(StataCorp. 2007. Stata Statistical Software: Release 10. College Station, TX:
StataCorp LP) e o nível de significância considerado foi de 5%.
4.4.1 Representatividade da População Estudada
Com o intuito de verificar as diferenças entre o grupo de participantes do
estudo principal (Estudo HIM) e participantes do estudo de validação,
reprodutibilidade e calibração, as variáveis idade, peso, altura, índice de massa
corporal (IMC), escolaridade e renda foram comparadas utilizando testes para
comparação de média ou proporção, como teste t-Student ou teste U de MannWhitney e teste χ 2 .
4.4.2 Análises Iniciais
A aderência das variáveis dietéticas em estudo à distribuição normal foi
averiguada pelo teste Kolmogorov-Smirnov e aquelas que não apresentaram
distribuição simétrica em relação à média e mediana, foram modificadas utilizandose a transformação em logaritmo natural ou Box-Cox (BOX e COX 1964).
Foi feito o ajuste das variáveis dietéticas pela energia, com o objetivo de
controlar os fatores de confusão dados pelo consumo total de energia e remover as
variações externas, de acordo com o método dos resíduos proposto por WILLETT e
STAMPFER (1986).
4.4.3 Validação
•

A média do consumo de energia e de cada nutriente foi calculada para o
QQFA3 e para os R24h com o objetivo de visualizar a direção da diferença
entre os instrumentos. Foi calculada a média das diferenças entre os valores
individuais mensurados pelo QQFA3 e pelos R24h.
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•

Os testes t-Student ou U de Mann-Whitney foram empregados para verificar
se a diferença encontrada entre o QQFA3 e os R24h foi significativa para o
consumo médio de energia e para cada nutriente mensurado.

•

Como o objetivo deste estudo de validação foi avaliar se o QQFA utilizado é
capaz de classificar os indivíduos por níveis de ingestão, os coeficientes de
correlação de Pearson ou Spearman foram utilizados para verificar a relação
entre o QQFA3 e os R24h (BROWN e BENEDETTI, 1977; MARGETTS e
NELSON, 1997). Valores aceitáveis de correlação entre os dois instrumentos
variam entre 0.40 e 0.70 (MARGETTS e NELSON, 1997; SUBAR et al.,
2003; KIPNIS et al., 2003; SUBAR, 2004), já que correlações entre 0.50 e
0.60 são vistas também para várias medidas biológicas (BLOCK e
HARTMAN, 1989).

•

A razão entre as variâncias (Vintra/Vinter) foi calculada para avaliar quantas
repetições do método de referência seriam necessárias para avaliar o consumo
de um determinado nutriente de maneira acurada, se o ajuste pela
variabilidade intrapessoal não tivesse sido realizado.

•

O consumo de energia e de cada nutriente foi categorizado em tercis de
ingestão para verificar a proporção de indivíduos classificados no mesmo
tercil pelo QQFA3 e pelos R24h (porcentagem de concordância) e a
proporção de indivíduos classificados em tercis opostos.

•

Esta análise foi feita pela estatística Kappa-ponderado com o objetivo de
avaliar a exata concordância entre os inquéritos, com diferentes pesos para
discordâncias diferentes (SZKLO e NIETO 2000). Considera-se que, valores
acima de 0.80 para a estatística Kappa-ponderado, há concordância ótima
entre os métodos ou momentos testados. Para valores de Kappa entre 0.61 e
0.80 há concordância boa, entre 0.41 e 0.60 há concordância moderada, entre
0.21 e 0.40 há concordância leve e valores menores do que 0.20 há
concordância pobre entre os métodos ou momentos testados (MASSON et al.,
2003).
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•

As divergências entre as informações das variáveis dietéticas foram
examinadas segundo a metodologia proposta por Bland e Altman (1986)
(ANEXO 5). O consumo de energia e nutrientes foi transformado em seu
logaritmo natural e foi feita análise de regressão linear tendo como variável
dependente a diferença entre o QQFA3 e os R24h (QQFA3 - R24h) e como
variável independente a média dos dois inquéritos (QQFA3 + R24h/2). Nessa
análise espera-se que os coeficientes de regressão (β1) sejam próximos de
zero e não apresentem significância estatística. Dessa forma foi possível
verificar se o QQFA estimou a ingestão alimentar independentemente da
magnitude da ingestão, isto é, se é capaz de medir a ingestão de forma
satisfatória seja em pequeno ou grande consumo de determinado nutriente
(BLAND e ALTMAN 1986).

•

A concordância média entre os inquéritos foi obtida pelo exponencial da
diferença média entre o QQFA3 e os R24h, multiplicado por 100. Uma
concordância média de 100% representa o ideal, segundo metodologia
proposta por AMBROSINI et al. (2003). Com o exponencial dos limites de
concordância entre o QQFA3 e os R24h, multiplicado por 100, foram
calculados os IC95%. Tem-se:

Concordância Média (%) = exponencial (média das diferenças) * 100
IC95% (%) = exponencial (limites de concordância) * 100

(3)
(4)

4.4.4 Reprodutibilidade
•

A média do consumo de energia e de cada nutriente foi calculada para o
QQFA2 e QQFA3 com o objetivo de visualizar a direção da diferença entre
os momentos em que foram respondidos. Foi calculada a média das
diferenças entre os valores individuais mensurados pelos QQFA.
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•

Os testes t-Student pareado ou Wilcoxon foram empregados para verificar se
a diferença encontrada entre os dois QQFA, para o consumo médio de
energia e para cada nutriente mensurado, foi significativa.

•

Os coeficientes de correlação intraclasse (CCI), bruto e ajustado por energia,
foram utilizados para verificar as correlações lineares no consumo entre os
dois QQFA. Essa medida indica o grau de concordância entre medidas
repetidas de uma determinada variável (CRONBACH et al., 1972). Valores
aceitáveis de correlação entre os dois instrumentos variam entre 0.40 e 0.70
(SUBAR et al., 2003; KIPNIS et al., 2003; SUBAR, 2004).

•

O consumo de energia e de cada nutriente foi categorizado em tercis de
ingestão para verificar a proporção de indivíduos classificados no mesmo
tercil pelos QQFA nos dois momentos (porcentagem de concordância) e a
proporção de indivíduos classificados em tercis opostos.

•

Esta análise foi feita pela estatística Kappa-ponderado com o objetivo de
avaliar a exata concordância entre os momentos de resposta dos dois QQFA.

•

As divergências entre as informações das variáveis dietéticas foram
examinadas segundo a metodologia proposta por Bland e Altman (1986)
(ANEXO 5). O consumo de energia e nutrientes foi transformado em seu
logaritmo natural e foi feita análise de regressão linear tendo como variável
dependente a diferença entre as duas aplicações do QQFA (QQFA2 QQFA3) e como variável independente a média dos dois QQFA (QQFA2 +
QQFA3/2). Espera-se que os coeficientes de regressão (β1) sejam próximos
de zero e não apresentem significância estatística. Dessa forma foi possível
verificar se as diferenças entre os dois QQFA foram independentes da
magnitude da ingestão (BLAND e ALTMAN, 1986).

•

A concordância média entre as duas aplicações do QQFA foi obtida pelo
exponencial da diferença média entre o QQFA2 e o QQFA3, multiplicado por
100. Assim como para a validação, uma concordância média de 100%
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representa o ideal, segundo metodologia proposta por AMBROSINI et al.
(2003). Com o exponencial dos limites de concordância entre o QQFA2 e o
QQFA3, multiplicado por 100, foram calculados os IC95%.
4.4.5 Calibração
Para a identificação dos fatores de calibração do QQFA foram utilizados
dados de energia e nutrientes dos R24h, deatenuados e ajustados pela energia, e
dados do QQFA ajustados pela energia nos modelos de regressão linear, todos
transformados em seu logaritmo natural.
Variáveis testadas nos modelos de regressão linear
As variáveis testadas como ajuste nos modelos de regressão linear múltiplos,
desenvolvidos para energia e cada um dos nutrientes, foram o índice de massa
corporal (IMC), idade (anos), renda, escolaridade, o viés no relato da ingestão de
energia pelos R24h (como uma porcentagem da necessidade energética estimada,
descrita na seqüência) e atividade física.
•

O IMC foi utilizado como variável quantitativa contínua nos modelos de
regressão e calculado pela fórmula: peso (kg) / (altura (m))2.

•

A variável renda foi coletada já de forma categorizada e para a entrada nos
modelos, os indivíduos foram classificados com renda “0” quando referiam
uma renda total da família de até R$3000,00 mensais ou “1” se fosse acima
disso.

•

Da mesma maneira que a renda, a variável escolaridade foi coletada já em
categorias e para a inclusão nos modelos de regressão foi recategoriza em “0”
se o indivíduo tivesse até 12 anos de estudo e “1” se tivesse mais anos de
estudo.
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•

Para identificar o viés no relato do consumo de energia foi calculada a
diferença entre o valor predito da necessidade energética estimada (EER) de
cada indivíduo e a ingestão energética estimada (EI) pelos R24h. As EER
foram obtidas por meio das equações propostas pelas Dietary Reference
Intakes (IOM, 2002). Essas equações são específicas para sexo e idade e
foram desenvolvidas para uso em populações com diversas categorias de
peso, a partir de estudos sobre gasto energético mensurados por água
duplamente marcada (DLW). Além da idade, as variáveis incluídas na
equação são peso (kg), altura (m) e nível de atividade física.
O viés no relato foi utilizado como variável quantitativa para ajustar os
modelos de regressão. Diferenças positivas entre as EER e as EI (EER – EI)
foram descritas aqui como sub-relato e expressas como uma porcentagem da
necessidade energética estimada (RENNIE et al., 2006), conforme fórmula a
seguir:

 ( EER − EI ) × 100 


EER
•

(5)

Os participantes do estudo responderam ao Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ, versão curta) e, a partir desses dados, foram
classificados

em

“sedentários”,

“insuficientemente

ativos

B”,

“insuficientemente ativos A”, “ativos” ou “muito ativos”. De acordo com os
níveis de atividade física propostos pelo Institute of Medicine/Food and
Nutrition Board (2002), foi estipulado o escore de atividade física para cada
um dos níveis. São eles: escore 1.00 para os sedentários, 1.40 para
insuficientemente ativos B, 1.50 para insuficientemente ativos A, 1.70 para
ativos e 2.15 para muito ativos. Esses escores foram utilizados na equação
para o cálculo da necessidade energética estimada. A variável escore de
atividade física foi categorizada em “0” (escores 1.00 e 1.50), “1” (escores
1.70) e “2” (escores 2.15). Para a inserção dessa variável nos modelos de
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regressão, foi feita a transformação em dummy, tendo como referência a
categoria “0”.
Regressão linear múltipla

Assumindo que

εR

são os erros aleatórios independentes dos apresentados

pelas medidas do QQFA ( Q ) e que há uma relação linear entre a medida do
questionário e os níveis verdadeiros de ingestão (R24h), foi estimado o nível de
ingestão predito pela medida de referência em relação à medida do QQFA
( E [R | Q ] ), tendo

R como variável dependente (Y ) e Q como independente

( X ) (KAAKS e RIBOLI, 1997).

Y = β 0 + β1 X + ε R ⇔

(6)

Yˆ = βˆ0 + βˆ1 X ⇔

(7)

R = βˆ0 + βˆ1Q

(8)

O β̂1 , que é a inclinação da reta estimada pela análise de regressão, é
chamado de coeficiente de calibração e conhecido por λ . A literatura sugere que a
calibração por meio de modelos de regressão linear deve ser realizada ajustando-se
por possíveis variáveis ( C i ) que influenciariam na medida de

R = βˆ0 + λQ + βˆi Ci
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Neste estudo, selecionou-se as variáveis índice de massa corporal (IMC),
idade, renda, escolaridade, viés no relato da ingestão de energia e atividade física
para serem testadas nos modelos múltiplos. Para energia e cada nutriente da medida
de R foi feita análise de regressão linear univariada e selecionou-se as variáveis
citadas acima cujos modelos apresentaram p<0.20. Posteriormente, a medida de

R

foi regredida em função de Q e as variáveis previamente selecionadas foram
incluídas nos modelos múltiplos, respeitando-se o limite máximo de quatro variáveis,
em função do tamanho amostral, com exceção de energia, que apresentou o melhor
modelo com cinco variáveis.
Foram testadas interações entre as variáveis que permaneceram no modelo
final, mas não foi constatada nenhuma interação significativa. A assumida relação
linear entre as variáveis foi avaliada pelos gráficos do resíduo que mostraram
adequação dos modelos.
Os dados do QQFA foram calibrados com as equações estimadas pelas
análises de regressão. As médias geométricas e respectivos intervalos de 95% de
confiança (IC95%) foram calculados para os dados do QQFA ajustados pela energia
e após a calibração, assim como para os R24h deatenuados e ajustados pela energia.
O teste U de Mann-Whitney foi utilizado para identificar diferenças entre as médias
dos R24h deatenuados e ajustados pela energia e do QFA ajustado pela energia e
calibrado.
Para facilitar a visualização das modificações ocorridas com a calibração dos
dados e avaliar se houve aumento da correlação entre os instrumentos, foram feitos
gráficos de dispersão entre as medidas dos R24h e o QQFA, corrigido pela
calibração, para energia, fósforo e vitamina C. Esses nutrientes foram escolhidos por
apresentarem alto, médio e baixo poder estatístico nos modelos múltiplos utilizados
para a calibração.
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS
Antes do início do Estudo HIM, os comitês de ética em pesquisa (CEP) da
Universidade de South Florida, em Tampa, do Instituto Nacional de Saúde Pública
do México, em Cuernavaca, do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, em São
Paulo e do Centro de Referência e Treinamento em Doenças Sexualmente
Transmissíveis e AIDS (CRT-DST/AIDS, São Paulo/Brasil) avaliaram e aprovaram
todos os procedimentos executados. O estudo de validação também foi aprovado
pelos CEP da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e do CRTDST/AIDS (ANEXOS 6 e 7). A participação na pesquisa foi condicionada à
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 8).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e discussão deste estudo são apresentados em forma de dois
manuscritos. O primeiro avalia o desempenho do QQFA utilizado no Estudo HIM –
Brasil por meio da interpretação das análises de validade e reprodutibilidade. O
segundo manuscrito identificou os fatores de calibração deste QQFA.
Primeiro Manuscrito:
Desempenho do Questionário Quantitativo de Freqüência Alimentar Brasileiro
Utilizado em uma Coorte de Homens

Segundo Manuscrito:
Calibração dos Dados Dietéticos do Estudo “História Natural da Infecção por HPV
em Homens: O Estudo HIM”
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Desempenho do Questionário Quantitativo de Freqüência Alimentar
Brasileiro Utilizado em uma Coorte de Homens
Juliana A.Teixeira1, Maria L. Baggio2, Regina M. Fisberg1, Dirce M. L.
Marchioni1
1

Faculdade de Saúde Pública da USP, Departamento de Nutrição, São Paulo, Brasil;
2
Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, São Paulo, Brasil.

RESUMO
Introdução. O estudo “História Natural da Infecção por HPV em homens: O Estudo
HIM” será a primeira coorte prospectiva a investigar a história natural da infecção
por HPV em homens dos Estados Unidos, Brasil e México. O questionário
quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) foi o método de escolha para a
investigação do efeito dos fatores dietéticos sobre o processo da infecção. Objetivo.
Avaliar o desempenho do QQFA utilizado no estudo HIM - Brasil, por meio de um
estudo de validação e reprodutibilidade. Métodos. Uma amostra aleatória de 98
indivíduos do estudo HIM, com idades entre 18 e 70 anos, responderam, por meio de
entrevista, a três QQFA e três recordatórios de 24 horas (R24h), com intervalo de
seis meses entre eles. O QQFA possui 54 itens alimentares e porções prédeterminadas (pequena, média, grande e extra grande). Avaliou-se a diferença entre
os valores estimados pelos dois instrumentos e pelas duas aplicações do QQFA, para
valores brutos, deatenuados e ajustados pela energia. A relação entre as variáveis foi
estudada pelos coeficientes de correlação de Pearson, Spearman ou Intraclasse, pela
concordância na classificação dos indivíduos por níveis de ingestão e pela
metodologia proposta por Bland e Altman. Resultados. Os nutrientes melhor
avaliados pelo QQFA foram carboidrato e fibra, com coeficientes de correlação de
0.42 e 0.46, respectivamente, para dados deatenuados. Estes nutrientes foram
estimados pelo QQFA independentemente da magnitude do consumo. A estimativa
da ingestão de gorduras pelo QQFA obteve os menores coeficientes de correlação e
menores porcentagens de concordância entre os métodos. A análise de
reprodutibilidade demonstrou que o QQFA possui boa precisão para avaliar a
maioria dos nutrientes investigados. Conclusão. O QQFA utilizado no estudo HIM –
Brasil apresentou precisão satisfatória nas análises de reprodutibilidade para a
maioria dos nutrientes e acurácia aceitável pelas análises de validade para poucos
nutrientes. O desenvolvimento de um QQFA específico para essa população e a
avaliação de sua precisão e acurácia tornam possível o conhecimento de alguns dos
erros presentes nas relações encontradas entre os fatores dietéticos e a história da
infecção por HPV em homens.
Descritores: Validação; Reprodutibilidade; Consumo Alimentar; Questionário de
Freqüência Alimentar.
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Introdução

O estudo “História Natural da Infecção por HPV em Homens: o Estudo HIM”
(HPV Infection in Men) é um amplo estudo de coorte, prospectivo, multicêntrico,
internacional que busca determinar a incidência, persistência e remissão da infecção
pelo Papilomavirus humano (HPV) em homens, além da identificação dos fatores
associados a esses desfechos nas populações americana, brasileira e mexicana. No
Brasil, o estudo ocorre na cidade de São Paulo, a mais populosa do país, com cerca
de 10.4 milhões de habitantes e densidade demográfica de 6829 hab./km2 (IBGE,
2001). Entre eles, cerca de 5 milhões são homens.

A alimentação é um dos fatores investigados que potencialmente interferem
na história da infecção por HPV. Alguns estudos realizados com mulheres
identificaram a vitamina C, vitamina E, alfa-tocoferol, gama-tocoferol, alguns
carotenóides específicos (alfa-caroteno, beta-caroteno, licopeno, luteína/zeaxantina e
betacriptoxantina), folato e retinol como protetores no desenvolvimento do câncer de
colo de útero e para infecção por HPV em mulheres (GIULIANO et al., 1997;
SEDJO et al., 2002; PIYATHILAKE et al., 2004; GARCIA-CLOSAS et al., 2005;
SIEGEL et al., 2006). O questionário quantitativo de freqüência alimentar (QQFA)
foi o método escolhido para a avaliação do consumo alimentar dos participantes do
estudo HIM. Entretanto, os erros de medida do QQFA geralmente levam à vieses nos
valores do risco relativo observado e perda do poder de detecção das relações entre
dieta e doença (FREUDENHEIM e MARSHALL 1988; FREEDMAN et al., 1990;
BEATON, 1994; THOMPSON et al., 2007). Este estudo tem por objetivo avaliar o
desempenho do QQFA quanto à medida do consumo de energia e 19 nutrientes na
população do estudo HIM em São Paulo (Brasil), tornando possível, posteriormente,
a calibração dos dados dietéticos.
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Métodos
O Estudo HIM
O delineamento do Estudo HIM é apresentado de forma mais detalhada em
publicação anterior (GIULIANO et al., 2008). O estudo conta com o financiamento
do National Institute of Health (NIH) e a coordenação científica da Dra. Anna
Giuliano (H. Lee Moffitt Cancer Center, Tampa, FL, Estados Unidos) e os coinvestigadores Dr. Eduardo Lazcano (Instituto Nacional de Salud Publica,
Cuernavaca, México) e Dra. Luisa Lina Villa (Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o
Câncer, São Paulo, Brasil). O Estudo HIM teve início em 2005 e irá acompanhar
cerca de 3150 homens com idades entre 18 e 70 anos até agosto de 2013. No Brasil,
os indivíduos foram recrutados dentre a população geral que compareceu ao Centro
de Referência e Treinamento em Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS
(CRT-DST/AIDS, São Paulo/Brasil) bem como dentre a população de toda a Grande
São Paulo, por meio de divulgação em diversas instituições e mídias. A alimentação
será avaliada pelo QQFA, respondido três vezes ao longo do estudo.
O estudo de validação e reprodutibilidade do QQFA utilizado no Estudo HIM Brasil
Dos 637 participantes recrutados até setembro de 2007 na coorte brasileira,
foi selecionada uma amostra aleatória de 120 indivíduos para este estudo. O
recrutamento dos voluntários foi feito de janeiro a setembro de 2007 e as entrevistas
para coleta de dados ocorreram entre janeiro de 2007 e setembro de 2008, no CRTDST/AIDS.
Esse grupo respondeu a três QQFA e três recordatórios de 24 horas (R24h),
com intervalo de seis meses entre eles (Figura 1). A validade relativa foi avaliada
por meio da comparação entre os dados coletados no último QQFA (QQFA3) e a
média dos três R24h. A reprodutibilidade foi verificada entre o segundo e o terceiro
QQFA.
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Os participantes que não tiveram todos os QQFA e R24h planejados
respondidos foram excluídos da amostra. Houve a exclusão daqueles que
apresentaram ingestão de energia inferior a 500 kcal ou superior a 4000 kcal, de
acordo com o proposto por WILLETT (1998), resultando em 98 indivíduos para o
estudo de validação e 93 para o estudo de reprodutibilidade.

Estudo de Validação
Método de Referência – 3R24h
1ª medida
QQFA1

6 meses

2ª medida
QQFA2

R24h

6 meses

3ª medida

R24h

QQFA3
R24h

Estudo de Reprodutibilidade
QQFA2 - 2ª medida
vs
QQFA3 - 3ª medida

Figura 1 Estudo de validação e reprodutibilidade do QQFA utilizado no estudo
HIM – Brasil: Estudo HIM, 2007-2008.

Avaliação do Consumo Alimentar
Os inquéritos dietéticos foram aplicados no mesmo dia, por entrevistadores
treinados dentre a equipe multiprofissional do Estudo HIM, sendo primeiro o QQFA
e depois o R24h (CADE et al., 2002). Para cada inquérito foi desenvolvido um
manual explicativo para padronização do seu preenchimento.
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QQFA. O questionário possui 54 itens alimentares e quatro opções de

tamanhos de porção. O QQFA foi desenvolvido tendo como base os alimentos
citados por 708 homens em R24h no estudo “Inquérito de Saúde do Estado de São
Paulo (ISA-SP) - Inquérito domiciliar, de Saúde, de Base Populacional, em
Municípios do Estado de São Paulo, 1999-2000” (CESAR et al., 2005). Dessa forma,
os alimentos e porções habitualmente consumidos pela população do sexo masculino
da cidade de São Paulo foram contemplados no questionário utilizado (FISBERG et
al., 2008). Para o seu preenchimento, foi pedido ao participante que se lembrasse a
freqüência de consumo no último ano (de 0 a 10 vezes por dia, semana, mês ou ano)
de cada item alimentar presente no questionário, bem como o tamanho da porção
consumida. Para auxiliar a visualização das porções, os utensílios de cozinha eram
mantidos na sala de entrevista.
R24h. Foi utilizado um formulário padrão para a aplicação do R24h e para o

preenchimento seguiu-se o método multiple pass (JOHNSON et al., 1996;
GUENTHER et al., 1998). Este método consiste em três elementos: listagem rápida,
descrição detalhada e revisão. No Estudo HIM – Brasil foi solicitado ao entrevistado
que recordasse e descrevesse todos os alimentos e bebidas ingeridas no dia anterior,
desde o primeiro alimento até o último consumido antes de dormir. Após o relato dos
alimentos consumidos, perguntou-se quanto aos horários e quantidades. Todos os
R24h foram revisados criticamente por nutricionista e alunos de graduação em
nutrição devidamente treinados, cujo objetivo foi avaliar a qualidade do
preenchimento e converter as medidas caseiras relatadas em gramas com auxílio de
medidas padronizadas (PINHEIRO et al., 2001). Para a quantificação dos nutrientes
consumidos o software Nutrition Data System for Research (NDSR, University of
Minnesota, Minneapolis, MN, versão 2007) foi utilizado. O ajuste da distribuição do

consumo pela variabilidade intrapessoal (deatenuação) foi feito pelo método
proposto pela Iowa State University (ISU), com a utilização do software PC-SIDE
(Personal Computer version of Software for Intake Distribution Estimation) (versão
1.0, 2003; disponibilizado pelo Departamento de Estatística, Iowa State University,
Ames, IA, USA). O software produz uma estimativa empírica do consumo habitual de

cada nutriente e utiliza a metodologia proposta por NUSSER et al. (1996). O PC-
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SIDE gera as variâncias interpessoal e intrapessoal utilizando um modelo de erro que
pressupõe que a ingestão observada de um indivíduo em um determinado dia é igual
à ingestão habitual deste indivíduo acrescido de um erro de medida. A variância do
consumo habitual é a variância interpessoal (Vinter). A variância do erro de medida é
a variância intrapessoal (Vintra) e reflete a variabilidade diária do consumo de um
indivíduo (FREEDMAN 1991; DOOD 1996). A razão entre as variâncias
(Vintra/Vinter) também foi calculada.

Análises Estatísticas

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Stata
(StataCorp. 2007. Stata Statistical Software: Release 10. College Station, TX:
StataCorp LP) e o nível de significância considerado foi de 5%. As variáveis que não

apresentaram distribuição simétrica em relação à média e mediana foram
transformadas em seu logaritmo natural ou Box-Cox (BOX e COX 1964). O ajuste
das variáveis dietéticas pela energia foi feito pelo método dos resíduos proposto por
WILLETT e STAMPFER (1986).
Os testes t-Student ou U de Mann-Whitney foram empregados para verificar
se a direção da diferença encontrada entre o QQFA3 e os R24h foi significativa. O
mesmo foi feito para verificar a diferença entre o QQFA2 e o QQFA3 por meio dos
testes t-Student pareado ou Wilcoxon.
Como o interesse deste estudo de validação foi avaliar se o QQFA utilizado é
capaz de classificar os indivíduos do estudo HIM por níveis de ingestão, os
coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman foram utilizados para verificar a
relação entre o QQFA3 e os R24h, brutos, deatenuados e ajustados pela energia
(BROWN e BENEDETTI 1977; MARGETTS e NELSON, 1997). Os coeficientes de
correlação intraclasse (CCI), brutos e ajustados pela energia, foram utilizados para

Teixeira, JA

P r i m e i r o M a n u s c r i t o | 65

verificar as correlações lineares no consumo entre os dois QQFA. Essa medida indica
o grau de concordância entre medidas repetidas de uma determinada variável
(CRONBACH et al., 1972). Valores aceitáveis de correlação variam entre 0.40 e
0.70 (MARGETTS e NELSON, 1997; SUBAR et al., 2003; KIPNIS et al., 2003;
SUBAR, 2004).
O consumo de energia e de cada nutriente foi categorizado em tercis de
ingestão para verificar a proporção de indivíduos classificados no mesmo tercil pelos
dois inquéritos (porcentagem de concordância) e a proporção de indivíduos
classificados em tercis opostos. A estatística Kappa-ponderado foi realizada na
análise de validação e valores acima de 0.4 identificam os nutrientes com
concordância moderada entre os inquéritos (ALTMAN 1991; SZKLO e NIETO
2000; MASSON et al., 2003). A mesma análise foi feita para avaliar a
reprodutibilidade do QQFA.
As divergências entre as informações das variáveis dietéticas foram
examinadas segundo a metodologia proposta por Bland e Altman (1986), tanto para a
validação como para a reprodutibilidade. Os valores do consumo de energia e
nutrientes foram transformados em seu logaritmo natural e foi feita uma análise de
regressão linear tendo como variável dependente a diferença entre os dois inquéritos
(QQFA3 - R24h) ou a diferença entre as duas aplicações do QQFA (QQFA2 –
QQFA3)

e

como

variável

independente

a

média

dos

dois

inquéritos

(QQFA3+R24h/2) ou a média das duas aplicações do QQFA (QQFA2+QQFA3/2).
Nessa análise espera-se que os coeficientes de regressão (β1) sejam próximos de zero
e não apresentem significância estatística. Dessa forma foi possível verificar se o
QQFA estimou a ingestão de forma satisfatória seja em pequeno ou elevado
consumo de determinado nutriente. A concordância média (CM) e os limites de
concordância (LC) foram obtidos pelo exponencial da média das diferenças ou dos
limites de concordância transformados em percentual (AMBROSINI et al., 2000).
Uma concordância média de 100% representa o ideal, segundo metodologia proposta
por AMBROSINI et al. (2003).
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Aspectos Éticos
Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do CRT-DST/AIDS e
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a participação no
estudo foi condicionada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Resultados
Representatividade da população estudada
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre a sub-amostra do
estudo de validação e os participantes da coorte quanto às variáveis estudadas
(p>0.05), indicando a sua representatividade (Tabela 1). Este grupo possui IMC
médio indicando sobrepeso e a maioria possui mais do que 12 anos de estudo e renda
familiar entre R$1001.00 e R$3000.00 por mês.
Comparação entre os instrumentos
As ingestões médias de energia e de cada nutriente obtidas pelos R24h e pelos
QQFA são apresentadas na Tabela 2. O QQFA3 sub-estimou o consumo dos
nutrientes em relação aos R24h, com exceção de fibra e vitamina A que foram superestimados. O QQFA2 gerou medidas semelhantes aos do QQFA3, sendo a média dos
dois QQFA estatisticamente iguais para a maioria dos nutrientes estudados.
Os coeficientes de correlação entre os dois inquéritos (QQFA e R24h), para
os dados deatenuados, variaram entre 0.25 para gordura monoinsaturada e 0.49 para
cálcio. Para os nutrientes ajustados pela energia, os coeficientes de correlação
variaram entre 0.05 (gordura total) e 0.57 (cálcio).
Na análise de reprodutibilidade, todos os nutrientes tiveram CCI maior do que
0.40, sendo a média dos coeficientes de correlação igual a 0.54 para os dados brutos
e 0.50 após ajuste pela energia (Tabela 3).
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A proporção de indivíduos classificados em um mesmo tercil pelos R24h e
pelo QQFA3 variou entre 34% (gordura total e gordura monoinsaturada) e 49%
(fibra, niacina e cálcio). Em média, os dois instrumentos classificaram em tercis
opostos 13% dos indivíduos. Para a validação, os valores do Kappa-ponderado
variaram entre 0.11 para gordura monoinsaturada e 0.43 para fibra e cálcio. Dos
nutrientes avaliados, 10% tiveram Kappa-ponderado maior do que 0.40. Quanto à
reprodutibilidade, essa proporção aumenta para 75% dos nutrientes (Tabela 4).
Utilizando a metodologia proposta por Bland-Altman (1986), a diferença
entre os inquéritos se mostrou dependente da magnitude da ingestão para energia e a
maioria dos nutrientes na análise de validade, com exceção de carboidrato, fibra,
gordura polinsaturada, vitamina C e vitamina E. Na avaliação da reprodutibilidade do
QQFA, apenas para vitamina C e cálcio a diferença entre os QQFA foi dependente
da magnitude do consumo. Observou-se que a CM entre o QQFA3 e os R24h variou
de 73% (folato) a 134% (vitamina A) e entre o QQFA2 e o QQFA3 variou de 95%
(vitamina A) a 108% (folato) (Tabela 4).
Variabilidade do consumo de energia e nutrientes
A razão entre as variâncias intrapessoal e interpessoal foi maior que 1.00 para
energia e a maioria dos nutrientes, chegando a 6.21 para vitamina A. O único
nutriente que apresentou razão menor que 1.00 foi carboidrato (razão = 0.96)
(Tabela 3).
Discussão
Neste estudo, a validade do QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil foi
avaliada comparando-se a medida do consumo alimentar obtida, a três repetições do
R24h, considerado como método de referência. Para o estudo de reprodutibilidade
foram comparadas duas repetições do QQFA respondidos em um intervalo de seis
meses. Observou-se que o QQFA avaliado reproduziu com precisão aceitável a
maioria dos nutrientes investigados. Entretanto, a acurácia deste instrumento foi
aceitável para as estimativas do consumo de energia, carboidrato, fibra, tiamina,
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folato e cálcio (dados deatenuados), de acordo com WILLETT e BUZZARD (1998),
que afirmam que as correlações devem encontrar-se entre 0.4 e 0.7 para possuírem
validade aceitável. Estudos de validação de QFA, que utilizaram como método de
referência o R24h ou registros alimentares, obtiveram, em geral, correlações
semelhantes às observadas para estes nutrientes, incluindo aqueles com amostras
maiores, que utilizaram QFA com maior número de itens e/ou com maior número de
repetições do método de referência (PISANI et al., 1997; CHEN et al., 2004; DATE
et al., 2005). Principalmente o consumo de gorduras (gordura total, gordura saturada,
gordura monoinsaturada, gordura polinsaturada, gordura trans, colesterol) foi mal
avaliado pelo QQFA do estudo HIM - Brasil, mesmo após ajuste pela energia. Um
estudo de validação para o questionário de freqüência alimentar utilizado no EPIC da
Itália, que adotou como método de referência doze repetições do R24h, observou o
mesmo desempenho do questionário, tanto em relação aos baixos coeficientes de
correlação quanto à má avaliação do consumo de gorduras entre os homens
(correlação de 0.28 para dados brutos e 0.33 após o ajuste pela energia) (PISANI et
al., 1997). A comparação direta dos dados obtidos em estudos de validação, como o
do QQFA do estudo HIM – Brasil, a dados de pesquisas anteriores deve ser feita com
cautela em virtude das variações na metodologia para a análise dos dados, como
comparar valores de coeficientes de correlação brutos a valores deatenuados por
diferentes meodologias ou dados que foram ajustados pela energia por diferentes
métodos (SUBAR et al., 2001). Além disso, os estudos utilizam diferentes
instrumentos e números de repetições como método de referência, possuem
tamanhos variados de amostra e consistem de grupos populacionais diversos
(SUBAR et al., 2001).
O ajuste pela energia diminuiu os valores dos coeficientes de correlação,
principalmente para os macronutrientes (média de 0.33 para 0.23) e vitaminas (média
de 0.33 para 0.30). Em dois estudos realizados no Brasil com populações adultas, os
nutrientes

apresentaram

diminuição

do

coeficiente

de

correlação

para

macronutrientes e oscilação para os micronutrientes após o ajuste pela energia
(FORNES et al., 2003; CRISPIM et al., 2003). Essa diminuição ocorre quando a
variabilidade do nutriente é dependente de erros sistemáticos, quando há sub- ou
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super-estimação do consumo de modo constante entre os métodos (WILLETT,
1998). Entretanto, a maior parte dos estudos de validação relata um aumento no
coeficiente de correlação após este ajuste em decorrência da remoção de um erro,
que seria o efeito do consumo total de energia sobre o consumo de nutrientes (RIMM
et al., 1992; PISANI et al., 1997; THOMPSON et al., 2007). Em uma meta-análise
feita por MOLAG et al. (2007) observou-se que os coeficientes de correlação após
ajuste pela energia foram 0.02-0.08 maiores para a maioria dos nutrientes, com
exceção da vitamina C (0.05 menores). Neste estudo, as correlações entre os
inquéritos para os minerais (cálcio, ferro e fósforo) aumentaram após ajuste pela
energia (média de 0.41 para 0.50), concordando com a literatura (RIMM et al., 1992;
PISANI et al., 1997; THOMPSON et al., 2007; MOLAG et al., 2007).
Questionários de freqüência alimentar com uma lista grande de itens (200
itens) possuem coeficientes de correlação maiores do que aqueles com uma lista mais
curta (100 itens), sendo que a diferença varia entre 0.01 e 0.17 (MOLAG et al.,
2007). Em contrapartida, um número grande de alimentos no questionário leva a
super-estimação do consumo e fadiga durante o preenchimento (CADE et al., 2002).
O QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil possui uma lista relativamente curta de
alimentos (54 itens), podendo ter influência sobre as baixas correlações observadas.
No entanto, para a identificação desta lista foram adotadas metodologias já utilizadas
por outros pesquisadores (BLOCK et al., 1985; HOWE et al., 1986), nas quais um
instrumento aberto de avaliação do consumo alimentar, neste estudo, o recordatório
de 24 horas, é utilizado para identificar os alimentos que contribuem de forma mais
importante para o consumo de alguns nutrientes de uma população específica
(WILLETT, 1998). Teoricamente, essa metodologia incluiu os principais alimentos
que compõem a dieta da população estudada. No entanto, aqueles alimentos com alta
variabilidade no consumo não foram incluídos no questionário, como, por exemplo,
algumas frutas, verduras e legumes. Para determinados alimentos incluídos no
questionário houve a tentativa de minimizar os efeitos da sazonalidade. Durante a
entrevista do estudo HIM – Brasil para o preenchimento do QQFA foi pedido ao
participante que relatasse o que habitualmente consumiu no último ano. Isso propicia
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a cobertura de um ciclo completo de estações o que, em teoria, gera respostas
semelhantes independentemente da época do ano (WILLETT, 1998).
Alguns pesquisadores consideram limitado o uso do coeficiente de correlação
isoladamente para avaliar se o método testado concorda com o método adotado como
referência (WILLETT et al., 1985; BLAND e ALTMAN 1986; CHINN, 1990;
HEBERT e MILLER, 1991; DELCOURT et al., 1994; AMBROSINI et al., 2000;
CADE et al., 2002; BLAND e ALTMAN, 2003). Uma correlação positiva é esperada
entre dois instrumentos que supostamente medem a mesma variável (BLAND e
ALTMAN, 1986; AMBROSINI et al., 2000). Outro ponto a ressaltar é que uma das
principais necessidades quando se utiliza o QFA em um estudo que busca analisar a
relação dieta-doença, é que ele seja capaz de classificar os indivíduos de acordo com
os níveis de ingestão, mais do que estimar corretamente o consumo alimentar
(WILLETT, 1998). A classificação dos nutrientes em tercis, utilizada no estudo,
demonstrou média de 42.3% de concordância exata na comparação entre os R24h e o
QQFA e média de 52.7% na comparação entre as duas medidas do QQFA,
comparável a estudos semelhantes, tanto para validade como reprodutibilidade
(MARKS et al., 2006; AHN et al., 2007). Um estudo que comparou os nutrientes do
QQFA com 12 dias de registros com pesagem dos alimentos identificou valores de
Kappa menores do que 0.40 para muitos nutrientes, indicando que a concordância na
classificação dos indivíduos entre os dois inquéritos foi pobre (WHEELER et al.,
1995; MASSON et al., 2003). O mesmo foi observado neste estudo e só não há
concordância pobre entre os métodos para fibra e cálcio, segundo a estatística Kappaponderado.
A metodologia proposta por BLAND e ALTMAN (1986) propicia a
visualização das médias e da direção dos erros. Os limites de concordância permitem
identificar se há erros de super- ou sub-estimativas pelo QQFA, se esses vieses são
constantes em diferentes níveis de ingestão de um determinado nutriente e qual a
magnitude dos erros entre os inquéritos. Observou-se que o QQFA avaliado
subestimou o consumo de nutrientes, com exceção da fibra, gordura trans, vitamina
A e vitamina C (Tabela 4), sendo que essa análise apresenta resultados muito
semelhantes aos apresentados pelo cálculo simples da média das diferenças (Tabela
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2). Em geral, questionários de freqüência alimentar que agrupam alimentos similares
em uma única questão, como é o caso do QQFA avaliado neste estudo, tendem a
subestimar o consumo alimentar, principalmente dos alimentos ricos em gordura.
Neste tipo de questionário há também um maior número de “não consumo” entre as
respostas, principalmente para os itens com três ou mais alimentos, diminuindo a
ingestão estimada (SERDULA et al., 1992; BINGHAM et al., 1997).
A escolha de um método de referência que reproduza com acurácia a ingestão
alimentar habitual é um grande desafio na investigação da validade de um
instrumento (BIRO et al., 2002). O inquérito adotado neste estudo como método de
referência é

comumente

utilizado

para

avaliação

da

dieta

em

estudos

epidemiológicos (BRIEFEL, 1994; TIPPETT et al., 1999; JOHANSSON et al., 2001;
VERGER et al., 2002; HORN-ROSS et al., 2008). Entretanto, em virtude da natureza
instável do consumo alimentar, o R24h tem como característica uma elevada
variabilidade intrapessoal. Solução para esse problema seria dada obtendo múltiplas
repetições do R24h de cada indivíduo participante do estudo ou aumentando o
tamanho da amostra (BEATON et al., 1979). Muitas vezes essas modificações são
inviáveis quando se avalia a logística do estudo e os recursos disponíveis. Dessa
forma, os ajustes pela variabilidade intrapessoal são realizados na tentativa de
minimizar esse erro pela correção da distribuição do consumo. No estudo HIM Brasil, o método utilizado para ajuste dos dados dietéticos pela variabilidade
intrapessoal é apontado como um dos mais eficientes na estimativa da ingestão
habitual (HOFFMAN et al., 2002). A razão entre as variâncias é calculada para
avaliar quantas repetições do método de referência seriam necessárias para avaliar o
consumo de um determinado nutriente de maneira acurada. A razão entre as
variâncias (Vintra / Vinter) deve se aproximar do valor 1 para que o número de
repetições do R24h seja considerado adequado. Quanto mais longe de 1 for o valor
da razão, maior deve ser o número de repetições do R24h para mensurar esses
nutrientes (BASIOTIS et al., 1987). No estudo de BEATON et al. (1979), as razões
entre as variâncias se aproxima de 1 para alguns nutrientes e é menor do que dois
para a maioria dos macronutrientes estudados. Apesar de este estudo ter apresentado
razões elevadas, foram comparativas ao estudo de PERSSON et al. (2001) com
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gestantes da Indonésia, que obteve razões muito próximas para cálcio, e maiores para
vitamina C, ferro e tiamina.
A falta de acurácia de métodos de referência baseados no relato dos
participantes pode diminuir o aparente desempenho do questionário (PISANI et al.,
1997). Entretanto, enquanto medidas mais acuradas do consumo alimentar e de
custos aceitáveis para a realização em estudos de larga escala não existirem, os
resultados do desempenho do QQFA, baseados nas estimativas do R24h, podem estar
enviesados. Neste estudo, ter considerado o R24h como método de referência livre
de erros pode ter minimizado os resultados de validade do QQFA utilizado no estudo
HIM – Brasil.
Conclusão
Neste

estudo,

foram

apresentados

os

resultados

de

validação

e

reprodutibilidade do QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil que apresentou
precisão satisfatória para a maioria dos nutrientes e acurácia aceitável para poucos
nutrientes. Os nutrientes melhor avaliados em todas as análises estatísticas foram
carboidrato e fibra. De qualquer forma, o desenvolvimento de um QQFA específico
para essa população e a avaliação de sua precisão e acurácia tornam possível o
conhecimento de alguns dos erros presentes na estimativa da ingestão de nutrientes
avaliada pelo QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil.
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Tabela 1 Características dos participantes da coorte e da sub-amostra incluída no estudo de
validação: Estudo HIM - Brasil, 2007-2008.
Características
Idade (anos), média (DP)
Peso (kg), média (DP)
Altura (cm), média (DP)
IMC (kg/m²), média (DP)
IMC (%)¹
Eutrófico
Sobrepeso
Obeso

Estudo HIM
(n = 927)

Estudo de Validação
(n = 98)

p*

35.8 (10.0)
76.1 (14.6)
172.1 (6.9)
25.6 (4.4)

37.7 (11.9)
76.5 (12.3)
171.1 (7.8)
26.1 (3.6)

0.27
0.37
0.16
0.10

51.2
33.9
14.9

40.6
44.8
14.6

0.09

Escolaridade (%)2
Baixa
Média
Alta

19.7
41.6
38.8

17.4
34.7
48.0

Renda (%)3
Baixa
Média
Alta

36.6
43.0
20.4

26.1
51.1
22.8

0.21

0.13

* Fonte: dados fornecidos pela coordenação geral do Estudo HIM – Moffit Cancer Center
DP - desvio padrão; IMC - índice de massa corporal.
* p<0.05 (existem diferenças entre os grupos). O teste t-Student ou teste U de Mann-Whitney foram utilizados
para verificar as diferenças entre os grupos quanto as variáveis idade, peso, altura e IMC e teste χ 2 para as
variáveis IMC, escolaridade e renda.
1
Eutrófico = IMC entre 18.5 e 24.9 kg/m²; Sobrepeso = IMC entre 25.0 e 29.9 kg/m²; Obeso = IMC maior
ou igual a 30.0 kg/m²
2
Baixa = até 1°grau (até 8 anos de estudo); Média = 2° grau (entre 9 e 12 anos de estudo); Alta = até pósgraduação (≥13 anos de estudo)
3
Baixa = até R$1000,00 como renda total da família; Média = de R$1001.00 até R$3000.00 como renda
total da família; Alta = ≥R$3001.00
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Tabela 2 Média (DP) da ingestão diária de energia e nutrientes relatados nos QQFA e nos três R24h, após a
deatenuação dos dados: Estudo HIM - Brasil, 2007-2008.

QQFA2
Energia (kcal)
Nutrientes
Proteína (g)
Carboidrato (g)
Fibra (g)
Gordura Total (g)
kcal da Gordura (%)
Gordura Saturada (g)
Gordura Monoinsaturada (g)
Gordura Polinsaturada (g)
Gorduras Trans (g)
Colesterol (g)
Vitamina A (UI)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Folato (mg)
Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg)
Cálcio (mg)
Fósforo (mg)
Ferro (mg)

Estimativa da ingestão diária
QQFA3
R24h**

Média da Diferença
QQFA2-QQFA3
QQFA3-R24h**

2245 (671)

2229 (693)

2399 (519)*

73 (651.5)

-176 (679)

83.3 (25.8)
280.3 (95.1)
25.5 (9.3)
86.6 (28.9)
34.7 (4.7)
30.0 (10.9)
29.9 (10.5)
19.2 (6.2)
4.2 (1.8)
272.6 (123.8)
10039.6 (7084.5)
1.7 (0.6)
1.8 (0.6)
19.6 (6.4)
435.9 (140.9)
135.1 (125.6)
6.2 (1.9)
815.3 (315.4)
1291.7 (397.3)
14.6 (4.2)

83.1 (27.7)
277.4 (94.4)
25.0 (10.0)*
86.6 (29.3)
34.8 (4.3)
30.5 (11.2)
29.9 (10.4)
18.8 (6.2)
4.5 (2.3)
269.3 (117.7)
10323.9 (7207.9)
1.7 (0.5)*
1.8 (0.6)
19.0 (6.2)
418.0 (136.6)*
124.4 (84.0)
6.1 (1.9)
849.4 (369.5)
1308.9 (437.0)
14.3 (4.9)*

97.8 (15.5)*
300.9 (84.7)*
20.2 (7.2)*
87.8 (19.0)
33.2 (3.5)
29.7 (6.9)
29.9 (5.2)
20.9 (6.8)*
3.9 (1.1)
281.6 (82.3)
6794.6 (2436.5)*
1.9 (0.5)*
1.9 (0.4)
22.6 (3.8)*
558.8 (150.4)*
103.7 (67.3)
7.6 (2.1)*
829.8 (240.0)
1355.4 (272.6)
18.3 (4.3)*

1.1 (26.4)
12.6 (88.9)
1.7 (8.8)
1.5 (29.0)
-0.4 (4.9)
-0.0 (11.5)
0.6 (10.5)
0.9 (5.9)
0.0 (2.0)
6.0 (120.8)
-78.9 (7251.2)
0.1 (0.5)
0.0 (0.6)
0.9 (6.2)
35.6 (127.9)
14.2 (122.8)
0.3 (1.9)
-15.9 (341.0)
7.1 (407.2)
0.8 (4.3)

-15.0 (26.7)
-24.3 (94.4)
4.5 (9.3)
-1.5 (29.6)
1.7 (5.3)
0.8 (11.0)
-0.1 (10.4)
-2.2 (7.8)
0.7 (2.3)
-12.3 (120.8)
3638.8 (7100.5)
-0.3 (0.5)
-0.1 (0.6)
-3.5 (6.3)
-143.4 (145.2)
21.7 (94.2)
-1.5 (2.4)
24.5 (333.8)
-47.9 (423.3)
-4.1 (4.8)

DP – desvio padrão; QQFA – questionário quantitativo de freqüência alimentar; R24h – Recordatório de 24 horas.
*p<0.05 (existem diferenças entre as médias).
** Dados deatenuados.
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0.50*
0.59*
0.59*
0.51*
0.51*
0.55*
0.57*
0.49*
0.51*
0.58*
0.53*
0.58*
0.50*
0.58*
0.60*
0.51*
0.54*
0.53*
0.55*

Nutrientes
Proteína (g)
Carboidrato (g)
Fibra (g)
Gordura Total (g)
Gordura Saturada (g)
Gordura Monoinsaturada (g)
Gordura Polinsaturada (g)
Gorduras Trans (g)
Colesterol (g)
Vitamina A (UI)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Folato (mg)
Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg)
Cálcio (mg)
Fósforo (mg)
Ferro (mg)
0.45*
0.49*
0.63*
0.38*
0.41*
0.51*
0.46*
0.29*
0.36*
0.63*
0.41*
0.59*
0.49*
0.55*
0.65*
0.62*
0.58*
0.55*
0.47*

-

Ajustado
pela
energia

0.33*
0.45*
0.44*
0.28*
0.24*
0.22*
0.32*
0.27*
0.29*
0.28*
0.38*
0.29*
0.28*
0.46*
0.26*
0.29*
0.51*
0.34*
0.44*

0.38*

Bruto

0.34*
0.42*
0.46*
0.30*
0.33*
0.25*
0.27*
0.34*
0.29*
0.32*
0.40*
0.30*
0.28*
0.41*
0.29*
0.31*
0.49*
0.36*
0.37*

0.40*

Deatenuado

0.29*
0.32*
0.45*
0.05
0.17
0.13
0.13
0.22*
0.27*
0.34*
0.16
0.41*
0.23*
0.34*
0.32*
0.30*
0.57*
0.54*
0.39*

-

Deatenuado e
Ajustado pela
energia
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QQFA – questionário quantitativo de freqüência alimentar; R24h – Recordatório de 24 horas.
*p<0.05 (valor estatisticamente significante).

0.53*

Energia (kcal)

Bruto

Coeficientes de Correlação
QQFA2 x QQFA3
QQFA3 x R24h
(reprodutibilidade)
(validade)

Estudo HIM - Brasil, 2007-2008.

0.833
0.495
0.563
0.765
0.778
0.854
0.658
0.838
0.782
0.869
0.623
0.757
0.820
0.576
0.783
0.724
0.721
0.741
0.633

0.630

Variância
Intrapessoal
(Vintra)

0.173
0.514
0.445
0.241
0.228
0.155
0.351
0.175
0.227
0.140
0.386
0.254
0.188
0.433
0.222
0.286
0.287
0.265
0.374

0.379

Variância
Interpessoal
(Vinter)

R24h

4.83
0.96
1.26
3.18
3.41
5.52
1.88
4.79
3.45
6.21
1.61
2.99
4.35
1.33
3.53
2.53
2.51
2.79
1.69

1.66

Razão
(Vintra/Vinter)

Variabilidade do Consumo de Nutrientes

R24h, para valores brutos, deatenuados e ajustados pela energia e a variabilidade do consumo de nutrientes pelo R24h:

Tabela 3 Estimativa dos coeficientes de correlação entre o segundo e o terceiro QQFA e entre o terceiro QQFA e os
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55
57
56
48
46
51
59
49
54
56
52
55
49
48
46
51
58
57
53

Nutrientes
Proteína (g)
Carboidrato (g)
Fibra (g)
Gordura Total (g)
Gordura Saturada (g)
Gordura Monoinsaturada (g)
Gordura Polinsaturada (g)
Gorduras Trans (g)
Colesterol (g)
Vitamina A (UI)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Folato (mg)
Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg)
Cálcio (mg)
Fósforo (mg)
Ferro (mg)
11
5
9
12
13
13
6
9
11
11
8
8
13
10
8
9
6
11
13

11

0.42*
0.56*
0.47*
0.35*
0.32*
0.36*
0.56*
0.43*
0.42*
0.43*
0.47*
0.50*
0.33*
0.40*
0.43*
0.44*
0.54*
0.44*
0.35*

0.40*

Kappa

102 (96-109)
104 (97-111)
107 (100-115)
102 (95-109)
101 (93-110)
102 (95-109)
104 (98-111)
103 (93-114)
103 (94-113)
95 (84-107)
106 (99-113)
101 (95-108)
105 (98-112)
108 (102-115)
99 (86-114)
104 (98-111)
101 (93-110)
102 (95-108)
106 (100-113)

103 (97-110)

CM1 (%)
(IC95%)

54-194
55-194
54-210
52-201
45-226
50-205
57-189
38-280
41-257
29-311
58-194
52-196
57-195
62-189
25-388
56-194
45-227
54-191
59-192

57-186

LC2
(%)

-0.164
0.112
0.008
-0.051
-0.157
-0.013
0.064
-0.180
-0.118
0.171
0.120
-0.137
-0.020
0.096
0.234*
0.038
-0.289*
-0.147
-0.088

0.021

β13

42
43
49
34
40
34
35
43
41
43
41
38
49
43
41
47
49
45
45

43

Concord.
(%)

17
12
8
15
15
17
16
12
16
10
12
15
16
12
12
10
8
12
16

14

Tercis
Opostos
(%)

0.17
0.29*
0.43*
0.15
0.20*
0.11
0.14
0.29*
0.18*
0.34*
0.28*
0.18*
0.25*
0.29*
0.28*
0.37*
0.43*
0.31*
0.22*

0.25*

Kappa

81 (76-86)
90 (84-97)
120 (111-130)
95 (88-102)
97 (90-106)
95 (88-102)
90 (83-97)
106 (95-118)
89 (81-98)
134 (119-152)
83 (78-89)
91 (84-98)
81 (76-87)
73 (69-78)
117 (100-136)
79 (74-85)
97 (89-106)
93 (87-99)
75 (70-80)

90 (85-96)

CM1 (%)
(IC95%)

QQFA3 x R24h (validade)

42-157
47-175
54-266
46-195
43-219
45-198
42-195
37-309
34-233
39-459
44-157
44-186
43-153
39-138
26-535
39-160
42-226
47-183
40-142

48-168

LC2
(%)

1.055*
0.231
0.177
0.720*
0.801*
1.030*
-0.083
0.872*
0.784*
0.819*
0.348*
0.742*
0.925*
0.260*
0.187
0.178
0.595*
0.740*
0.533*

0.509*

β13
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QQFA – questionário quantitativo de freqüência alimentar; R24h – Recordatório de 24 horas; Concord. – Porcentagem de Concordância; IC9% - Intervalo de 95% de
confiança; CM – Concordância Média; LC - Limites de Concordância.
1
CM = exponencial (média das diferenças) * 100
2
LC = exponencial (limites de concordância das diferenças) * 100
3
Reprodutibilidade = (QQFA2-QQFA3) = β0 + β1((QQFA2+QQFA3)/2); Validade = (QQFA3-R24h) = β0 + β1((QQFA3+R24h)/2)
*p<0.05 (valor estatisticamente significante).

53

Energia (kcal)

Concord.
(%)

Tercis
Opostos
(%)

QQFA2 x QQFA3 (reprodutibilidade)

e entre o terceiro QQFA e os R24h: Estudo HIM - Brasil, 2007-2008.

categorização em tercis; concordância média (%) das diferenças e limites de concordância (%) das diferenças entre o segundo e o terceiro QQFA

Tabela 4 Porcentagem de concordância do consumo de energia e nutrientes brutos ou deatenuados (R24h) e Kappa ponderado segundo
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Calibração dos Dados Dietéticos do Estudo “História Natural da
Infecção por HPV em Homens: O Estudo HIM”
Juliana A.Teixeira1, Maria L. Baggio2, Regina M. Fisberg1, Dirce M. L.
Marchioni1
1

Faculdade de Saúde Pública da USP, Departamento de Nutrição, São Paulo, Brasil;
2

Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, São Paulo, Brasil.

RESUMO

Introdução. Como qualquer tipo de avaliação biológica ou física, a medida do
consumo alimentar está propensa a erros. Por meio de estudos de calibração, buscase minimizar esses erros e ajustar as medidas de associação encontradas em estudos
epidemiológicos. Objetivo. Estimar os fatores de calibração dos dados dietéticos
mensurados pelo questionário quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) utilizado
no Estudo HIM – Brasil, tendo como método de referência três recordatórios de 24
horas (R24h). Métodos. Uma amostra aleatória de 98 indivíduos do estudo HIM
respondeu, por meio de entrevista, a um QQFA e três R24h. A calibração foi feita
por meio de análise de regressão linear, tendo o R24h, após deatenuação, como
variável dependente e o QQFA como variável independente. Idade, índice de massa
corporal, atividade física, renda, escolaridade e o viés de relato presente no R24h
foram utilizados como variáveis de ajuste nos modelos. Foram calculadas as médias
geométricas e intervalos de 95% de confiança para os R24h deatenuados e ajustados
pela energia e para os dados calibrados e não calibrados do QQFA. O teste U de
Mann-Whitney foi utilizado para identificar diferenças entre as médias dos R24h e
do QFA. Foram feitos gráficos de dispersão entre as medidas dos R24h e do QQFA
corrigido pela calibração para energia, fósforo e vitamina C. Resultados. Os
coeficientes de calibração variaram entre 0.03 para gordura total e 0.45 para fibras. O
poder dos modelos (R2a) variou entre 0.01 para gordura monoinsaturada e
polinsaturada e 0.81 para energia. As médias geométricas dos R24h deatenuados e
ajustados pela energia e do QQFA corrigido pela calibração são estatisticamente
iguais para energia e todos os nutrientes estudados. Os gráficos de dispersão
demonstram aumento da correlação entre os instrumentos após a correção dos dados
pela calibração. Conclusão. A identificação dos coeficientes de calibração dos dados
dietéticos do estudo HIM permitirá a estimativa do efeito da dieta sobre a infecção
por HPV, corrigida pelo erro de medida do QQFA.
Descritores: Calibração; Consumo Alimentar; Questionário de Freqüência
Alimentar.
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Introdução
O questionário quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) tem sido um dos
métodos mais utilizados para avaliar a ingestão alimentar habitual em estudos
epidemiológicos de larga escala, tendo em vista o seu baixo custo e facilidade de
aplicação (BINGHAM et al., 2003; KAAKS e FERRARI, 2005). Entretanto, os erros
presentes na medida do questionário podem atenuar as estimativas dos riscos
relativos encontrados e diminuir o poder estatístico dos estudos que avaliam a
relação entre dieta e doença (ROSNER et al., 1989; KAAKS e FERRARI, 2005).
Sabendo que o erro é inerente a medida da ingestão, estratégias
metodológicas vêm sendo desenvolvidas na tentativa de tornar as medidas obtidas
pelo QQFA mais próxima dos valores reais de consumo, estimados por métodos de
referência supostamente livres de erro (BEATON, 1994; KYNAST-WOLF et al.,
2002). Essa metodologia é chamada de calibração e pode ser definida como um
processo de determinação da correlação entre duas escalas de medida. Entre os
métodos paramétricos, a calibração por meio de modelos de regressão linear é
considerada padrão (STRAM et al., 2000). Por essa metodologia, o consumo
mensurado pelo método de referência é modelado como uma função da medida do
QQFA (ROSNER et al., 1989; STRAM et al., 2000). Os modelos de regressão linear
obtidos nos estudos de calibração podem ser utilizados para estimar uma ingestão
mais próxima da real, tendo como base os valores do QQFA (FERRARI et al., 2008).
Registros alimentares ou recordatórios de 24 horas (R24h) são comumente
utilizados como métodos de referência em estudos de calibração por proverem a
melhor estimativa possível da ingestão alimentar em estudos que avaliam um grande
número de indivíduos. Quando se assume que há independência entre os erros
aleatórios do questionário e do método de referência (Cov(εR,εQ) = 0), não se espera
que os erros do método de referência gerem estimativas errôneas dos fatores de
calibração (KAAKS e RIBOLI, 1997).
O estudo “História Natural da Infecção por HPV em Homens: o estudo HIM”
é um estudo de coorte, prospectivo, multicêntrico que irá analisar, entre outros
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fatores, a alimentação dos participantes buscando identificar nutrientes e/ou
alimentos envolvidos com a evolução da infecção em homens e com o
desenvolvimento de doenças relacionadas ao Papilomavirus humano (HPV). O
questionário quantitativo de freqüência alimentar (QQFA) foi o método de escolha
para mensurar a ingestão alimentar da população brasileira do estudo HIM.
Este estudo de calibração possui como objetivo descrever os coeficientes de
calibração do QQFA utilizado no estudo HIM no Brasil e identificar os fatores
associados à calibração em modelos de regressão linear múltiplos, tendo como
referência três R24h.
Métodos
População do estudo
O delineamento do Estudo HIM é apresentado de forma mais detalhada em
publicação anterior (GIULIANO et al., 2008). Para o Estudo HIM foram
selecionados, por amostragem de conveniência, cerca de 3000 homens americanos,
mexicanos e brasileiros, com idades entre 18 e 70 anos, que serão acompanhados até
agosto de 2013. O estudo conta com o financiamento do National Institute of Health
(NIH) e a coordenação científica da Dra. Anna Giuliano (H. Lee Moffitt Cancer
Center, Tampa, FL, Estados Unidos) e os co-investigadores Dr. Eduardo Lazcano
(Instituto Nacional de Salud Publica, Cuernavaca, México) e Dra. Luisa Lina Villa
(Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, São Paulo, Brasil). No Brasil, o estudo
está sendo realizado na cidade de São Paulo, a mais populosa do país, com
aproximadamente 10.4 milhões de habitantes (IBGE, 2001).
Foram selecionados, aleatoriamente, 103 participantes brasileiros que
responderam a três R24h e um QQFA ao longo de um ano para o estudo de
calibração. Foram excluídos aqueles com consumo de energia menor do que 500kcal
ou maior do que 4000kcal, totalizando 98 indivíduos para a sub-amostra do estudo de
calibração (WILLETT, 1998).
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Questionário Quantitativo de Freqüência Alimentar (QQFA) – método teste
A metodologia do desenvolvimento do QQFA utilizado no estudo HIM Brasil está disponível em publicação anterior (FISBERG et al., 2008). Trata-se de um
questionário quantitativo de freqüência alimentar desenvolvido tendo como base a
alimentação de uma amostra representativa da cidade São Paulo, identificada em um
estudo de base populacional (CESAR et al., 2005). No estudo HIM – Brasil, os
questionários foram respondidos durante uma entrevista e os participantes indicaram,
para cada um dos 54 itens alimentares, a freqüência de consumo (de 0 a 10 vezes por
dia, semana, mês ou ano) e a porção consumida, podendo escolher entre pequena,
média, grande e extra grande.
Uma planilha com a composição nutricional de cada item alimentar, criada no
software Nutrition Data System for Research (NDSR, University of Minnesota,
Minneapolis, MN, versão 2007), foi utilizada para o cálculo da ingestão de energia e

nutrientes.
Recordatório de 24 horas (R24h) – método de referência
Os três R24h foram respondidos por meio de entrevista pessoal, utilizando
um formulário padrão e o preenchimento seguindo-se o método multiple pass
(JOHNSON et al., 1996; GUENTHER et al., 1998). Este método consiste em três
elementos: listagem rápida, descrição detalhada e revisão. No Estudo HIM – Brasil
foi solicitado ao entrevistado que recordasse e descrevesse todos os alimentos e
bebidas ingeridas no dia anterior, desde o primeiro até o último consumido antes de
dormir. Após o relato dos alimentos consumidos, perguntou-se quanto aos horários e
quantidades. Os dados foram criticamente revisados por nutricionista e alunos de
graduação em nutrição para a identificação de falhas relacionadas à descrição dos
alimentos ou preparações consumidas, porcionamento e quantificação. A ingestão de
energia e nutrientes foi calculada utilizando o software NDSR. O ajuste da
distribuição do consumo pela variabilidade intrapessoal (deatenuação) foi feito pelo
método proposto pela Iowa State University (ISU), com a utilização do software PCSIDE (Personal Computer version of Software for Intake Distribution Estimation)
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(versão 1.0, 2003; disponibilizado pelo Departamento de Estatística, Iowa State
University, Ames, IA, USA).

Análise Estatística
Variáveis testadas nos modelos de regressão linear. As variáveis testadas

como ajuste nos modelos de regressão linear múltiplos, desenvolvidos para energia e
cada um dos nutrientes, foram o índice de massa corporal (IMC), calculado pelo peso
(kg) dividido pela altura (m) ao quadrado, idade (anos), renda, escolaridade e
atividade física (categorizadas) e o viés no relato da ingestão de energia pelos R24h
(como uma porcentagem da necessidade energética estimada).
Para a quantificação do viés de relato nos R24h, foram calculadas as
necessidades energéticas estimadas (EER) para cada indivíduo por meios das
equações propostas pelas Dietary Reference Intakes (DRI) (IOM, 2002). Essas
equações são específicas para sexo e idade e foram desenvolvidas para uso em
populações com diversas categorias de peso, a partir de estudos sobre gasto
energético mensurados por água duplamente marcada (DLW). Além da idade, as
variáveis incluídas na equação são peso (kg), altura (m) e nível de atividade física.
Os participantes do estudo responderam ao Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ, versão curta), a partir desses dados foram classificados em
“sedentários”, “insuficientemente ativos B”, “insuficientemente ativos A”, “ativos”
ou “muito ativos” e receberam um valor de escore de atividade física, utilizado na
equação (IOM, 2002).
O viés no relato foi utilizado como variável quantitativa para ajustar os
modelos de regressão. Diferenças positivas entre as EER e as ingestões energéticas
estimadas pelos R24h (EI) (EER – EI) foram descritas aqui como sub-relato e
expressas como uma porcentagem da necessidade energética estimada (RENNIE et
al., 2006), conforme fórmula a seguir:

 ( EER − EI ) × 100 


EER
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Regressão linear múltipla. Os dados dos nutrientes mensurados pelo QQFA e

pelos R24h foram transformados em seu logaritmo natural e foi feito o ajuste pela
energia pelo método dos resíduos (WILLETT e STAMPFER,1986).

Assumindo que

εR

são os erros aleatórios independentes dos apresentados

pelas medidas do QQFA ( Q ) e que há uma relação linear entre a medida do
questionário e os níveis verdadeiros de ingestão (R24h), foi estimado o nível de
ingestão predito pela medida de referência em relação à medida do QQFA
( E [R | Q ] ), tendo

R como variável dependente (Y ) e Q como independente

( X ) (KAAKS e RIBOLI, 1997).

Y = β 0 + β1 X + ε R ⇔

(2)

Yˆ = βˆ0 + βˆ1 X ⇔

(3)

R = βˆ0 + βˆ1Q

(4)

O β̂1 , que é a inclinação da reta estimada pela análise de regressão, é
chamado de coeficiente de calibração e conhecido por λ . A literatura sugere que a
calibração por meio de modelos de regressão linear deve ser realizada ajustando-se
por possíveis variáveis ( C i ) que influenciariam na medida de R .

R = βˆ0 + λQ + βˆi Ci

(5)

Neste estudo, selecionou-se as variáveis índice de massa corporal (IMC),
idade, renda, escolaridade, viés no relato da ingestão de energia e atividade física
para serem testadas nos modelos múltiplos. Para energia e cada nutriente da medida
de R foi feita análise de regressão linear univariada e selecionou-se as variáveis
citadas acima cujos modelos apresentaram p<0.20. Posteriormente, a medida de R
foi regredida em função de Q e as variáveis previamente selecionadas foram
incluídas nos modelos múltiplos, respeitando-se o limite máximo de quatro variáveis,
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em função do tamanho amostral, com exceção de energia, que apresentou o melhor
modelo com cinco variáveis.
Foram testadas interações entre as variáveis que permaneceram no modelo
final, mas não foi constatada nenhuma interação significativa. A assumida relação
linear entre as variáveis foi avaliada pelos gráficos do resíduo que mostraram
adequação dos modelos.
Os dados do QQFA foram calibrados com as equações estimadas pelas
análises de regressão. As médias geométricas e respectivos intervalos de 95% de
confiança (IC95%) foram calculados para os dados do QQFA ajustados pela energia
e após a calibração, assim como para os R24h deatenuados e ajustados pela energia.
O teste U de Mann-Whitney foi utilizado para identificar diferenças entre as médias
dos R24h deatenuados e ajustados pela energia e do QFA ajustado pela energia e
calibrado.
Foram feitos gráficos de dispersão entre as medidas dos R24h e o QQFA
corrigido pela calibração para avaliar se houve aumento da correlação entre os
instrumentos para energia, fósforo e vitamina C. Esses nutrientes foram escolhidos
por apresentarem alto, médio e baixo poder estatístico nos modelos múltiplos
utilizados para a calibração.
Valores de p<0.05 foram considerados estatisticamente significativos e todas
as análises foram realizadas utilizando o software Stata (StataCorp. 2007. Stata
Statistical Software: Release 10. College Station, TX: StataCorp LP).

Aspectos Éticos
Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do CRT-DST/AIDS e
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a participação no
estudo foi condicionada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
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Resultados
Representatividade e caracterização da amostra
Os participantes do estudo de calibração possuem características semelhantes
aos participantes da coorte brasileira. Não houve diferenças entre os grupos quanto à
idade: entre a sub-amostra, a idade média foi de 35.8 ±10.0 anos comparada a 37.7
±11.9 anos na amostra da coorte (p=0.27). O IMC foi semelhante entre os grupos,
com média de 25.6 ±4.4 kg/m2 para a sub-amostra e média de 26.1 ±3.6 kg/m2 para a
coorte (p=0.10). Os participantes da sub-amostra e os da coorte possuem
escolaridade e renda equivalentes, (p=0.84 e p=0.54, respectivamente). Este grupo
possui IMC médio indicando sobrepeso e a maioria possui mais do que 12 anos de
estudo e renda familiar entre R$1001.00 e R$3000.00 por mês. A média do escore de
atividade física foi 1.66 ±0.26 e o sub-relato estimado foi equivalente a 26 ±17% da
necessidade energética estimada.
Calibração dos dados de ingestão de nutrientes
Os coeficientes de calibração (λ) variaram entre 0.03 para gordura total e 0.45
para fibras. A variável renda foi a que esteve associada a um maior número de
nutrientes nas análises de regressão, seguida de atividade física e idade. O poder dos
modelos (R2a) variou entre 0.01 para gordura monoinsaturada e polinsaturada e 0.81
para energia (Tabela 1).
As médias geométricas e IC95% para energia e nutrientes mensurados pelos
R24h e QQFA são apresentadas na Tabela 2. Comparando os dados do R24h,
deatenuados e ajustados pela energia, aos dados do QQFA, ajustados pela energia, as
médias são estatisticamente iguais para gordura saturada, gordura trans, colesterol,
vitamina C e cálcio. As médias geométricas dos R24h deatenuados e ajustados pela
energia e do QQFA corrigido pela calibração são estatisticamente iguais para energia
e todos os nutrientes estudados.
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Os gráficos de dispersão (Figura 1) entre os valores do QQFA e dos R24h
demonstram aumento da correlação entre os instrumentos após a correção pela
calibração dos dados, porém observa-se maior dispersão dos pontos de acordo com a
piora do poder explicativo dos modelos de regressão linear múltiplos (R2a).
Discussão
O Estudo HIM é o primeiro estudo de coorte realizado no Brasil para o qual
foram calculados fatores de calibração de modo a permitir a correção das medidas de
efeito estimadas. Apesar da literatura atual debater a respeito do desempenho do
questionário de freqüência alimentar (SUBAR et al., 2003; KIPNIS et al., 2003;
WILLETT, 2003), apontando para a necessidade de estudos de calibração, trabalhos
que abordem a metodologia utilizada neste tipo de estudo não são comuns. Estudos
de calibração são incentivados pelo fato de gerarem fatores de deatenuação para as
estimativas dos riscos relativos (RR) encontrados em estudos que avaliam a relação
entre dieta e doença (WILLETT, 2003), especificamente quando se trata de
questionários que foram desenvolvidos e estão sendo utilizados pela primeira vez,
como é o caso do QQFA brasileiro do Estudo HIM (SHAI et al., 2005).
Os coeficientes para calibração do QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil
foram estimados por meio de modelos de regressão linear múltiplos, nos quais três
repetições do R24h foram regredidos em função do QQFA e de variáveis de ajuste
específicas para cada nutriente. De acordo com ROSNER et al. (1989), o ideal seria
que os interceptos estivessem próximos de zero e a inclinação da reta (λ), próximas
de 1 para que fosse possível afirmar a ausência de vieses no questionário. Como a
presença de viés no questionário é conhecida, na prática, a inclinação da reta da
regressão é menor do que um. Observou-se que as inclinações das retas estimadas
pelos modelos do estudo HIM brasileiro estiveram entre 0.03 para gordura total e
0.45 para fibras. Valores semelhantes de interceptos foram observados por outros
autores em estudos de coorte internacionais em relação ao cálcio, ferro e fibras,
entretanto, para os demais nutrientes os valores obtidos por esses estudos foram mais
próximos de 1: no European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
(EPIC) valores dos fatores λ variaram entre 0.30 e 0.59 para homens suíços e entre
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0.23 e 0.56 em mulheres da Noruega para os mesmos nutrientes investigados
(JOHANSSON et al., 2002; HJARTAKER et al., 2007). A comparação direta dos
dados obtidos em estudos de calibração, como o do QQFA do estudo HIM – Brasil, à
dados de pesquisas anteriores deve ser feita com cautela em virtude das variações na
metodologia para a análise dos dados. Os estudos do EPIC citados acima utilizam o
mesmo instrumento como método de referência (R24h), porém o número de
repetições é diferente, possuem tamanhos variados de amostra e consistem de grupos
populacionais diversos (SUBAR et al., 2001; JOHANSSON et al., 2002;
HJARTAKER et al., 2007).
As inclinações obtidas nas análises de regressão múltiplas podem ser
aplicadas para corrigir os riscos relativos obtidos no estudo principal (THIÉBAUT et
al., 2007). A atenuação observada nos valores dos fatores de calibração pode estar
refletindo a presença de erros aleatórios na medida do QQFA utilizado no Estudo
HIM - Brasil (KAAKS et al., 1995). Essa atenuação também pode ter ocorrido pela
violação dos pressupostos teóricos do método de calibração (WILLETT, 1998): para
que os fatores λ propiciem uma correção válida das estimativas dos riscos relativos
deve-se assumir que os erros do método de referência, no caso, o R24h, e os do
QQFA não estejam correlacionados (ROSNER et al., 1989; JOHANSSON et al.,
1997; KIPNIS et al., 2001; THIÉBAUT et al., 2007). No entanto, os erros dos dois
instrumentos, provavelmente, estão correlacionados positivamente e provocam a
diminuição dos fatores de calibração (JOHANSSON et al., 1997). Para a estimativa
dos fatores λ do Estudo HIM no Brasil foram utilizados dados do R24h e do QQFA
ajustados pela energia, como uma forma de diminuir a correlação entre os erros
(JOHANSSON et al., 1997; WILLETT, 1998).
Quando há uma forte correlação entre o consumo de um nutriente e a energia,
a análise da verdadeira relação entre este nutriente e uma determinada doença não
pode ser identificada pelos resultados obtidos (THOMPSON e BYERS, 1994). O
ajuste pela energia é feito com o objetivo de estimar a quantidade ingerida de um
nutriente específico independente da quantidade de energia consumida. No presente
estudo, após o ajuste pela energia observou-se, conforme o esperado, que não há
mudança da média geométrica de consumo, apenas o intervalo de confiança sofre
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diminuição, sugerindo um aumento da precisão na estimativa daquele valor (dados
não apresentados).
O método utilizado como referência para a calibração do QQFA do estudo
HIM no Brasil possui como característica uma elevada variabilidade intrapessoal, em
virtude da natureza instável da dieta, no entanto, é comumente utilizado neste tipo de
estudo (KAAKS e RIBOLI, 1997). A variabilidade pode ser diminuída, dependendo
do número de repetições do método de referência e do tamanho amostral (BEATON
et al., 1979; KAAKS e RIBOLI, 1997). Um cuidado tomado neste estudo de
calibração dos dados dietéticos do Estudo HIM no Brasil foi tornar a medida do
método de referência o mais próxima da ingestão habitual possível, antes da inclusão
nos modelos. Com as três repetições do R24h, foi possível ajustar o consumo de
energia e nutrientes pela variabilidade intrapessoal. Esses ajustes são realizados na
tentativa de minimizar os erros pela correção da distribuição do consumo. O método
utilizado para este ajuste é apontado como um dos mais eficientes na estimativa da
ingestão habitual (HOFFMAN et al., 2002) e, portanto, assume-se que o número de
repetições do R24h somado a deatenuação dos dados foi suficiente para diminuir a
variação intrapessoal.
Como alguns estudos evidenciam a influência de características pessoais e
socioeconômicas no relato do consumo alimentar, optou-se por testar e incluir essas
variáveis nos modelos de calibração, permitindo uma melhor estimativa dos fatores λ
e aumento do poder explicativo dos modelos (CRISPIM et al., 2006; MARKS et al.,
2006; OLAFSDOTTIR et al., 2006; PAALANEN et al., 2006). Um exemplo pode
ser dado pela correção dos dados do consumo de energia do QQFA pela calibração: a
regressão linear simples entre os dados do R24h deatenuados e os do QQFA
ajustados pela energia estimou o coeficiente de calibração no valor de 0.28
(IC95%=0.15-0.41), com poder explicativo do modelo de 0.15 (R2a). Quando outras
variáveis foram incluídas observa-se que o valor da inclinação é ajustado,
diminuindo para 0.09 (IC95%=0.022-0.151), e o poder do modelo aumenta para
0.81. Apesar do coeficiente de calibração estar longe do valor 1, quando se aplica a
equação gerada pela regressão sobre os dados do QQFA, observa-se, pelo gráfico de
dispersão, um ajuste claro dos dados em relação aos R24h. Mesmo com o baixo
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coeficiente de regressão, a inclusão de outras variáveis no modelo permitiu que os
valores do QQFA se aproximassem dos do método de referência, sinalizando a
importância da avaliação do modelo como um todo na interpretação dos dados e não
apenas dos fatores λ. Entretanto os valores do poder explicativo dos modelos não são
apresentados por outros estudos de calibração, impossibilitando comparações.
Não só para energia, mas para todos os nutrientes avaliados, houve a
diminuição do intervalo de confiança dos dados do QQFA após a correção pela
calibração. Assim como em estudos internacionais, em um estudo realizado no Brasil
com adolescentes foi descrito o mesmo comportamento em relação aos desvios
padrão (SEMPOS et al., 1991; KIPNIS et al., 2002; SLATER et al., 2007). Esse
ajuste da distribuição ocorre pela correção dos erros de classificação dos indivíduos.
Os valores extremos são especialmente afetados por tratar-se de uma regressão linear
à qual os instrumentos foram submetidos (KYNAST-WOLF et al., 2002).
A utilização de dados dietéticos gerados por QQFA em estudos
epidemiológicos sem nenhum tipo de correção pode explicar os resultados
conflituosos ou inconsistentes apresentados por alguns deles (ROSNER et al 1989;
WILLETT, 1998), inclusive estudos que avaliam a influência da alimentação no
processo da infecção por HPV e o desenvolvimento de lesões relacionadas ao vírus.
Entretanto, após a correção dos dados do QQFA baseados em análises de regressão
linear nas quais o método de referência é tão baseado no relato quanto o QQFA e
sujeito a erros semelhantes, os riscos relativos podem estar enviesados
(WACHOLDER et al., 1993; KIPNIS et al., 1999). Biomarcadores podem ser
utilizados para que a medida da ingestão se torne mais acurada e consequentemente a
estimativa do risco relativo também. Entretanto, apenas um limitado número de
biomarcadores é conhecido e ainda assim é de inviável utilização em estudos de larga
escala em virtude dos altos custos (KAAKS et al., 2002). De qualquer forma, o uso
de métodos de referência baseados no relato para a calibração dos dados dietéticos
ainda é mais interessante do que utilizar os dados brutos em estudos que avaliam a
relação entre dieta e doença (THIÉBAUT et al., 2007).
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Conclusão
Neste estudo, foram apresentados os resultados da calibração do QQFA
utilizado no Estudo HIM brasileiro. A minimização dos erros de medida por meio da
correção dos dados pela calibração é esperada. Entretanto, para analisar as relações
entre os fatores dietéticos e a história da infecção por HPV em homens, dados
corrigidos e não corrigidos pela calibração devem ser utilizados comparativamente.
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0.15 (0.040-0.256)
0.25 (0.092-0.407)
0.45 (0.261-0.632)
0.06 (-0.102-0.213)
0.18 (0.022-0.342)
0.10 (-0.036-0.231)
0.21 (-0.065-0.483)
0.15 (-0.003-0.299)
0.13 (0.035-0.230)
0.20 (0.080-0.313)
0.16 (-0.026-0.355)
0.30 (0.170-0.428)
0.17 (0.034-0.308)
0.28 (0.130-0.427)
0.31 (0.132-0.479)
0.31 (0.116-0.497)
0.43 (0.302-0.554)
0.36 (0.238-0.490)
0.40 (0.216-0.581)

Nutrientes
Proteína (g)
Carboidrato (g)
Fibra (g)
Gordura Total (g)
Gordura Saturada (g)
Gordura Monoinsaturada (g)
Gordura Polinsaturada (g)
Gorduras Trans (g)
Colesterol (g)
Vitamina A (UI)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Folato (mg)
Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg)
Cálcio (mg)
Fósforo (mg)
Ferro (mg)
0.17 (0.068-0.274)
0.20 (0.030-0.368)
0.45 (0.261-0.632)
0.03 (-0.145-0.212)
0.18 (0.022-0.342)
0.10 (-0.036-0.231)
0.21 (-0.065-0.483)
0.19 (0.011-0.370)
0.10 (-0.004-0.202)
0.16 (0.042-0.279)
0.19 (0.002-0.374)
0.23 (0.077-0.378)
0.15 (0.002-0.297)
0.24 (0.093-0.392)
0.25 (0.049-0.449)
0.31 (0.116-0.497)
0.36 (0.220-0.498)
0.35 (0.208-0.485)
0.35 (0.151-0.540)

0.09 (0.022-0.151)

Valor-λ (IC95%)

Coeficiente de
Calibração

3.925*
4.500*
1.547*
4.266*
2.754*
3.056*
2.381*
0.999*
5.225*
7.134*
0.411*
0.480*
2.658*
4.865*
3.101*
1.451*
4.269*
4.803*
2.013*

6.950*

β0

0.018*
-0.012
0.040*
0.090*
0.013
0.015
0.126*
0.029
0.020*
-

-

Renda 1

0.175
0.040
0.021
0.201
0.018

0.133*

Atividade
Física I 2

0.071*
0.171
-0.089*
0.167
-0.089*

0.221*

Atividade
Física II 3

-0.003*
0.002*
-0.005*
0.003
-0.003*
-

-

Idade
(anos)

-0.041*
-0.036
0.038
0.035
-0.052
-

-

Escolaridade 4

Coeficientes de regressão

-0.001

-0.012*

Subrelato 5

QQFA – questionário quantitativo de freqüência alimentar; log – logaritmo natural; IC95% - intervalo de 95% de confiança; IMC - índice de massa corporal.
* p<0.05 (a variável é significativa)
1
Renda: “0” = até R$3000.00 como renda total da família; “1” = ≥R$3001.00 como renda total da família.
2
Atividade Física I: variável dummy = nível ativo de atividade física em relação ao sedentário/insuficientemente ativo A e B
3
Atividade Física II: variável dummy = nível muito ativo de atividade física em relação ao sedentário/insuficientemente ativo A e B
4
Teixeira, JA
Escolaridade: “0” = até 12 anos de estudo; “1” = ≥13 anos de estudo
5
Sub-relato = [(necessidade energética estimada – ingestão energética relatada / necessidade energética estimada) x 100] (RENNIE et al. 2006)

0.28 (0.150-0.407)

Energia (kcal)

Nutrientes

Regressão Linear
Simples
β1 (IC95%)
em log, ajustados pela
energia

Regressão Linear Múltipla

0.005*
-

0.013*

IMC
(kg/m2)

0.00
0.00
0.00
0.09
0.03
0.15
0.13
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

P*

0.24
0.15
0.18
0.05
0.04
0.01
0.01
0.05
0.13
0.17
0.14
0.15
0.05
0.13
0.14
0.09
0.28
0.33
0.21

0.81

R2a

Tabela 1 Coeficientes de calibração dos nutrientes avaliados e os modelos de regressão linear múltiplos considerados para a calibração dos dados do QQFA:
Estudo HIM – Brasil, 2007-2008.
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Tabela 2 Médias geométricas e IC95% dos valores do QQFA e dos R24h com os dados de nutrientes
deatenuados, ajustados pela energia e após a correção pela calibração: Estudo HIM – Brasil, 2007-2008.
R24h
Média geométrica
(IC95%)

Energia (kcal)
Nutrientes***
Proteína (g)
Carboidrato (g)
Fibra (g)
Gordura Total (g)
Gordura Saturada (g)
Gordura Monoinsaturada (g)
Gordura Polinsaturada (g)
Gorduras Trans (g)
Colesterol (g)
Vitamina A (UI)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Folato (mg)
Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg)
Cálcio (mg)
Fósforo (mg)
Ferro (mg)

QQFA
Média geométrica (IC95%)

Deatenuados e
Ajustados pela energia

Ajustados pela energia

p*

Ajustados pela energia e
Calibrados

p*

-

-

-

2350.2 (2255.1-2449.3)

0.80

96.6 (94.8-98.4)
288.6 (282.0-295.4)
19.0 (18.0-20.0)
85.7 (84.0-87.5)
28.8 (28.0-29.7)
29.4 (28.8-30.0)
19.8 (19.0-20.5)
3.7 (3.5-3.9)
270.3 (257.3-283.9)
6386.1 (5948.4-6856.0)
1.9 (1.8-1.9)
1.9 (1.8-1.9)
22.2 (21.8-22.7)
538.8 (524.1-554.0)
86.0 (76.2-97.0)
7.3 (7.1-7.6)
795.1 (758.8-833.1)
1327.0 (1297.9-1356.8)
17.8 (17.4-18.3)

78.1 (75.5-80.8)
260.7 (253.4-268.1)
22.9 (21.7-24.1)
81.1 (79.0-83.2)
28.0 (27.0-29.1)
27.9 (27.0-28.8)
17.8 (17.3-18.3)
3.9 (3.7-4.2)
229.4 (207.9-253.1)
8583.3 (7634.8-9649.6)
1.6 (1.5-1.6)
1.7 (1.6-1.8)
18.1 (17.5-18.6)
394.2 (380.5-408.4)
100.5 (88.1-114.8)
5.8 (5.6-6.0)
774.5 (728.1-823.9)
1232.7 (1195.4-1271.2)
13.4 (13.0-13.8)

0.00
0.00
0.00
0.01
0.33
0.03
0.00
0.10
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.41
0.00
0.00

96.4 (95.5-97.3)
289.2 (286.2-292.3)
19.0 (18.6-19.4)
85.8 (85.3-86.3)
28.8 (28.6-29.0)
29.4 (29.3-29.5)
19.8 (19.6-19.9)
3.7 (3.6-3.8)
267.0 (261.6-272.6)
6409.0 (6197.2-6628.0)
1.9 (1.9-1.9)
1.9 (1.8-1.9)
22.2 (22.1-22.4)
541.0 (535.2-546.8)
85.9 (81.1-90.9)
7.3 (7.2-7.4)
795.9 (776.0-816.4)
1325.3 (1307.7-1343.2)
17.8 (17.6-18.1)

0.73
0.70
0.81
0.97
0.26
0.78
0.81
0.59
0.65
0.97
0.48
0.77
0.64
0.57
0.83
0.76
0.83
0.83
0.96

R24h – recordatório de 24 horas; QQFA – questionário quantitativo de freqüência alimentar; IC95% - intervalo de
confiança de 95%
* p<0.05 (existem diferenças entre as médias geométricas dos R24h e dos QQFA).
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r=0.91 (p=0.00)
R2a=0.81 (p=0.00)
7

7

r=0.35 (p=0.00)
6.5

7

7.5

8

8.5

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

7.6

7.6
Fósforo (log) - R24h
7.2
7.4
7

7.2

7.4

Energia (log) - QQFA corrigido pela calibração

7

Fósforo (log) - R24h

Energia (log) - QQFA

r=0.60 (p=0.00)
R2a=0.33 (p=0.00)

7
7.2
Fósforo (log) - QQFA

7.4

7

7.4

5
4

Vitamina C (log) - R24h

5
4

Vitamina C (log) - R24h

7.1
7.2
7.3
Fósforo (log) - QQFA corrigido pela calibração

6

6.8

6

6.6

6.8

6.8

r=0.50 (p=0.00)

r=0.43 (p=0.00)
R2a=0.14 (p=0.00)
3

3

r=0.34 (p=0.00)
3

4

5

6

7

Vitamina C (log) - QQFA

4

4.5
Vitamina C (log) - QQFA corrigido pela calibração

5

Figura 1 Gráficos de dispersão entre os valores dos recordatórios de 24 horas, deatenuados e ajustados pela energia, e dos
questionários quantitativos de freqüência alimentar, ajustados pela energia e corrigidos pela calibração, para energia,
fósforo e vitamina C: Estudo HIM – Brasil, 2007-2008.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta dissertação teve como primeiro objetivo avaliar o desempenho do QQFA
brasileiro utilizado no estudo “História Natural da Infecção por HPV em Homens: O
Estudo HIM” por meio de análises de validação e reprodutibilidade. Com a utilização
de diversas abordagens estatísticas, foi possível identificar de uma forma mais global
os erros presentes na medida do QQFA.
Observou-se que o QQFA avaliado reproduziu com precisão aceitável a
maioria dos nutrientes investigados, gerando uma resposta parcial da validade do
instrumento, já que um instrumento só é capaz de gerar a medida correta se for hábil
para originar aproximadamente a mesma resposta quando respondido pelo mesmo
indivíduo sob as mesmas circunstâncias.
A acurácia deste instrumento se mostrou aceitável para as estimativas do
consumo de energia, carboidrato, fibra, tiamina, folato e cálcio, após a correção dos
dados dos R24h pela variabilidade intrapessoal. A validade observada não pode ser
considerada absoluta, mas sim relativa, à medida que o método de referência é tão
baseado no relato quanto o QQFA e sujeito a erros semelhantes. Considerar o R24h
como método de referência livre de erros pode ter minimizado os resultados de
validade do QQFA utilizado no estudo HIM – Brasil, entretanto os dados da medida
de referência foram ajustados removendo-se a variância intrapessoal da ingestão por
um método apontado como um dos mais eficientes na estimativa da ingestão
habitual.
O segundo objetivo foi identificar os fatores de calibração deste QQFA, com
base em três R24h, e avaliar a suposta correção dos dados por meio de análises de
regressão linear múltiplas. As inclinações das retas estimadas pelos modelos de
regressão do estudo HIM brasileiro estiveram entre 0.03 para gordura total e 0.45
para fibras. O ideal é que os interceptos encontrem-se próximos de 1 e a atenuação
desses fatores pode ocorrer pela presença de erros aleatórios no QQFA e/ou pela
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violação dos pressupostos teóricos do método de calibração (erros independentes
entre os inquéritos)
Mesmo com os baixos coeficientes de regressão, a inclusão de variáveis
socioeconômicas no modelo permitiu aumento do poder estatístico dos modelos e
que os valores do QQFA se aproximassem dos do método de referência, sinalizando
a importância da avaliação do modelo como um todo na interpretação dos dados e
não apenas dos fatores de calibração.
O uso de métodos mais acurados e com erros independentes aos do QQFA,
como é o caso dos biomarcadores, pode gerar medidas mais confiáveis da ingestão
alimentar. Entretanto, apenas um limitado número de biomarcadores é conhecido e
ainda assim é de difícil utilização em estudos de larga escala em virtude dos altos
custos. De qualquer forma, o uso de métodos de referência baseados no relato para a
calibração dos dados dietéticos ainda é mais interessante do que utilizar os dados
brutos em estudos que avaliam a relação entre dieta e doença.
Este estudo demonstrou que a medida da ingestão da população do estudo
HIM – Brasil por meio do QQFA avaliado é aceitável. A identificação dos
coeficientes de calibração dos dados dietéticos gerados por esse instrumento
permitirá o cálculo e a comparação dos riscos relativos encontrados entre os fatores
dietéticos e a história da infecção por HPV em homens antes e após a correção dos
dados dietéticos.
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ANEXO 1 – Questionário Quantitativo de Freqüência Alimentar – QQFA
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ANEXO 2 – Recordatório de 24 horas – R24h

RECORDATÓRIO DE 24 HORAS

Nome:_______________________________________________________ Sexo: _______________
Data de nasc.:__/__/__

Data da entrevista:__/__/__

Dia da semana do recordatório:_________

Anote a refeição, o local onde foi realizada e os alimentos e ou preparações (ingredientes) consumidos
no dia anterior. Anote as marcas comerciais, medidas caseiras, utensílios (tipo de colher, copo, prato,
etc.).
Horário e local

Alimentos e ou preparações
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ANEXO 3 – Manual de Preenchimento do QQFA

Questionário Quantitativo de Freqüência Alimentar (QQFA)
O questionário de freqüência alimentar é um instrumento indicado para discriminar a
freqüência habitual de consumo alimentar em um determinado período de tempo (por
exemplo, um mês, seis meses ou um ano). O termo “quantitativo” é utilizado para
designar um questionário capaz de estimar também o consumo de nutrientes. Sua
utilização em estudos epidemiológicos permite classificar os indivíduos segundo
níveis de ingestão para se avaliar a associação entre dieta e risco de adoecer.
Apresentação inicial ao entrevistado
 Identificar-se, descrever objetivos da entrevista, informar ao entrevistado quais
dados serão obtidos e qual a duração média da entrevista.
 Expor o compromisso dos responsáveis pela pesquisa com a confidencialidade
dos dados.
 Expor ao entrevistado o direito à não participação, sem qualquer prejuízo.
Instruções para condução da entrevista:
FOLHA DE ROSTO
 Colocar sempre a data da entrevista;
 Anotar o nome e telefone (com código da área) do entrevistado.
A) Dados Pessoais:
1. idade
Solicitar a idade, anotando em anos completos.
2. data de nascimento
Solicitar a data de nascimento, dia, mês e ano.
3. Você mudou seus hábitos alimentares recentemente ou está fazendo dieta para
emagrecer ou por qualquer outro motivo?
Observar: se estiver fazendo alguma dieta, ao iniciar as questões sobre consumo
alimentar, insistir para referir seus hábitos alimentares antes da dieta recente.
4. Uso de suplementos
No caso da pessoa referir o uso de suplementos, questione a regularidade com que
toma o produto.
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5. Tipo e dose do suplemento
Anote o nome comercial do produto, a composição relatada pelo indivíduo, a dose e
com que freqüência aquela dose é ingerida.
6. Para a entrevista, pode-se usar: “AGORA AS PRÓXIMAS PERGUNTAS
REFEREM-SE SOBRE A DIETA DO Sr., POR ISSO GOSTARIA DE SABER,
POR EXEMPLO: QUANTAS VEZES E QUANTO O Sr. COME OS
ALIMENTOS DESTA LISTA ?
O Sr. vai me dizer se seu consumo de cada um dos alimentos que eu citar é DIÁRIO,
SEMANAL, MENSAL, ANUAL OU SE NÃO COME OU RARAMENTE COME.
Aqui temos uma porção média, o Sr. vai me dizer se o quanto costuma comer é
menos que esta porção média (P), se igual (M), se mais que esta porção média (G),
ou se muito mais que esta porção média (E).
INSTRUÇÕES GERAIS PARA A ENTREVISTA ALIMENTAR
 Observar a freqüência de consumo diária geral do paciente. Analise se há itens
alimentares de consumo diário em excesso (vários tipos de carnes, de vegetais, por
ex.) ou se a freqüência de consumo diário é raramente referida. Confira com o
entrevistado, observando os alimentos conhecidos de consumo diário da dieta
habitual (leite, pão, arroz, feijão, carnes).
 Observar a quantidade de carnes (todos os tipos) consumida:
- verificar se o paciente só refere por consumo mensal.
- perguntar então, o que come todos os dias. Por ex.: “O Sr. come carne, frango todos
os dias? Pelo menos 1x/dia ou por semana consome algum tipo de carne?”.
 Verificar a freqüência do pão e saladas
- se o entrevistado não referir o que passa no pão, ou como tempera saladas,
perguntar novamente conferindo a informação.
 Café: “Quantos cafezinhos o Sr. toma por dia? Adoça?”
 Ficar atento em relação à margarina, manteiga, requeijão. Observar se o
entrevistado come pães ou biscoitos/torradas e com o quê. Conferir a freqüência
desses itens ou se come pães/biscoitos/torradas puro, sem passar nada.
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ANEXO 4 – Manual de Preenchimento do R24h
Recordatório de 24 horas
O método recordatório de 24 horas é realizado geralmente mediante uma
entrevista pessoal na qual o indivíduo relata detalhadamente os alimentos
consumidos no dia anterior à entrevista, começando pelo primeiro alimento
consumido após acordar até a última refeição antes de dormir, incluindo os alimentos
consumidos dentro e fora do domicilio.
O sucesso deste método dependerá da memória e da cooperação do
entrevistado, assim como da habilidade do entrevistador em estabelecer um bom
canal de comunicação com a pessoa entrevistada.
O seguimento da metodologia proposta proporcionará respostas precisas e
não tendenciosas.
Passo 1:
Perguntar para o indivíduo seguindo textualmente a frase:
"O Sr. pode, por favor, me dizer tudo o que comeu ou bebeu ontem, o dia todo,
começando pelo primeiro alimento ou bebida consumido"
Transcreva tudo o que for dito, sem preocupação com quantidades, por enquanto.
Não diga nada nem interrompa o informante.
Passo 2:
O Sr. pode lembrar o horário (mais ou menos) e em que lugar?
Anote os horários e o lugar referido e com quem nos espaços indicados.
Passo 3:
Volte à descrição dos alimentos e pergunte as quantidades em medidas caseiras
consumidas, de cada alimento ou preparação.
"Quanto o Sr. comeu deste alimento"
a. No caso de alimentos como frutas, pães, biscoitos e ovos, perguntar quantas
unidades foram consumidas. Exemplo: 1 fatia de pão de forma, 1 pão francês, 1
pão de queijo, 1 banana nanica, 1 biscoito recheado, etc.
b. Se for possível registre a marca comercial e variedade dos alimentos (banana
nanica, prata, maçã).
c. No caso específico de alimentos compostos, por exemplo: café com leite,
mingaus, mamadeiras, vitaminas, sopas. Pergunte os ingredientes da preparação,
as quantidades e medidas utilizadas na composição.
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Exemplo: mamadeira
Leite integral tipo B
Açúcar
Mucilon de arroz

150 ml
1 colher de sopa rasa
1 colher de sopa cheia.

d. Para alimentos como carnes (porco, frango, peixe, vaca) utilize unidades como:
fatia (pequena, média, grande), pedaço (pequeno, médio, grande), posta
(pequena, média, grande).
e. Registre se a preparação da carne foi frita, cozida, assada, à milanesa ou
grelhada.
f. No caso de verduras e legumes. Perguntar os ingredientes da salada.
Exemplo: Salada de alface com tomate, pepino e cebola.
Alface
5 folhas
Tomate
4 rodelas
Pepino
5 fatias
Cebola
2 rodelas
Azeite
1 fio
Registre os legumes (cenoura, abobrinha, berinjela, milho, etc.) em colheres de sopa
ou de servir e pergunte o tipo de preparação: cozidos ou refogados.
g. Preparações habituais como arroz, feijão e macarrão utilizar as medidas caseiras
de referência (colher de sopa, colher de servir, concha, pegador de macarrão).
h. Não faça perguntas tendenciosas. Exemplo: Você tomou café da manhã? Você
come pouco?
A equipe deverá ter pelo menos 3 horas de treinamento com profissional
nutricionista. O treinamento deverá incluir apresentação de kit básico de medidas
caseiras para a padronização da informação coletada.
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ANEXO 5 – Gráficos de Bland e Altman para validação e reprodutibilidade
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ANEXO 6 – Aprovação do Comitê de Ética do CRT-DST/AIDS
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ANEXO 7 – Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública - USP

Teixeira, JA

A N E X O S | 139

ANEXO 8 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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