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RESUMO 

 

Carlos JV. Investigação da dieta habitual em estudo longitudinal sobre a infecção por HPV em 

homens. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo; 2011. 

 

Introdução A infecção por papilomavírus humano está entre as doenças sexualmente 

transmissíveis mais comuns no Mundo. Entre os diversos fatores associados, o estado 

nutricional inadequado pode aumentar o risco para ocorrência do HPV. Estudos já foram 

conduzidos descrevendo a associação entre nutriente e persistência do HPV em mulheres, no 

entanto, pouco se sabe a respeito da infecção por HPV e a sua relação com a dieta em homens. 

Objetivo: Investigar a dieta habitual em estudo longitudinal sobre a infecção por HPV em 

homens: O Estudo HIM. Métodos A população de estudo foi composta de 1336 homens com 

idade entre 19 e 70 anos. As variáveis sociais, demográficas e de estilo de vida foram obtidas 

por meio de questionários. O consumo alimentar foi avaliado por meio do Questionário 

Quantitativo de Freqüência Alimentar (QFA) e cinco recordatórios de 24h (R24h). A 

avaliação do desempenho do QFA foi feita por meio da diferença relativa entre as porções 

obtidas nos R24h e as porções padronizadas do QFA. Para avaliação da qualidade da dieta foi 

utilizado o Índice de Qualidade da Dieta- Revisado (IQD-R). Resultados Nenhum item 

alimentar teve diferença relativa menor que 20% em todas as porções, pequena, média, grande 

e extragrande. Observou-se um aumento no coeficiente de correlação de energia entre os 

instrumentos ao substituir as porções padronizadas pelas porções obtidas no R24h. O IQD-R 

médio da população do estudo foi de 66,92±7,07 pontos. Conclusão O uso de porções 

provenientes da própria população na qual foi aplicado o questionário pode melhorar o 

desempenho do QFA. Por meio do IQD-R foi possível identificar associação entre qualidade 

da dieta e idade, escolaridade e hábito de fumar.  

Descritores: Questionário de freqüência alimentar; Dieta habitual; Consumo alimentar; 

Homens; HPV 

 

 



ABSTRACT 

Carlos JV. Investigação da dieta habitual em estudo longitudinal sobre a infecção por HPV em 

homens. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo; 2011. Investigation of the usual diet in a longitudinal study of HPV Infection in 

men.  [dissertation].  São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo; 2011. 

 

 

Background The human papillomavirus infection is among the most common sexually 

transmitted diseases around the world. Among the several associated factors, the 

unsatisfactory nutritional status may increase the risk of HPV. Studies describing the the 

association between nutrient and HPV persistence in women have already been conducted, 

however, very little about HPV infection and it’s relation with diet habits among men is 

known. Objective To investigate the usual diet through a longitudinal study about HPV 

infection among men: the HIM study. Methods: The study population was composed by 1336 

men between 19 and 70 years old. The social, demographic and lifestyle variables were 

obtained through questionnaires. The food consumption was assessed through the Quantitative 

Food Frequency Questionnaire (QFFQ) and five 24-hour recall (R24h). The FFQ performance 

assessment was done through the relative difference among the portions obtained from the 

R24h and the standardized portions from FFQ. In order to assess the diet quality the revised 

version of the Brazilian Healthy Eating Index (IQD-R) was used. Results None of the food 

items had a relative difference under 20% at all portions, small, medium large and extra-large. 

An increase at the correlation coefficient of energy and nutrients among the instruments when 

replacing the standardized portions by the portions obtained through the R24h was noticed. 

The average IQD-R of the population of the study was of 66,92±7,07 points. Conclusion The 

use of portions proceeding from the own population in which the questionnaire was submitted 

may improve the QFA performance. It was possible to identify the association between diet 

quality and age, education and smoking habits through the IQD-R. 

 

Key-words: Quantitative Food Frequency Questionnaire; Regular diet; Food consumption; 

Men; HPV. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação integra o estudo intitulado “História Natural da Infecção por HPV em 

homens: O Estudo HIM”. O estudo HIM é um estudo de coorte, multicêntrico, internacional 

que possui como principal objetivo determinar os fatores associados à aquisição, persistência e 

remissão de infecções por HPV.  É realizado em Tampa (Flórida), Cuenavaca (México) e São 

Paulo (Brasil) com o financiamento do National Institute of Health (NIH) (Giuliano et al., 

2008). Conta com a coordenação científica da Dra. Anna Giuliano (H. Lee Moffitt Câncer 

Center, Tampa, FL, EUA) e os co-investigadores Dr. Eduardo Lazcano (Instituto Nacional de 

Salud Publica, Cuernavernaca, México) e Dra. Luisa Lina Villa (Instituto Ludwig de Pesquisa 

sobre o Câncer, São Paulo, Brasil). O estudo “Dieta habitual de participantes do estudo HIM: 

História natural da infecção por HPV” foi conduzido sob a supervisão das Profas. Regina Mara 

Fisberg e Dirce Maria Lobo Marchioni.  

O formato da dissertação está conforme 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. Sua organização foi feita da 

seguinte forma: (1) Introdução contemplando 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. Os fatores de risco que podem estar associados ou não com a 

persistência da infecção são abordados nessa seção; (2) na seção de métodos são detalhados 

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.  
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1 INTRODUÇÃO 

 As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são consideradas, em nível mundial, 

como um dos problemas de saúde mais comuns, e embora se desconheça sua real magnitude, 

estima-se que nos países em desenvolvimento constituam uma das cinco causas mais 

freqüentes de busca por serviços de saúde (OMS, 1999; OMS, 2005). 

Em 1999, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou o total de 340 milhões de 

casos novos por ano de DSTs curáveis em todo o mundo, em indivíduos com idade entre 15 e 

49 anos. Destes 80% em países em desenvolvimento e 10 a 12 milhões no Brasil. Outros 

tantos milhões de DST não curáveis (virais), incluindo o herpes genital, infecções pelo 

papilomavirus humano, hepatite B e infecção pelo HIV ocorrem anualmente (Brasil, 2003). 

 Entre as DSTs, as infecções clínicas e subclínicas por papilomavírus humano (HPV) 

são as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo e a maioria dos 

indivíduos ativos sexualmente já tiveram ou terão alguma exposição à infecção por HPV 

(TROITTIER, 2006).  

 No Brasil, o Ministério da Saúde estima que aproximadamente 25% da população 

sexualmente ativa esteja contaminada pelo HPV; entretanto, algumas pesquisas estrangeiras 

sinalizam que este número pode chegar a 50% entre adolescentes e jovens adultos (FIOCRUZ, 

2003).  

 Atualmente embora se saiba que a disseminação do HPV tende a ser universal entre os 

indivíduos sexualmente ativos, o homem é um importante fator propagador desse vírus entre 

as mulheres e contribui em muito para a infecção e subseqüente doença cervical em mulheres 

(BUCKLEY et al., 1981; THOMAS et al., 1996).  

 A maior parte do conhecimento sobre HPV e sua carcinogênese baseia-se em estudos 

sobre mulheres e câncer do colo do útero (BUCKLEY et al., 1981; THOMAS et al., 1996). 

Um estudo acompanhado por doze anos mostrou que mais de 65% das infecções nas mulheres 

regridem espontaneamente e 14% progridem para lesões displásicas. A doença caracteriza-se 
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pela recorrência elevada e até 45% dos doentes tratados podem manter o vírus latente 

(SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO, 2002). 

 O câncer cervical é o segundo câncer mais comum em mulheres nos países em 

desenvolvimento, onde ocorrem 80% dos casos (FERLAY, 2004). Em 2002, cerca de 0,5 

milhões de casos foram registrados, contabilizando por volta de 10% de todos os novos casos 

de câncer nas mulheres. É também considerada a terceira causa de morte mais comum entre as 

mulheres (WRCF, 2007). 

  As taxas de incidência e mortalidade da neoplasia cervical em mulheres no México, 

América Central e América do Sul são o triplo das apresentadas nos Estados Unidos 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2002). A Sociedade Americana de Câncer calcula que 

11.070 novos casos foram diagnosticados e que 3870 mulheres morreram da moléstia nos 

Estados Unidos em 2008 (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2008).  

 Infelizmente, pouco se sabe a respeito da prevalência, incidência, e remissão de 

infecção por HPV em homens, dificultando os esforços para o controle da infecção tanto no 

sexo masculino quanto feminino.  Recentemente, em publicação no Lancet GIULIANO et al 

(2011) revelaram que a cada mês surgiram 38,4 novos casos de homens infectados a cada 

grupo de 1000 homens estudados. A infecção por HPV tem sido ainda fortemente 

correlacionada com câncer do ânus em homens e mulheres. Nos EUA, o câncer de ânus afeta 

cerca de 3400 homens e mulheres por ano e nos últimos 15 anos aumentou em mais de 35% 

entre mulheres (PALESFSKY, 1996; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2002).  

 Quanto à infecção por HPV do pênis, existem três principais fontes: (1) estudos onde 

os maridos de mulheres com câncer do colo do útero foram examinados (BOSH et al, 1996; 

FRANCESCHI et al, 2003); (2) estudos transversais de populações selecionadas como os 

pacientes com doenças sexualmente transmissíveis (DST) e recrutas militares 

(HIPPELAINEN et al., 1993; STRAND et al., 1993) e (3) pequenos estudos prospectivos 

(VAN DOORNUM et al., 1994; WIKSTORM et al., 2000). 
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1.1 FATORES DE RISCO E INFECÇÃO POR HPV 

  Quanto aos fatores de risco relacionados à infecção por HPV, relacionamento sexual 

precoce, casamento em idade muito jovem, idade jovem na primeira gravidez, parceiros 

sexuais múltiplos (GIULIANO et al., 2011) e múltiplos casamentos são as maneiras que um 

agente venéreo, provavelmente o HPV, poderia entrar em contato com a mucosa cervical 

(NETO, 1991). Além desses fatores a carga viral é considerada pela OMS (BRASIL, 2002) o 

principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. 

 Entre os citados acima o número de parceiros sexuais durante a vida figura entre os 

mais importantes, além de: hábitos dos parceiros e a idade do parceiro masculino em relação à 

da mulher, com elevação do risco quanto maior a idade do parceiro (BASEMAN, 2005). 

 RAMA et al (2008) relatam no estudo com 2300 mulheres que a monogamia 

relacionou-se à proteção para a infecção quando comparada às mulheres que não referiram 

esta condição, situação também observada em estudos anteriores. Uma possível explicação 

para este fato seria uma vida sexual constante pelas mulheres que apresentam uma união 

estável com menor exposição a diferentes parceiros sexuais. 

 HARRIS et al. (1980) reportaram que o número de parceiros sexuais distingue-se 

como um fator independente da idade da primeira relação sexual. O risco relativo encontrado 

para o desenvolvimento do câncer cervical em jovens antes dos 17 anos foi de 1,55 se tivesse 

apenas um parceiro, crescendo para 7,53, se tivesse seis ou mais parceiros.  

  Quanto à idade, embora ainda não esteja elucidado como o avançar da idade influencia 

na prevalência do HPV nas distintas populações do mundo, estudos mostram que as maiores 

prevalências são encontradas em mulheres abaixo dos 25 anos, com progressivo decréscimo 

linear após esta idade, alcançando valores inferiores a 5% após os 55 anos (KJAER, 2000; 

GIULIANO, 2001; MATOS, 2003). 

 A explicação para a redução da prevalência com a elevação da idade resultaria de 

mudanças nos hábitos sexuais, que tornariam as mulheres menos expostas. Entretanto, alguns 

estudos relatam queda na prevalência da infecção por HPV com o avanço da idade mesmo em 
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mulheres que mantêm contínua e intensa atividade sexual. Isso sugere que essa queda é 

independente do comportamento sexual e parece estar mais relacionada ao desenvolvimento 

de imunidade tipo-específica à infecção (BURK et al., 1996; KJAER, 2000). 

  Independentemente da faixa etária, fatores relacionados à maior freqüência de infecção 

pelo HPV, como a gravidez, hábito de fumar, método anticoncepcional e infecções genitais, 

têm sido estudados. Alguns autores demonstraram maior incidência de infecção por HPV em 

gestantes, sugerindo ser a gestação um fator de risco independente para infecção por HPV 

(FIFE et al., 1996; KIVIAT, 1989). No entanto, outros autores descrevem incidência igual ou 

menor em mulheres gestantes em relação às não-gestantes (CHANGE- CLAUDE et al., 1996; 

SMITH et al., 1991). 

O hábito de fumar tem sido relacionado com a maior incidência e permanência da 

infecção pelo HPV e de neoplasia pré-invasiva e invasiva (ROHAN et al., 1991; MURTA, 

1997). Isto ocorre provavelmente devido à imunossupressão causada pelo fumo, que permite a 

penetração do vírus nas células com maior facilidade (BARTON, 1988). Além disso, o 

cigarro, considerado um fator de risco para câncer e também uma potente fonte de stress 

oxidativo, pode levar a uma alteração no estado nutricional, provocando menores 

concentrações de muitos nutrientes antioxidantes incluindo α-caroteno, β-caroteno, 

criptoxantina e ácido ascórbico (WCRF, 2007). 

  O tabaco é a causa estimada de aproximadamente 20% das mortes por câncer. Os 

compostos químicos encontrados no tabaco contribuem, de maneira inquestionável, para o 

desenvolvimento de alterações celulares neoplásicas (JUNIOR, 2006). CASTRO et al (2004) 

afirmam que o cigarro e álcool são os fatores mais freqüentes que, em combinação com o 

HPV na cavidade oral, pode mais tarde desenvolver uma neoplasia.    

  Um estudo multicêntrico realizado pelo IARC (International Agency for Research on 

Cancer) em oito países, incluindo o BRASIL (2002) revelou que os contraceptivos hormonais 

orais podem atuar como um importante co-fator no risco do câncer de colo em mulheres com 

positividade para HPV cervical. Parece que os esteróides femininos exógenos atuariam sobre 

o genoma do HPV, desencadeando estímulos sobre o processo da carcinogênese cervical. A 
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literatura descarta qualquer possibilidade do contraceptivo facilitar a infecção pelo HPV 

(ALDRIGHI, 2002).  

KESSLER (1986) acredita ainda que as variáveis sócio-culturais, tais como raça, 

educação e nível econômico, estão - com grande probabilidade - secundariamente 

relacionados ao agente transmitido sexualmente. De acordo com a literatura a contaminação 

pelo HPV, o maior risco para câncer pélvico-uterino e a falta de conhecimento quanto ao 

exame papanicolau e seus benefícios estão diretamente associados ao baixo nível sócio-

econômico e baixa escolaridade, pois as mulheres com mais estudo provavelmente são mais 

conscientes de seus direitos e têm mais poder para exigir sexo seguro (CARRET et al., 2004). 

1.2 FATORES DIETÉTICOS E HPV 

O estado nutricional inadequado pode levar a imunodeficiências ou ao aumento da 

susceptibilidade às infecções. No câncer cervical associado à infecção por HPV, o estado 

nutricional das mulheres poderia influenciar na susceptibilidade a esta infecção. Entre os 

diversos estágios nos quais alimentos e nutrientes poderiam influenciar na progressão do 

câncer cervical estão os fatores dietéticos atuando na susceptibilidade à infecção, a infecção 

alterando o estado nutricional, a dieta afetando a probabilidade da infecção se tornar 

persistente e fatores dietéticos com capacidade em alterar a estabilidade e reparação do DNA 

(WCRF, 2007).   

GIULIANO et al (1997) explorando a associação entre a concentração de antioxidantes 

e a persistência do HPV em um grupo de 123 mulheres hispânicas não fumantes observaram 

que as concentrações de ß –caroteno, ß-criptoxantina, luteína, γ- tocoferol e  α-tocoferol, com 

média ajustada, eram 24% menores naquelas mulheres que apresentaram duas vezes 

positividade para o HPV comparadas àquelas que apresentaram duas vezes negatividade ou 

uma positividade para o vírus. Também observou associação negativa entre α-tocoferol e 

displasia cervical (p<0,05). 

Em um estudo prospectivo com 435 mulheres PIYTHILAKE et al (2004) observaram 

que aquelas com maior concentração de folato tinham menor probabilidade de ter resultado 
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positivo para o HPV (OR=0,27/ IC 95%, 0,08-0,91; P= 0.02) e maior probabilidade de se 

tornar negativa para o vírus ao longo do estudo (OR=2,50/ IC 95%, 1,18-5,30; P=0,02). 

Em uma revisão sistemática sobre o papel da dieta e o risco de persistência do HPV 

GARCIAS CLOSAS et al (2005) classificaram as evidências científicas em convincente, 

provável, possível ou insuficiente. Verificou-se evidência possível de efeito protetor de frutas, 

verduras, vitamina C e E, α e ß –caroteno, licopeno, luteína/zeaxantina e criptoxantina e efeito 

protetor provável para folato, retinol e vitamina E para câncer cervical.  

SEDJO et al (2002) em uma coorte com mulheres, sugeriram que concentrações 

séricas de vitamina B12 circulante podem ser protetoras contra a persistência do HPV. 

Entretanto, a ingestão de folato, vitamina B12, vitamina B6, metionina e a combinação de 

alimentos com suplementos não resultaram em redução significante no risco de persistência 

do HPV. Os autores também observaram que o alto consumo de verduras esteve associado à 

diminuição de 54% no risco da persistência da infecção por HPV (OR=0,46; IC 955, 0,21-

0,97). Comparando os tercis extremos observou-se uma redução de 56% no risco da infecção 

com o aumento do cis-licopeno na circulação. 

SIEGEL et al. (2006), no estudo de coorte Ludwig-McGill com 405 mulheres, 

verificaram que os níveis de α-tocoferol estiveram inversamente associados à persistência de 

HPV não-oncogêncio (OR=0,28, IC 95% 0,14-0,57). Níveis de α e γ- tocoferol nos tercis 

médio e superior foram inversamente associados a persistência de HPV não-oncogênico 

(OR=0,44, IC 95% 0,19-0,97 EOR=0,4, IC 95% 0,19-1,11, respectivamente). Porém, não foi 

encontrado efeito protetor de outros nutrientes antioxidantes contra a persistência de HPV 

oncogênico. 

Um estudo caso-controle realizado na cidade de São Paulo com 1058 mulheres 

TOMITA (2007) 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 Odss Ratio (OR) (IC 95%), respectivamente: 0,53 (0,27-1,00); (p de 

tendência =0,05); 0,48 (0,22-1,94; p de tendência=0,05) e 0,18 (0,06-0,52; p de 

tendência=0,002) quando comparado o maior com o menor tercil após ajuste por variáveis de 

confusão e grupos de HPV. O autor conclui que maiores concentrações séricas de 
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antioxidantes e o consumo de alimentos ricos em carotenóides podem reduzir o risco de NIC 3 

e câncer cervical em mulheres brasileiras.  

Alguns achados são contraditórios em relação a influência da alimentação na infecção 

por HPV e desenvolvimento do câncer cervical. Estudos evidenciam um risco aumentado para 

câncer cervical com elevados níveis de homocisteína (GARCIA CLOSAS et al., 2005). Outros 

estudos sugerem que o efeito dos antioxidantes como protetores possa estar relacionado a 

outros nutrientes e compostos presentes nos alimentos (POTISCHMAN e BRITON 1996; 

GIULIANO e GAPSTUR 1998; WCRF, 1997). 

1.3 PADRÃO ALIMENTAR 

 Muitos dos instrumentos que vêm sendo utilizados para verificar a relação entre a saúde 

e a dieta focalizam o consumo de nutrientes de forma específica e isolada, como tem sido o 

caso da gordura dietética e outros componentes da dieta (WILLET, 1998). No entanto, a OMS 

sugere que as relações entre a saúde e a dieta deveriam ser baseadas em padrões alimentares, 

ao invés de nutrientes (WHO, 1998), pois a variedade de alimentos de uma dieta resulta em 

uma complexa combinação de compostos químicos que podem ser antagônicos, competir ou 

alterar a biodisponibilidade de outros compostos químicos ou nutrientes (WILLET, 2005). 

Atualmente alguns estudos (KANT, 2004) mostram que avaliar a relação entre saúde e 

dieta em seu contexto geral, em vez de avaliar nutrientes individuais, alimentos, ou grupos de 

alimentos tem se tornado um campo de estudo bastante promissor. De vida livre as pessoas 

comem combinações de alimentos que contem mistura de nutrientes e não nutrientes 

(fitoquímicos), estas refletem as preferências alimentares individuais modulada por um 

mistura de genética, cultural, saúde, social, ambiental, estilo de vida e determinantes 

econômicos (QUANTD, 1999; VAN DER BREE et al., 1984). Geralmente consumir mais de 

alguns alimentos pode significar que menos de outros alimentos está sendo consumido. Em 

intervenções dietéticas em que há o aumento ou diminuição de determinados alimentos ou 

nutrientes, a mudança em um componente alimentar é geralmente acompanhada da 

compensação em outros componentes da dieta. Observa-se portanto, que não somente os 
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alimentos estão interrelacionados como também os nutrientes (MERTZ, 1984; LEVANDER, 

1980). 

A maioria dos estudos publicados tem utilizado dois métodos que visam determinar o 

padrão alimentar: os índices de qualidade da dieta e o método de análise fatorial. 

Independente da abordagem utilizada, os padrões caracterizados pelo consumo de frutas, 

verduras, legumes, grãos, peixes, aves em geral tem sido utilizados para verificar as relações 

entre dieta e doença (KANT, 2004). 

O Índice de Qualidade da Dieta - Revisado (IQD-R) foi adaptado do Índice de 

Qualidade da Dieta (Healthy Eating Index) proposto por Kennedy et al (1995) , este que foi 

considerado pela American Dietetic Association, um instrumento adequado para medir a 

qualidade global da alimentação na população. A partir de então, profissionais da área da 

nutrição e saúde passaram a contar com um índice válido para projetar atividades que 

promovam hábitos alimentares saudáveis (BOWMAN et al., 1998). 

Segundo Fisberg et al (2004), o IQD-R constitui uma medida global da qualidade da 

alimentação, representando um instrumento com amplo potencial de uso na epidemiologia 

nutricional, útil para a descrição e o monitoramento do padrão alimentar da população, e para 

a avaliação de intervenções realizadas. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 O estudo HIM “História Natural da Infecção por HPV em homens“ é a primeira 

investigação prospectiva sobre infecção do pênis por HPV em homens residentes nos EUA, 

México e Brasil. Estudos já foram conduzidos descrevendo a associação entre nutriente e 

persistência do HPV em mulheres, no entanto, pouco se sabe a respeito da infecção por 

papilomavírus humano (HPV) e a sua relação com a dieta em homens. O presente estudo 

possibilita a avaliação da dieta habitual desta população e fornece dados dietéticos que 

permitem a investigação da possível associação com desfechos, principalmente aqueles 

relacionados à infecção por HPV no sexo masculino. Traz informações relevantes sobre o 

assunto e ajuda a identificar estratégias envolvendo a alimentação e infecção por HPV.  
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3 OBJETIVO 

 

Investigar a dieta habitual em estudo longitudinal sobre a infecção por papilomavírus 

humano em homens. 
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4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

  O presente trabalho investigou a dieta habitual de participantes do estudo HIM e se 

desenvolveu em duas áreas temáticas complementares, com vistas à produção de dois artigos 

independentes descritos a seguir: 

 

4.1 PRIMEIRO ARTIGO 

 

Título: “Porção padrão versus porção relatada no desempenho do Questionário de Freqüência 

Alimentar utilizado no estudo HIM- Brasil: “História Natural da Infecção por HPV” 

� Objetivo: Avaliar o desempenho do Questionário de Frequência Alimentar utilizado no 

estudo HIM-Brasil: “História Natural da Infecção por HPV”. 

 

 

4.2 SEGUNDO ARTIGO 

 

Título: Qualidade da Dieta de homens participantes do estudo HIM- Brasil “História Natural 

da Infecção por HPV” 

 

� Objetivo: Verificar a qualidade da dieta de homens participantes do estudo “História 

Natural da Infecção por HPV” – HIM - Brasil de acordo com as recomendações atuais 

para uma alimentação saudável, bem como os fatores associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métodos |  
....................................................................................................................................................... 

12 
 

5 MÉTODOS 

 

5.1 ESTUDO HIM 

 

O estudo HIM é um estudo de coorte, multicêntrico, internacional que possui como 

principal objetivo determinar os fatores associados à aquisição, persistência e remissão de 

infecções por HPV.  É realizado em Tampa (Flórida), Cuenavaca (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 Câncer 

Center, Tampa, FL, EUA) e os co-investigadores Dr. Eduardo Lazcano (Instituto Nacional de 

Salud Publica, Cuernavernaca, México) e Dra. Luisa Lina Villa (Instituto Ludwig de Pesquisa 

sobre o Câncer, São Paulo, Brasil). 

  O delineamento do estudo HIM é apresentado de forma mais detalhada em publicação 

anterior (GIULIANO et al., 2008). Aproximadamente 3000 homens estão sendo 

acompanhados nos três centros acima citados, com avaliações a cada seis meses, durante 

quatro anos.    

Todos os indivíduos participantes do estudo HIM atenderam aos critérios de 

elegibilidade descritos a seguir: 

 (a) idade entre 18 e 70 anos; 

 (b) residentes em São Paulo, Brasil; 

 (c) não ter um diagnóstico anterior de câncer do pênis ou do ânus; 

(d) não ter participado de estudo com vacina para HPV; 

 (e) não apresentar no momento da inclusão diagnóstico de verrugas genitais ou anais; 

 (f) não ser portador de HIV ou ter diagnóstico de AIDS; 
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 (g) estar disposto em concordar com as consultas programadas a cada seis meses durante 

quatro anos; 

(h) ter ou não diagnóstico de HPV; 

  No estudo HIM foram coletados dados sobre história sexual detalhada, fatores de risco 

para HPV (características sócio-demográficas, medidas contraceptivas), uso de preservativos, 

consumo de álcool, uso presente e passado, questionário sobre atividade física, questionário 

sobre os antecedentes de câncer e de seus familiares e inquérito alimentar (Questionário de 

Freqüência Alimentar). 

5.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

  O presente estudo é de corte transversal e analisou os dados de consumo alimentar da 

linha de base do estudo prospectivo HIM. 

5.3 CONVITE, RECRUTAMENTO E REGISTRO DE PARTICIPANTES DO 

ESTUDO  

  O convite para participar do estudo HIM foi feito através de formadores de opinião, 

encaminhamento de e-mails, líderes de grupos com membros predominantemente masculinos, 

por contato direto, divulgação em eventos de massa, anúncios no rádio e nos jornais. O 

convite e recrutamento para participar do estudo também foram feitos aos homens que 

freqüentam o mais importante centro em São Paulo para o tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS, CRT-AIDS Centro de Referência e Tratamento de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Os voluntários que aceitaram participar do estudo e que 

atendiam aos critérios de elegibilidade foram registrados e inclusos no estudo HIM entre 24 de 

setembro de 2005 e quatro de setembro de 2009.  

Levando-se em consideração a estrutura da dissertação, por se tratarem de artigos 

independentes com base de dados e análises estatísticas diferentes os detalhamentos de cada 

um foram, a partir deste ponto, tratados de forma separada facilitando o entendimento. 
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5.4 CASUÍSTICA DO PRIMEIRO ARTIGO 

  A população de estudo do primeiro artigo foi composta por uma amostra do estudo 

“Validade e Reprodutibilidade do questionário de freqüência alimentar utilizado no estudo 

HIM” (TEIXEIRA et al, 2008).  

5.5 CASUÍSTICA DO SEGUNDO ARTIGO 

  A população de estudo do segundo artigo foi composta por 1336 indivíduos 

participantes do estudo HIM que responderam a um QFA.  

5.6 COLETA DE DADOS  

5.6.1 Consumo Alimentar 

A coleta de dados ocorreu no CRT-AIDS Centro de Referência e Tratamento de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.  Os dados dietéticos foram obtidos por meio de 

um QFA e cinco R24h.  

A metodologia para elaboração do Questionário (ANEXO 1) utilizado no estudo HIM 

está disponível em publicação anterior (FISBERG et al., 2008). As informações dietéticas 

obtidas de um Recordatório de 24 horas (R24h) aplicado em adultos do estudo “Inquérito 

Alimentar em regiões do Estado de São Paulo (ISA-SP)” coordenado pela Profª Regina Mara 

Fisberg e financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq, PROCESSO 502948/2003-

5) geraram o QFA utilizado no estudo HIM. Os alimentos citados nos R24h foram agrupados 

de acordo com a semelhança quanto à composição nutricional. Para a inclusão desses itens no 

QFA foi calculada a contribuição percentual de energia, carboidrato, proteínas, lipídios, 

vitamina A e vitamina C para cada item do questionário, utilizando fórmula ponderada de 

BLOCK et al. (1986). Para a determinação da porção média de cada item do QFA foi 

considerada a mediana das porções habitualmente consumidas pela população do sexo 

masculino da cidade de São Paulo. O questionário foi validado para utilização na população 

do estudo HIM no projeto de mestrado “Validade e Reprodutibilidade do questionário de 
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freqüência alimentar utilizado no estudo HIM” com bolsista FAPESP com processo nº 

2007/52107-2 (TEIXEIRA et al., 2008). 

A aplicação do QFA foi realizada por entrevistadores treinados que se identificavam, 

descreviam os objetivos, informavam aos entrevistados quanto à natureza das perguntas e a 

duração da entrevista. Foi utilizado formulário padrão para aplicação e para o seu 

preenchimento, foi pedido ao participante que se lembrasse a seqüência de consumo no último 

ano (de 1 a 10 vezes por dia, semana, mês, ano) de cada item alimentar presente no 

questionário, bem como o tamanho da porção consumida. Para a estimativa da porção pelo 

entrevistado, o entrevistador referia a medida da porção presente no QFA, 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.  

 Os R24h foram coletados por entrevistadores previamente treinados e também pela 

mestranda Jackeline. 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). 
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6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos os procedimentos executados no Estudo HIM foram avaliados e aprovados 

pelos 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).  O presente estudo 

também foi aprovado pelos CEP da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo e do CRT-DST (ANEXOS 2 e 3) A participação na pesquisa foi condicionada à 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 4).  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão deste estudo são apresentados na forma de dois manuscritos. 

O primeiro avalia o desempenho do QFA utilizado no Estudo HIM- Brasil e o segundo 

verifica a qualidade da dieta de homens participantes do estudo “História Natural da Infecção 

por HPV” – HIM - Brasil de acordo com as recomendações atuais para uma alimentação 

saudável, bem como os fatores associados. 

 

 

 

Primeiro Manuscrito:  

 

“Porção padrão versus porção relatada no desempenho do Questionário de Freqüência 

Alimentar utilizado no estudo HIM- Brasil: “História Natural da Infecção por HPV” 

 

Segundo Manuscrito: 

 

“Qualidade da Dieta de homens participantes do estudo HIM- Brasil “História Natural 

da Infecção por HPV” 
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PRIMEIRO MANUSCRITO  

 

“Porção padrão versus porção relatada no desempenho do Questionário de Freqüência 

Alimentar utilizado no estudo HIM- Brasil: “História Natural da Infecção por HPV” 

Jackeline V. Carlos1, Michelle Alessandra de Castro1, Maria L. Baggio2, Luisa L. Vila2, 

Eduardo Lazcano3, Ana Giuliano4, Dirce M. L. Marchioni1, Regina M. Fisberg1 

 

1 Faculdade de Saúde Pública da USP, Departamento de Nutrição, São Paulo Brasil; 
2 Instituto Ludwig de Pesquisas sobre o Câncer, São Paulo, Brasil 
3 Instituto Nacional de Saúde Pública, Cuernavaca, México 

 4 Universidade de South Florida, Tampa, Estados Unidos 
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Resumo 

 

Introdução No Brasil, o QFA do estudo de coorte HIM - “História Natural da Infecção por 

HPV em Homens" utilizou porções padrão provenientes de uma população externa que possui 

escolaridade menor que a população do estudo de coorte. A utilização de porções padrão 

provenientes de outra população pode introduzir erros na estimativa da ingestão alimentar, 

comprometendo a validade da medida dietética. Objetivo Este estudo avaliou o desempenho 

do QFA do estudo HIM-Brasil na classificação dos indivíduos em níveis de ingestão de 

energia e nutrientes utilizando duas abordagens metodológicas. Métodos A amostra foi 

composta por 72 voluntários do estudo de validação do QFA que preencheram cinco 

recordatórios alimentares (R24h). A comparação das porções padronizadas do QFA com as 

estimadas nos R24h foi feita pela diferença relativa.  Diferença relativa inferior a 20% foi 

considerada aceitável. Resultados A porção extragrande apresentou um maior número de 

itens alimentares com diferenças relativas superiores a 20%, seguida da porção pequena. Um 

maior número de pessoas respondeu a porção média como a mais consumida no QFA, seguida 

da porção grande, para as quais foram encontradas as menores diferenças relativas. Observou-

se coeficientes de correlação de energia e nutrientes entre os instrumentos maiores quando da 

substituição das porções padronizadas pelas estimadas no R24h. Conclusão A utilização das 

porções estimadas na população em que foi aplicado o questionário, em substituição às 

porções padronizadas obtidas de população externa pode melhorar o desempenho do QFA na 

classificação dos indivíduos em níveis de ingestão. 

 

Descritores: Consumo alimentar, Questionário de Freqüência Alimentar, HPV, Estudo HIM. 

 

 

 

 



Resultados e Discussão|  
....................................................................................................................................................... 

20 
 

Introdução 

A avaliação do consumo alimentar tem instigado pesquisadores a procurar meios 

adequados para avaliar qualitativa e quantitativamente o consumo de alimentos e nutrientes, 

principalmente para investigar a relação da dieta com desfecho.  

O Questionário de Freqüência Alimentar (QFA) figura como um dos instrumentos 

mais utilizados em estudos epidemiológicos (WILLET, 1994; THOMPSON et al, 1994, 

BEATON et al., 1994). De modo geral, este instrumento não tem o objetivo de quantificar 

com exatidão a ingestão individual de um nutriente (NOETHLINGS et al, 2003), mas sim 

classificar os indivíduos de acordo com os níveis ingestão (WILLET, 1998).  

O QFA é formado por uma lista de alimentos e freqüência de ingestão, podendo ou não 

indicar as porções usuais de consumo. Para definir as porções há duas possibilidades: ser auto-

relatada pelo indivíduo ou assumir tamanhos padronizados para que o indivíduo escolha a que 

mais se assemelha à sua (NOETHLINGS et al, 2003). No entanto, segundo Welten et al. 

(1999) um dos principais erros na avaliação da ingestão alimentar ocorre com a determinação 

do tamanho da porção. 

No Brasil, o QFA utilizado para o estudo de coorte “História Natural da Infecção por 

HPV em Homens" – Estudo HIM - Brasil foi desenvolvido (FISBERG et al., 2008) a partir de 

uma população externa com escolaridade menor que a do estudo de coorte. Por essa razão o 

uso das porções padronizadas pode ter introduzido um viés na estimativa de consumo 

alimentar. Nesse sentido o presente estudo teve o propósito de avaliar o desempenho do QFA 

HIM-Brasil na classificação dos indivíduos em níveis de ingestão de energia e nutrientes 

quando da substituição das porções padronizadas pelas porções estimadas na população do 

estudo de coorte. 

Métodos 

Estudo HIM 

É um estudo de Coorte, prospectivo, multicêntrico, internacional que acompanha por 

quatro anos 1400 homens de cada centro: Estados Unidos, Brasil e México. Seu objetivo é 
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determinar a incidência, a persistência e a remissão de papilomavírus humano (HPV), além da 

identificação dos fatores associados a esses desfechos em homens, incluindo fatores dietéticos.  

População de estudo 

A população de estudo foi composta por uma subamostra de 72 voluntários do estudo 

de validação do QFA utilizado no estudo de coorte (TEIXEIRA et al., 2010).  Todos 

atenderam aos critérios de inclusão para o estudo de coorte HIM (GIULIANO et al., 2011) e 

preencheram a cinco Recordatórios de 24 horas (R24h) e um QFA.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo e pelo comitê de ética do CRT/DST. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

QFA e porções padronizadas 

Os procedimentos utilizados para elaboração do QFA do estudo HIM-Brasil está 

disponível em publicação anterior (FISBERG et al., 2008). O questionário utilizado possui 54 

itens alimentares e foi desenvolvido tendo como base os alimentos citados nos R24h aplicados 

em 708 homens do 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, 2003”. A 

freqüência de ingestão foi categorizada usando uma escala de 1 a 10 e as unidades de tempo 

utilizadas foram dia, semana, mês e ano. Para a determinação das porções contidas no QFA, 

considerou-se a mediana das porções relatadas nos R24h como a porção média de cada item. 

Os demais tamanhos de porção foram equivalentes aos percentis 25 (porção pequena), 75 

(grande), 95 (extragrande). O QFA foi validado e seus coeficientes de correlação variaram de 

0.25 a 0.76 (TEIXEIRA et al., 2010).  

R24h e porções ponderadas 

Os R24h foram aplicados em dias não consecutivos por entrevistadores treinados no 

Centro de Referências e Tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis – CRT/DST e 

utilizou-se o método Authomated multiple pass (JOHNSON et al., 1996; GUENTHER et al., 

1998).  
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Para obter as porções ponderadas, os alimentos relatados no R24h foram agrupados de 

acordo com os itens alimentares descritos no QFA. Estimaram-se os percentis 25, 50, 75 e 95 

de cada alimento de acordo com o número de indivíduos que relataram seu consumo em 

apenas um, em dois, três, quatro ou em todos os cinco R24h. Assim, foram estimadas cinco 

porções pequenas, cinco médias, cinco grandes e cinco extra-grandes.  

Devido ao fato da quantidade de alimento consumida estar positivamente associada à 

freqüência de consumo (Tooze et al., 2006), optou-se pela ponderação das porções: atribuiu-se 

peso 1 àquelas relatadas em apenas um dos cinco R24h, peso 2 às porções relatadas em dois 

dos cinco R24h, peso 3 às porções relatadas em três dos cinco R24h, peso 4 às porções 

relatadas em quatro dos cinco R24h e, por fim, peso 5 às porções relatadas em todos os cinco 

R24h. Adicionalmente, as porções ponderadas foram multiplicadas pelo número de indivíduos 

que relataram seu consumo em um, dois, três, quatro ou em todos os cinco recordatórios.  

A equação utilizada para o cálculo das porções pequenas de um alimento i é 

exemplificada a seguir: 

 

Porção peq i. = [(P25(1) x peso(1) x nº indiv. R24h(1)) + (...) + (P25(n) x peso(n) x nº indiv. R24h(n)] 

 

[(peso(1) x nº indiv. R24h(1)) +(...) + (peso(n) x nº indiv. R24h(n))] 

 

Em que: 

 

• P25(1) – percentil 25 de ingestão (em gramas) observado em apenas um R24h; 

• peso(1) – peso 1;  

• n° indiv. R24h(1) – número de indivíduos que relataram o consumo do alimento i em apenas um 

R24h;  

• P25(n) – percentil 25 de ingestão observado em dois, três, quatro ou cinco R24h; 

• peso(n) – pesos 2,3,4 ou 5;  

• n° indiv. R24h(n) – número de indivíduos que relataram o consumo do alimento i em dois, três, quatro 

ou cinco R24h. 
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Dados socioeconômicos e estilo de vida 

Os dados de escolaridade, renda, fumo e uso de bebida alcoólica foram obtidos por 

meio do preenchimento de questionário. Peso e altura foram aferidos por enfermeiros 

treinados nas consultas agendadas para o estudo de Coorte. O índice de massa corpórea foi 

calculado e utilizaram-se como referência os pontos de corte propostos pela WHO (1990) para 

a classificação do estado nutricional. 

Análise estatística 

As análises foram feitas utilizando o programa Stata (Stata Corp. 2007 Stata Statistical 

Software: release 10. College Station, TX: StataCorp LP) e o nível de significância estatística 

foi considerado de 5%. 

A comparação das porções padronizadas do QFA com as estimadas nos cinco R24h foi 

feita pela diferença relativa: o valor da porção em gramas do QFA foi subtraído da porção do 

R24h e, então, dividido pela porção do R24h. Este cálculo foi feito para as porções pequena, 

média, grande e extragrande. As porções alimentares do QFA que apresentaram diferença 

relativa de 20%, para mais ou para menos, foram considerados similares aos R24h (WELTEN 

et al, 1999) e não foram apresentadas neste artigo. 

Para a transformação dos dados dos QFA e dos R24h em energia e nutrientes utilizou-

se o software Nutrition Data System for Research (NDSR, University of Minnesota, 

Minneapolis, MN, versão 2007). Foi feita a deatenuação do R24h para eliminar a 

variabilidade intrapessoal de energia e nutrientes usando o método proposto pelo Iowa State 

University (NUSSER et al, 1996). O ajuste pela energia foi realizado de acordo com o método 

dos resíduos proposto por WILLET & STAMPFER (1986).  

O teste U de Mann-Whitney foi empregado para verificar se a diferença encontrada 

entre as medianas de ingestão de energia e nutrientes obtidas nos R24h e nos QFA foi 

significativa. O mesmo teste também foi utilizado para verificar a diferença estatística entre as 

medianas de idade, peso, altura, renda e escolaridade da amostra do presente estudo e os 

indivíduos do estudo de Coorte HIM e os participantes do ISA- 2003.  
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A estimativa de ingestão dos QFA foi obtida por meio de duas abordagens: a primeira 

com as porções padronizadas e a segunda, com as porções padronizadas substituídas pelas 

porções ponderadas, as quais foram estimadas nos R24h. Para verificar se o QFA e o R24h 

foram capazes de classificar os indivíduos por níveis de ingestão, coeficientes de correlação 

de Spearman deatenuados e ajustados pela energia foram calculados entre as médias de 

energia e nutrientes do QFA (com as porções padronizadas e estas substituídas pelas obtidas 

nos R24h) com o R24h.  Na interpretação das estimativas de correlação foi utilizado como 

referência WILLET (1994).  

Resultados 

 Na tabela I, II, III e IV estão apresentadas os itens alimentares que apresentaram 

diferenças relativas maiores do que 20%. Nenhum item alimentar teve diferença relativa 

menor que 20% em todas as porções, pequena, média, grande e extragrande. Dentre os itens 

que apresentaram diferença relativa próxima de zero ou iguais a zero estão: as porções 

pequenas de ovos, bolo simples/recheado, farinha de mandioca/farofa e as porções médias de 

ovos, queijos brancos e achocolatado.  

Foram encontradas diferenças relativas maiores do que 20% em 63,6 % das porções: 

34 itens na porção pequena, 30 itens na porção média, 28 itens na porção grande e 36 itens 

alimentares na porção extragrande. A porção extragrande do QFA foi a que apresentou valores 

mais discrepantes em relação à estimada nos R24h, seguida da porção pequena.  

Nota-se que um maior número de pessoas respondeu a porção média como a mais 

consumida no QFA, seguida da porção grande, para as quais foram encontradas as menores 

diferenças relativas. 

 Quanto as medianas de ingestão obtidas pelo QFA, observou-se que há um uma 

estimativa de consumo maior para energia e 27 nutrientes quando da utilização no QFA com 

as porções estimadas nos R24h (QFA PR24)  do que com as porções padronizadas (QFA PP) 

e) com diferença estatisticamente significativa para todos os nutrientes estudados exceto 

gordura saturada, trans, colesterol, betacaroteno, alfacaroteno, betacriptoxantina e vitamina C, 

após o ajuste pela energia (tabela V). 
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Na tabela V estão os coeficientes de correlação entre os nutrientes estimados pelo QFA 

com a porção padronizada (QFA PP) e com a porção estimada nos R24h (QFA PR24h). 

Observa-se que há um aumento no coeficiente de correlação de energia entre os instrumentos 

ao substituir as porções padronizadas pelas ponderadas.  Além disso, dos 30 nutrientes 

estudados, 17 tem um aumento no coeficiente de correlação, 12 estatisticamente 

significativos.  

Discussão 

Considerando que a elaboração da lista de alimentos do QFA aqui descrita foi 

fundamentada em estudo que analisou amostra representativa de adultos do Município de São 

Paulo (FISBERG et al., 2008), o instrumento utilizado é um questionário que permitiu avaliar 

o consumo habitual dos participantes do estudo HIM, mas que também permitiu observar a 

necessidade em realizar determinados ajustes no tamanho das porções afim de obter melhores 

estimativas de consumo nesta população.  

Embora se considere a fragilidade do QFA é necessário destacar as particularidades da 

amostra deste estudo, que embora seja composta de uma população homogênea em termos de 

idade, IMC, escolaridade e renda é uma população formada por voluntários. É possível que 

voluntários sejam indivíduos mais preocupados com a saúde, pois procuram os serviços de 

saúde com maior freqüência, trazendo assim algum viés ao estudo. Essa limitação deve ser 

considerada para interpretação dos resultados deste estudo.  Com o método de recrutamento e 

rigores para participação do estudo de Coorte é provável que esta seja uma população 

selecionada. 

Não existem estudos na literatura avaliando o desempenho do QFA por meio do 

tamanho das porções, somente por meio da validação, a qual compara o instrumento utilizado 

com outro considerado padrão - ouro. Alguns autores alegam que ter a informação das porções 

nos questionários não melhora significativamente a validade do instrumento, argumentam 

ainda, que no processo de validação, a porção é menos relevante que a freqüência de consumo 

(WILLET, 1998; MOLAG et al., 2007). Embora existam controvérsias a respeito da presença 

ou não das porções no QFA, um estudo de revisão constatou que 42% dos questionários 

avaliados especificaram o tamanho da porção, 22% não apresentaram essa informação e, nos 
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36% restantes, o questionário previa que o entrevistado descrevesse o tamanho da porção 

usual consumida (CADE et al. 2004). 

 No presente estudo embora as maiores diferenças relativas tenham sido encontradas 

em porções menos relatadas, estes achados mostram a fragilidade do QFA quando do uso das 

porções padronizadas. O impacto dessa diferença relativa pode ser vista nos valores dos 

coeficientes de correlação entre QFA e R24h, que são menores quando obtidos com o QFA 

com porções padronizadas. Resultados semelhantes foram encontrados na literatura em que 

menores estimativas de ingestão foram encontradas quando do uso de porções padronizadas 

(ACLS, CSFII, 1994, Clapp et al, 1991; e Same et al,1984).  

 Acredita-se que ao estimar as porções padronizadas do QFA a partir de uma 

população com características diferentes da qual foi aplicado, como escolaridade e renda, 

pode ter sido introduzido um viés. Outra questão importante a se destacar é o fato de ter sido 

aplicado um único R24h para obter as porções padronizadas, o que, de certa forma, trouxe 

alguma limitação na estimativa do consumo habitual, já que não foi possível eliminar as 

variações diárias do indivíduo. 

A aplicação de cinco R24h na amostra de 72 indivíduos permitiu a estimativa de 

porções mais próximas das porções habituais, eliminando de certa forma a variabilidade 

intrapessoal. A literatura apresenta evidências de que aumentar o número de replicações do 

R24h pode melhorar a validade do questionário (CADE et al., 2002).  

Ainda no que diz respeito ao uso das porções, existem evidências na literatura em que 

o tamanho das porções usuais aumenta ao longo do tempo (NIELSEN et al., 1998), assim, 

uma limitação deste estudo e que pode ter afetado nossos resultados é o fato do questionário 

ter sido desenvolvido no ano de 2003 e aplicado em 2009. No entanto, este estudo sugere a 

necessidade em se utilizar referências recentes para especificar porções nos QFAs. 

Como conclusão, a ingestão de nutrientes obtida pelo QFA com as porções 

padronizadas foi subestimada quando comparada a ingestão obtida com as porções relatadas. 

Sendo assim, baseado nos resultados aqui encontrados torna-se possível fazer ajustes no QFA, 
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o que contribuiria na melhoria do instrumento utilizado no estudo HIM possibilitando 

melhores estimativas de consumo habitual nessa população. 

Conclusão 

A determinação do tamanho das porções no QFA ainda é um desafio nos estudos 

epidemiológicos. No entanto, o uso de porções alimentares provenientes da própria população 

na qual foi aplicado o questionário pode melhorar o desempenho do instrumento para a 

classificação dos indivíduos em níveis de ingestão de energia e nutrientes. 
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Tabela I - Diferença relativa entre as porções pequenas padronizadas do QFA e as porções pequenas do R24h e número 
de indivíduos que relataram o consumo do item alimentar. Estudo HIM- Brasil. 2011 

** Porção mais relatada  PP Porção pequena 

  Porções     

Item alimentar 
PP     

(R24h)        
(g) 

PP 
(Padrão)            

(g) 

Diferença 
relativa 

(%) 

Numero de indivíduos que 
relatou o consumo nos QFA 

Queijos amarelos  16 20 22 3 (4,76%) 

Banana 68 52 23 0 (0,0%) 

Queijos brancos  29 23 23 0 (0,0%) 

Chocolate, bombom, brigadeiro 28 21 24 0 (0,0%) 

Lingüiça 60 44 26 1 (1,53%) 

Carne de porco (lombo, bisteca) 56 40 29 2 (3,22%) 

Sobremesas, doces, bolos, tortas 40 28 29 1 (2,56%) 

Frango (cozido, frito, grelhado, assado) 57 40 30 9 (13,04%) 

Arroz cozido branco/ integral) 151 100 34 10 (13,88%) 

Polenta 40 55 36 0 (0,0%) 

Peixe e frutos do mar 37 50 36 0 ( 0,0%) 

Alface 31 20 36 6 (8,45%) 

Leite (Integral, Semi-desnatado, Desnatado) 156 99 37 1 (1,92%)/ 0 (0,0%)/ 0 (0,0%) 

Feijoada, Feijão Tropeiro 225 140 38 1 (1,56%) 

Café ou chá sem açúcar 98 60 39 22 (61,11%)** 

Sanduíches 146 204 40 35 (64,81%)** 

Maçã, Pêra 101 56 45 0 (0,0%) 

Mamão, Melão, Melancia 98 53 46 1 (1,58%) 

Brócolis, couve-flor, repolho 39 20 49 1 (1,53%) 

Macarrão com molho sem carne 70 105 50 9 (15%) 

Macarrão com molho com carne 170 85 50 0 (0,0%) 

Embutidos 20 30 50 4 (5,97%) 

Manteiga ou margarina comum/light 15 8 50 15 (27,27%)/ 2 (40,0%) 

Hamburger, Nuggets, Almôndega 30 48 56 0 ( 0,0%) 

Batata, Mandioca, Inhame  31 49 57 4 (6,06%) 

Açúcar, mel, geléia 10 4 62 6 (11,53%) 

Café ou chá com açúcar 171 64 63 21 (51,21%)** 

Sopas 189 70 63 0 (0%) 

Achocolatado em pó 13 21 68 8 (18,18%) 

Suco Natural 210 4 98 0 (0,0%) 

Salgados Assados  50 101 102 18 (30%) 

Salgados Fritos 33 81 147 1 (1,51%) 
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Tabela II - Diferença relativa entre as porções médias padronizadas do QFA e as porções médias do R24h e número de 
indivíduos que relataram o consumo do item alimentar. Estudo HIM- Brasil. 2011 

  Porções     

Item alimentar 
PM             

(R24h)       
(g) 

PM                         
(Padrão)        

(g) 

Diferença      
Relativa 

(%) 

Numero de indivíduos que relatou 
o consumo nos QFA 

Óleo, azeite ou vinagrete  6 5 23 27 (40,29%)** 

Arroz cozido branco/ integral) 205 150 27 43 (59,72%) 

Alface 42 30 29 28 (39,43%)** 

Batata frita / Mandioca frita 99 130 31 32 (51,61%)** 

Acelga, rúcula, agrião, espinafre) 28 38 32 40 (68,96%)** 

Farinha de mandioca, farofa 30 40 33 26 (43,33%) 

Queijos amarelos  30 40 33 37 (58,73%)** 

Hamburger, Nuggets, Almôndega 90 60 33 25 (50,0%)** 

Manteiga ou margarina comum  light 23 15 33 32 (58,18%)**/2 (40,0%) 

Macarrão com molho com carne 193 128 34 13 (22,8%) 

Feijão (carioca, roxo, preto, verde) 132 86 35 39 (54,16%)** 

Laranja, Mexerica 154 210 36 29 (43,28%)** 

Cenoura 40 25 38 13 (20,63%) 

Chocolate, bombom, brigadeiro 40 25 38 24 (35,82%)** 

Bolo (simples, recheado) 100 60 40 29 (42,64%)** 

Batata, Mandioca, Inhame  64 90 40 40 (60,60%)** 

Salgados Assados  96 137 43 23 (38,33%)** 

Salgados Fritos 58 83 43 30 (45,45%)** 

Maionese, molho para salada 7 4 44 6 (19,35%) 

Leite (Integral, Semi-desnatado, Desnatado) 230 124 46 13 (25%)/1 (8,33%)/1 (16,67%) 

Café ou chá sem açúcar 167 90 46 12 (33,33%) 

Sopas 302 152 50 3 (4,54%) 

Feijoada, Feijão Tropeiro 452 211 53 22 (34,37%) 

Café ou chá com açúcar 210 96 54 20 (48,78%) 

Suco Industrializado (em pó) 24 11 56 33 (55,93%)** 

Macarrão com molho sem carne 157 256 63 39 (65%)** 

Açúcar, mel, geléia 17 6 64 17 (32,69%) 

Suco Natural 252 83 67 10 (14,92%) 

Brócolis, couve-flor, repolho 115 36 69 18 (27,69%) 

Polenta 55 109 98 16 (43,24%)** 
** Porção mais relatada     PM Porção Média  
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Tabela III - Diferença relativa entre as porções grandes padronizadas do QFA e as porções grandes do R24h e número 
de indivíduos que relataram o consumo do item alimentar. Estudo HIM- Brasil. 2011 

  Porções     

Item alimentar 
PG       

(R24h)    
(g) 

PG                         
(Padrão)        

(g) 

Diferença      
Relativa             

(%) 

Numero de indivíduos que 
 relatou  o consumo nos QFA 

Banana 114 86 24 24 (34,28%) 

Mamão, Melão, Melancia 217 155 29 26 (41,26%) 

Cerveja 1710 1205 30 13 (23,21%) 

Queijos brancos  58 40 31 18 (35,29%) 

Feijão (carioca, roxo, preto, verde) 189 129 32 20 (27,77%) 

Suco Natural 378 248 35 25 (37,31%) 

Farinha de mandioca, farofa, 59 80 35 7 (11,67%) 

Carne de porco (lombo, bisteca) 120 165 37 16 (25,80%) 

Leite (Integral, Semi-desnatado, Desnatado) 324 198 39 28(53,9%)**/ 9(75%)**/2(33,4%)** 

Salada de Maionese com Legumes 187 112 40 16 (29,09%) 

Sopas 517 302 42 27 (40,90%) 

Café ou chá sem açúcar 246 140 43 2 (5,55%) 

Chocolate, bombom, brigadeiro 66 38 43 23 (34,32%) 

Sanduíches 199 292 47 2 (3,70%) 

Pães 102 50 51 32 (44,44%) 

Manteiga ou margarina comum/light 31 15 52 2 (3,63%)/1 (20,0%) 

Açúcar, mel, geléia 25 12 53 17 (32,69%) 

Batata frita / Mandioca frita 131 200 53 5 (8,06%) 

Batata, Mandioca, Inhame  105 160 53 19 (28,78%) 

Feijoada, Feijão Tropeiro 677 281 59 29 (45,31%)** 

Brócolis, couve-flor, repolho 146 60 59 22 (33,84%) 

Óleo, azeite ou vinagrete  11 5 60 16 (23,88%) 

Café ou chá com açúcar 384 152 60 0 (0,0%) 

Salgados Assados  163 262 61 15 (25%) 

Macarrão com molho com carne 510 188 63 26 (45,61%)** 

Polenta 130 223 72 10 (27,02%) 

Maionese, molho para salada 26 5 81 13 (41,93%)** 

Suco Industrializado (em pó) 184 18 90 16 (27,11%) 
** Porção mais relatada   PG Porção grande 
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Tabela IV. Diferença relativa entre as porções extragrandes padronizadas do QFA e as porções extragrandes do R24h e 
número de indivíduos que relataram o consumo do item alimentar. Estudo HIM- Brasil. 2011 

  Porções     

Item Alimentar 
PEG                  

(R24h)         
(g)  

PEG 
(Padrão)               

(g) 

Diferença      
Relativa             

(%) 

Numero de indivíduos que 
relatou o consumo nos QFA 

Salada de Maionese com Legumes 269 212 21 7 (12,72%) 
Queijos brancos  119 93 22 12 (23,52%) 
Sobremesas, doces, bolos, tortas 292 360 23 2 (5,12%) 
Frango (cozido, frito, grelhado, assado) 295 225 24 1 (1,44%) 
Laranja, Mexerica 436 540 24 13 (19,40%) 
Pizza, Panqueca 820 614 25 7 (10,76%) 
Acelga, rúcula, agrião, espinafre) 119 150 26 2 (3,44%) 
Macarrão com molho sem carne 689 502 27 2 (3,33%) 
Mamão, Melão, Melancia 562 400 29 9 (14,28%) 
Carne de porco (lombo, bisteca) 231 300 30 4 (6,45%) 
Cenoura 119 156 31 20 (31,74%) 
Feijão (carioca, roxo, preto, verde) 329 215 35 5 (6,94%) 
Café ou chá sem açúcar 383 250 35 0 (0,0%) 
Chocolate, bombom, brigadeiro 200 129 35 20 (29,85%) 
Feijoada, Feijão Tropeiro 942 598 36 12 (18,75%) 
Biscoito recheado 143 200 39 10 (18,51%) 
Manteiga ou margarina comum/light 62 38 39  6 (10,90%)/0 (0,0%) 
Suco Industrializado (em pó) 450 270 40 8 (13,55%) 
Maçã, Pêra 268 159 41 1 (1,44%) 
Salgados Fritos 259 367 41 7 (10,60%) 
Cerveja 2881 4128 43 12 (21,42%) 
Óleo, azeite ou vinagrete  19 11 44 8 (11,94%0 
Polenta 750 417 44 11 (29,72%) 
Açúcar, mel, geléia 49 27 45 12 (23,07% 
Pães 183 100 45 5 (6,94%) 
Leite (Integral, Semi-desnatado, Desnatado) 568 310 45 10(19,23%)/2(16,6%)/3(50%) 
Biscoito sem recheio (doce, salgado) 193 103 47 6 (10,71%) 
Sopas 998 503 50 36 (54,54%)** 
Hamburger, Nuggets, Almôndega 209 315 51 5 (10%) 
Brócolis, couve-flor, repolho 369 180 51 24 (36,92%)** 
Café ou chá com açúcar 576 277 52 0 (0,0%) 
Batata frita / Mandioca frita 259 408 57 1 (1,61%) 
Embutidos 100 173 74 10 (14,92%) 
Sanduíches 219 485 122 0 (0,0%) 
Salgados Assados  322 862 168 4 (6,67%) 
Achocolatado em pó 47 129 176 2 (4,54%) 
** Porção mais relatada    PEG Porção Extragrande 
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Tabela V. Diferenças de medianas e coeficientes de correlação do QFA e R24h. Estudo HIM- Brasil. 2011 

 
Medianas Coeficientes de Correlação 

  

QFA PP*** 
QFA 

PR24h*** 

QFA PP***        
x                                                                                                                            

R24h deatenuado 

QFA PR24h***                           
x                           

R24h deatenuado 

Energia (kcal) 2674,82 3122,16*               0,47** 0,49** 
Carboidrato (g) 346,21 455,7* 0,27 0,22 
Proteína (g) 109,76 134,77* 0,45** 0,41** 
Gordura (g) 100,51 104,17* -0,04 0,03 
Gordura Saturada (g) 33,36 35,9 0,20 0,31** 
Gordura Monoinsaturada (g) 36,61 36,75* 0,02 0,12 
Gordura Poliinsaturada (g) 21,24 24,11* 0,28** 0,32** 
Gordura Trans (g) 4,30 3,32 0,03 0,01 
Colesterol (mg) 313,53 319,36 0,34** 0,34** 
Fibras (g) 24,57 30,45* 0,55** 0,61** 
Vitamina A (RE eq) (mcg) 716,86 1249,06* 0,34** 0,38** 
Betacaroteno (mcg) 3725,12 4731,26 0,32** 0,32** 
Alfacaroteno (mcg) 886,08 1147,00 0,29** 0,31** 
Betacriptoxantina (mcg) 525,31 472,79 0,54** 0,55** 
Luteína Zeaxantina (mcg) 1358,10 1755,7* 0,36** 0,38** 
Vitamina E (mg α-TE) 8,85 10,14* 0,09 0,47** 
Betatocoferol (mg) 0,55 0,62* 0,09 0,18 
Gammatocoferol (mg) 22,95 24,89* 0,22 0,18 
Delta Tocoferol (mg) 2,17 1,67* 0,22 0,23 
Tiamina (mg) 2,56 3,1* 0,16 0,19 
Riboflavina (mg) 1,99 2,71* -0,07 -0,13 
Niacina (mg) 24,83 29,89* -0,08 -0,31** 
Folato (mcg) 594,30 828,52* 0,33** 0,47** 
Vitamina B12 (mcg) 5,65 6,9* -0,25** -0,27** 
Vitamina C (mg) 130,77 138,63 0,47** 0,50** 
Cálcio (mg) 980,62 1432,79* 0,53** 0,55** 
Ferro (mg) 21,34 27,05* 0,59** 0,59** 
Fósforo (mg) 1542,10 2003,91* -0,51** -0,49** 
Zinco (mg) 15,89 19,04* -0,21** -0,14 
Sódio (mg) 4378,76 5363,23* 0,48** 0,49** 
* p<0,05 teste U de Mann Whitney 
** p <0,05 coeficiente de Correlação de Spearman 
*** Ajustado pela energia 
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Resumo 

 

Introdução Dentre as Doenças Sexualmente transmissíveis, as infecções por 

papilomavírus humano (HPV) são as mais comuns. Embora exista um crescente 

interesse da literatura em estudar a importância da avaliação dos hábitos alimentares da 

população, verificou-se ausência de estudos relacionando o padrão da dieta com HPV 

em homens. Objetivo verificar a qualidade da dieta de homens participantes do estudo 

“História Natural da Infecção por HPV – HIM- Brasil de acordo com as recomendações 

atuais para uma alimentação saudável, bem como os fatores associados. Métodos A 

amostra foi composta por 1336 homens participantes do estudo HIM, com idade entre 18 

e 70 anos. O consumo alimentar foi obtido por meio da aplicação de um Questionário de 

Freqüência Alimentar (QFA). A avaliação da qualidade da dieta foi feita por meio do 

Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). As informações sobre idade, consumo 

de bebidas alcoólicas e hábito de fumar foram obtidas por meio de preenchimento de 

questionário. Dados de peso e altura foram aferidos por enfermeiros treinados. Os 

indivíduos foram classificados de acordo com o índice de massa corporal (IMC) 

segundo Organização Mundial da Saúde (1990). Resultados A pontuação média do 

IQD-R foi de 66,92 ±7,07 pontos. Ao se avaliar as características da população de 

acordo com os tercis do IQD-R, idade, hábito de fumar e escolaridade apresentaram 

tendência linear nas suas distribuições (p<0,05). Na avaliação da correlação da energia 

com o IQD-R final e seus componentes, observou-se que o IQD-R e a Gord_AA 

(calorias provenientes da gordura sólida, álcool e açúcar de adição) apresentaram 

correlação negativa. Conclusão Este foi o primeiro estudo que avaliou a qualidade da 

dieta, pelo IQD-R, de acordo com as recomendações atuais para uma alimentação 

saudável, bem como os fatores associados em homens participantes do estudo HIM- 

Brasil. Assim, verificou-se associação entre qualidade da dieta e idade, escolaridade e 

hábito de fumar. 

 

Descritores: Consumo Alimentar, Índice de Qualidade da Dieta Revisado, HPV, 

homens. 
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Introdução  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde a incidência global de doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) é de aproximadamente 340 milhões por ano. Dois 

terços ocorrem em pessoas com menos de 25 anos de idade e os países em 

desenvolvimento concentram quase 80% dos casos (BRASIL, 2003). 

Dentre as DSTs, as infecções clínicas e subclínicas por papilomavírus humano 

(HPV) são as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns e a maioria dos 

indivíduos sexualmente ativos já tiveram ou terão alguma exposição à infecção por HPV 

(TROITTIER, 2006). Porém, infelizmente, pouco se sabe a respeito da prevalência, 

incidência, e remissão desta doença em homens.  

Entre os fatores relacionados com o HPV, podemos citar o hábito de fumar, 

fatores endócrinos, idade, infecções genitais, hábitos sexuais, câncer cervical e outros. 

Sabe-se que o estado nutricional inadequado pode levar a imunodeficiências ou ao 

aumento da susceptibilidade às infecções, aumentando o risco para ocorrência do HPV 

(NETO, 1991). 

Alguns estudos mostram associação entre o consumo de micronutrientes, tais 

como vitamina C, E, folato, B6, B12, α e ß –caroteno e a persistência do HPV, de modo 

que a maioria são avaliados de forma isolada GARCIAS CLOSAS et al (2005). Sabe-se 

que para avaliar a multidimensionalidade da dieta é necessário levar em consideração 

sua complexidade, a qual os alimentos, grupos de alimentos e nutrientes interagem entre 

si (WILLET, 1998; KANT, 1996). Neste sentido, os índices dietéticos, tal como o Índice 

de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R), demonstram ser uma medida resumo das 

principais características da dieta, facilitando a avaliação da qualidade desta em 

populações ou grupo de indivíduos (KANT, 1996; PREVIDELLI et al., 2011). 

O Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R) propicia mensurar variados 

fatores de riscos dietéticos para doenças crônicas, permitindo, simultaneamente, avaliar 

e monitorar a dieta em nível individual ou populacional. Este instrumento foi 
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desenvolvido consoante com as recomendações atuais para uma alimentação saudável, 

fundamentado principalmente nas orientações do Guia Alimentar para a População 

Brasileira (MS, 2006), mas também da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2004), 

Institute of Medicine (IOM, 2004) e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 

(Previdelli et al., 2011). 

Apesar do crescente interesse da literatura em estudar a importância da avaliação 

dos hábitos alimentares da população, verificou-se ausência de estudos relacionando o 

padrão da dieta com HPV em homens. Assim, este é o primeiro trabalho que tem como 

objetivo verificar a qualidade da dieta de homens participantes do estudo “História 

Natural da Infecção por HPV” – HIM- Brasil de acordo com as recomendações atuais 

para uma alimentação saudável, bem como os fatores associados. 

 Métodos 

 Foram inclusos na amostra 1336 homens participantes do estudo HIM residentes 

no município de São Paulo, com idade entre 18 e 70 anos. O estudo “História Natural da 

Infecção por HPV” – HIM-Brasil (Giuliano et al, 2011) tem como objetivo determinar os 

fatores associados à aquisição, persistência e remissão de infecções por papilomavirus 

humano (HPV) em homens. Este estudo tem sido conduzido, nos Estados Unidos, 

México e Brasil, financiado pelo National Institute of Health (NIH) e vem seguindo um 

total de aproximadamente 3000 homens entre 18 e 70 anos a cada 6 meses durante 4 

anos. 

Coleta de Dados 

O consumo alimentar foi obtido por meio da aplicação de um Questionário de 

Freqüência Alimentar (QFA) que por ser quantitativo fornece informações sobre o 

consumo habitual por meio dos dados de freqüência e porção consumida de 54 itens 

alimentares.  Para o seu desenvolvimento, foram utilizadas informações dietéticas 

obtidas de um Recordatório de 24 horas (R24h) aplicado em adultos na cidade de São 

Paulo, no estudo “Inquérito de Saúde de São Paulo (ISA- Capital) Inquérito domiciliar, 
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de Saúde, de Base populacional, no Município de São Paulo (FISBERG et al, 2008). 

Este QFA foi previamente validado para a população do estudo HIM – Brasil, maiores 

detalhes podem ser encontrados em publicação anterior (FISBERG et al, 2008; 

TEIXEIRA et al, 2010). 

Por meio de questionários estruturados, foram coletadas informações sobre idade 

(em anos), peso (kg) e altura (cm), consumo de bebidas alcoólicas (sim e não) e hábito 

de fumar (fumante, ex-fumante e nunca fumou). Os indivíduos foram classificados de 

acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), calculado pela equação Kg/m², segundo 

a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1990). 

Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R)  

A avaliação da qualidade da dieta foi feita por meio do Índice de Qualidade da 

Dieta Revisado (IQD-R). Este índice é um instrumento capaz de avaliar e monitorar a 

qualidade da dieta de brasileiros de acordo com as recomendações nutricionais atuais.  

Resumidamente, o IQD-R é formado por 12 componentes sendo eles baseados em 

nutrientes: Sódio, Gordura saturada, outro formado pelo valor energético total 

proveniente de gordura sólida, álcool e açúcar de adição (Gord_AA), e por fim, nove 

componentes baseados nos grupos de alimentos do Guia Alimentar (2006): Frutas totais 

(inclui frutas e sucos naturais), Frutas integrais (exclui fruta de sucos), Vegetais totais 

(Inclui leguminosas apenas depois que a pontuação máxima de carnes, ovos e 

leguminosas for atingida), Vegetais verdes-escuros e alaranjados e leguminosas, Óleos 

(inclui as gorduras mono e poliinsaturadas, óleos das oleaginosas e gordura de peixe), 

Cereais totais e Cereais integrais, Carnes, ovos e Leguminosas e Leite e derivados 

(inclui leite e derivados e bebidas à base de soja) (PREVIDELLI et al., 2011). 

Cálculo do IQD-R 

A definição dos pontos de corte referentes às pontuações máxima, intermediária 

e mínima dos componentes foi baseada nas recomendações do Guia Alimentar 2006,b 

bem como nas da Organização Mundial de Saúde (OMS 2004), do Institute of  Medicine 
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(NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2004), no Healthy Eating Index 2005 (HEI-

2005)a e da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC 2007). 

O cálculo dos componentes do IQD-R baseados em nutrientes (sódio, gordura 

saturada e gord_AA) foi feito de acordo com a consumo diário total de energia, sódio, 

gordura saturada e trans, álcool e açúcar de adição para cada indivíduo. Para os demais 

componentes, os itens do QFA foram convertidos em porções, correspondente aos 

grupos de alimentos do Guia Alimentar (MS, 2006). 

Abaixo o quadro I contém as informações referentes às pontuações de cada 

componente, facilitando o entendimento. 

Quadro I. Distribuição da pontuação e das porções dos componentes do Healthy Eating 

Índex-2005 (HEI-2005), Índice de Qualidade da Dieta (IQD) e IQD Revisado (IQD-R). 

São Paulo, 2010. 

Componentes 

Pontuação (pontos) 

0   5   8         10         20 

IQD (Fisberg, 2006)    

Fruta total 0 ------------------------------------------------- 3 a 5 porções 

Verduras e Legumes 0 ------------------------------------------------- 4 a 5 porções 

Cereais totaisa 0 ------------------------------------------------- 5 a 9 porções 

Leite e derivados 0 ------------------------------------------------- 3 porções  

Carnes e ovos 0 ------------------------------------------------- 1 a 2 porções 

Leguminosas 0 ------------------------------------------------- 1 porção  

Gordura total ≥ 45 ------------------------------------------------- ≤ 30% do VET 

Sódio ≥4,8 ------------------------------------------------- ≤ 2,4 g  

Colesterol ≥0,45 ------------------------------------------------- ≤ 0,3 g  

Variedade da dietab ≤ 3,0 ------------------------------------------------- ≥ 8,0 tipos de alimentos 

          

HEI-2005 c         

Fruta total 0 ---- ≥0,8 copo eq/1000 kcal     

Fruta inteira 0 ---- ≥0,4 copo eq/1000 kcal     

Vegetais totais 0 ---- ≥1,1 copo eq/1000 kcal     

VeveaL 0 ---- ≥0,4 copo eq/1000 kcal     

Cereais totais 0 ---- ≥3,0 un eq/1000 kcal     

Cereais integrais 0 ---- ≥1,5 un eq/1000 kcal     

Leite e derivados 0 ------------------------------------------------- ≥1,3 copo eq/1000 kcal 
Carnes, ovos e 
leguminosas 0 ------------------------------------------------- ≥2,5 un eq/1000 kcal 

Óleos 0 ------------------------------------------------- ≥12 g/1000 kcal 

Gordura saturada ≥15 -------------------------------   10 ---- 7% do VET   
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Sódio ≥2,0 -------------------------------  1,1 ---- ≤0,7 g/1000 kcal 

Gord_AA  ≥50 --------------------------------------------------------------------------------- ≤20% do VET 

          

IQD_Revisado        

Frutas totaisd 0 ---- 1,0 porção/1000 kcal     

Frutas integraise 0 ---- 0,5 porção/1000 kcal     

Vegetais totaisf 0 ---- 1,0 porção/1000 kcal     

VeveaLf 0 ---- 0,5 porção/1000 kcal     

Cereais totaisb 0 ---- 2,0 porções/1000 kcal     

Cereais integrais 0 ---- 1,0 porção/1000 kcal     

Leite e derivadosg 0 ------------------------------------------------- 1,5 porção/1000 kcal 
Carnes, ovos e 
leguminosas 0 ------------------------------------------------- 1,0 porção/1000 kcal 

Óleos h 0 ------------------------------------------------- 0,5 porção/1000 kcal 

Gordura saturada ≥15 ---------------------------------  10 ---- ≤ 7% do VET 

Sódio ≥2,0 --------------------------------- 1,0 ---- ≤ 0,75g/ 1000 kcal 

Gord_AA  ≥35 --------------------------------------------------------------------------------- ≤10% do VET 
aCereais totais = representa o grupo dos Cereais, raízes e tubérculos 
bAlimentos que contribuam com, pelo menos, metade da porção do grupo alimentar correspondente 
cAs unidades são reportadas em medidas americanas, uma vez que, este índice não foi aplicado no Brasil. 
dInclui frutas e sucos de frutas naturais 
eExclui frutas de sucos 
fInclui leguminosas apenas depois que a pontuação máxima de Carnes, ovos e leguminosas for atingida 
gInclui leite e derivados e bebidas à base de soja 
hInclui as gorduras mono e poliinsaturas, óleos das oleaginosas e gordura de peixe 
VeveaL=Vegetais verdes-escuros e alaranjados e Leguminosas 

Gord_AA=Calorias provenientes da gordura sólida, álcool e açúcar de adição 

un=Unidade  

VET= Valor Energético Total 

eq=equivalente 

 

Análises estatísticas 

Os indivíduos foram classificados em tercils de acordo com a pontuação final do 

IQD-R. Para a análise de tendência utilizou-se as características da população expressas 

em percentual (%) e os valores médios dos componentes do IQD-R.  

A análise de regressão linear múltipla, ajustada pela energia, foi realizada para 

determinar quais fatores estavam associados de forma independente do IQD-R final. 

Para tanto, foram selecionadas as variáveis que obtiveram valores de p<0,20 na análise 

de regressão linear simples. A introdução das variáveis no modelo múltiplo foi feito 
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através do método “stepwise forward” (KLEINBAUM e col., 1998), sendo mantidas no 

modelo final as que obtiveram significância estatística (p<0,05). Para a entrada no 

modelo as variáveis foram ordenadas conforme o valor de p, da maior significância para 

a menor. Qualquer variável que reduzisse o coeficiente de regressão β em 10% ou mais 

quando comparado ao modelo anterior foi considerada de controle.  

 A Tabela 1 apresenta o modelo final da análise de regressão múltipla (p<0,001). 

Tabela 1 – Modelo final da análise de regressão múltipla. São Paulo 2011. 

Variáveis 

independentes 

β p r2 

Ingestão de energia -0,0009 <0,001 0,0499 

Idade (anos) 0,0847 <0,001  

Hábito de fumar    

Fumante* -1,8357 <0,001  

Ex-fumante* 0,0224 0,965  

Escolaridade    

8 a 11 anos** -0,8894 0,288  

Acima de 12 anos** -1,4667 0,025  

* Em relação a não fumar 
** Em relação a ter menos de 4 anos de estudo 

Ao final da modelagem foi feita análise de resíduos através do gráfico do erro 

versus valores estimados para verificar a presença de viés no modelo e a presença de 

valores aberrantes.  

As análises estatísticas foram conduzidas no software STATA (versão 10.0). O 

nível de significância foi estabelecido em 5%.  

Nos anexos da dissertação são apresentados os modelos de regressão que foram 

testados e gráfico do erro (ANEXOS  5, 6 e 7). 
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Resultados 

A idade média da população foi de 35,2±10,0 anos. Dos 1336 indivíduos apenas 

27 (2,0%) apresentaram baixo peso, porém 52,4% foram classificados com excesso de 

peso. Em relação aos fatores sócio-demográficos, a renda familiar predominantemente 

(41,39%) foi entre R$1001,00 e R$3000,00 e 79,3% da amostra possuíam alta 

escolaridade. Em relação ao hábito de fumar, 63,0% são não fumantes e 19,1% de ex-

fumantes, e 71,7% da população consomem bebidas alcoólicas (Tabela II). 

A pontuação média do IQD-R foi 66,92±7,07 pontos, sendo os valores mínimos e 

máximos de 36,55 e 85,48 pontos. Ao se avaliar as características da população de 

acordo com os tercils do IQD-R, idade, hábito de fumar e escolaridade apresentaram 

tendência linear nas suas distribuições (p<0,05).  

Na análise de regressão multivariada, a idade e menor consumo calórico 

associou-se à melhor qualidade da dieta (β= 0,080; p=0,02 e (β= -0,001; p<0,01 ). Por 

outro lado, ter escolaridade acima de 12 anos e ser fumante associou-se com piores 

escores do IQD-R (β= -1,47; p=0,03 e  β= -1,84; p<0,01, respectivamente) (Tabela II). 

Na avaliação da correlação da energia com o IQD-R final e seus componentes, 

observou-se que o IQD-R e a Gord_AA (calorias provenientes de gordura sólida, álcool 

e açúcar de adição) apresentaram correlação negativa, -0,16 e -0,21, respectivamente. 

Para Sódio a correlação foi de 0,25, enquanto que os demais componentes tiveram 

valores absolutos menores que 0,11 (Tabela III). 

 Em relação à associação entre o IQD-R final e seus componentes, maiores 

valores foram encontrados para Fruta total (0,55), Fruta integral (0,50), Vegetais totais 

(0,30), Vegetais verdes-escuros, alaranjados (0,31), Gord_AA (0,73) e gordura saturada 

(0,54) (Tabela III).                       

Quanto à distribuição da pontuação média dos componentes em relação aos 

tercils do IQD-R, observou-se que os componentes leite e sódio não apresentaram 
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tendência linear significante. Os demais componentes apresentaram tendência linear 

significante, positiva, exceto cereais integrais cuja tendência foi negativa (p<0,05). 

Discussão 

A proposta principal de avaliar a qualidade da dieta da população de estudo de 

acordo com as recomendações atuais para uma alimentação saudável foi alcançada 

através do IQD-R. Este índice foi capaz de detectar diferenças na qualidade da dieta e o 

hábito de fumar, na qual ser fumante apresentou pior qualidade da dieta (β= -1,84; 

p<0,01), resultados similares ao reportados por Guenther et al (2007) e por Andrade et al 

(no prelo) ao validar  HEI-2005 e o IQD-R, respectivamente.  

Diferentemente da literatura, indivíduos com maior escolaridade (acima de 12 

anos de estudo) apresentaram pior qualidade da dieta (FISBERG et al, 2004). Tal fato 

poderia ser explicado uma vez que no presente estudo, encontrou-se associação entre 

maior escolaridade e menor idade, na literatura indivíduos mais jovens tem piores 

escores de qualidade da dieta (MORIMOTO et al, 2008).  

Na avaliação da correlação da energia com os componentes do IQD-R,  

Gord_AA (calorias provenientes de gordura sólida,a álcool e açúcar de adição) 

apresentou correlação negativa (r=-0,21). Isto é esperado uma vez que dietas com alta 

densidade energética tendem a ser ricas em alimentos com baixo valor nutritivo, o que 

provavelmente implicaria em uma baixa pontuação dos componentes baseados nos 

grupos de alimentos do Guia Alimentar (2006) e, conseqüentemente, da pontuação final 

do IQD-R. Os demais componentes apresentaram correlação fraca com a energia, que, 

com exceção do Sódio foi inferior a 0,11 (valor absoluto). Estes resultados foram 

similares aos encontrados na população residente no município de São Paulo 

(ANDRADE et al, 2011 no prelo).  Assim, observou-se uma independência entre a 

avaliação da qualidade da dieta pelo IQD-R e a energia relatada. 

Os resultados da correlação entre o IQD-R final e seus componentes estão em 

concordância com os dados da literatura nacional (ANDRADE et al, 2011 no prelo).  Os 
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quais os componentes gord_AA, gordura saturada e aqueles baseados no consumo de 

frutas, verduras e legumes apresentaram-se fortemente correlacionados com a pontuação 

final do IQD-R.  Alem disso, essa correlação foi confirmada pela análise de tendência, 

na qual tais componentes, com exceção de Cereais integrais, apresentaram tendência 

linear positiva com o aumento dos tercils do IQD-R( p<0,05).  

A população do presente estudo utilizou apenas os dados do baseline da coorte de 

estudo “História Natural da Infecção por HPV” – HIM-Brasil (GIULIANO et al., 2011). 

Posteriormente, pretende-se utilizar novas informações para que possam ser feitas 

maiores inferências epidemiológicas. 

Ausência de estudos avaliando a qualidade da dieta e homens com HPV 

dificultou o confronto dos resultados encontrados com os poucos reportados pela 

literatura. Apesar disso, o objetivo do estudo foi alcançado, uma vez que, foi possível 

verificar a qualidade da dieta da população de acordo com as recomendações atuais. 

Sabe-se que a utilização dos índices dietéticos, tal como o IQD-R, é mais 

indicado quando o consumo alimentar é obtido por meio do Recordatório de 24 horas, 

pois neste não há limitação quanto ao relato dos alimentos.  Porém diversos estudos 

epidemiológicos têm utilizado índices dietéticos, de forma positiva, quando os dados de 

consumo alimentar são aferidos por Questionário de Freqüência Alimentar (SAVOCA et 

al.,2009; SHATENSTEIN et al., 2005, WANG et al., 2010). 

Conclusão 

Este foi o primeiro estudo que avaliou a qualidade da dieta, pelo IQD-R, de 

acordo com as recomendações atuais para uma alimentação saudável, bem como os 

fatores associados em homens participantes do estudo HIM- Brasil. Assim, verificou-se 

associação entre qualidade da dieta e idade, escolaridade e hábito de fumar.  
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Tabela II. Características de homens participantes do estudo HIM – Brasil (História 

Natural da Infecção por HPV) e a associação com o Índice de Qualidade da Dieta - 

Revisado. São Paulo, 2011. 

Variáveis 
    Regressão 

 
Univariada Multipla 

    β p   β p 

  média(dp) 

Energia (kcal) 2784(875) -0.001 p<0,01 -0.001 p<0,01 
Idade (anos) 34.22(9.99) 0.12 p<0,01 0.08 p<0,01 

n(%) 
Escolaridade 

< 4 anos 128(9,58) 1.00 1.00 
8 a 11 anos 148(11,08) -1.29 0.13 -0.89 0.29 

acima de 12 anos 1060(79,34) -1.88 0.00 -1.47 0.03 

Renda familiar 
até R$1000,00 395(29,57) 1.00 ------- ------- 

R$1001,00 a R$3000,00 553(41,39) 0.61 0.19 
acima de R$3000,00 388(29,04) 0.13 0.80 

IMC 
Eutrófico 609(45,58) 1.00 ------- ------- 

Baixo peso 27(2,02) -2.11 0.13 
Sobrepeso obeso 700(52,40) 0.53 0.18 

Habito de fumar 
Nunca fumou 842(63,02) 1.00 1.00 

Fumante 239(17,89) -1.95 p<0,01 -1.84 p<0,01 
Ex-fumante 255(19,09) 0.58 0.25 0.02 0.97 

Consumo de bebida alcoólica 
Não 950(71,70) 1.00 ------- ------- 
Sim 375(28,30) -0.31 0.48       
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Tabela III. Correlação dos escores dos componentes do Índice de Qualidade da Dieta – 

Revisado com a pontuação final e a energia consumida. São Paulo, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis IQD-R 
final 

p Energia 
(Kcal) 

p 

Componentes do IQD-R     
Fruta Total 0.55 <0.001 -0.07 0.01 

Fruta Integral 0.50 <0.001 -0.08 <0.01 
Vegetais Totais 0.30 <0.001 -0.08 <0.01 

VLVEL 0.31 <0.001 -0,08 <0.01 
Cereais Totais 0.17 <0.001 -0.11 <0.001 

Cereais Integrais -0.04 0.17 0.11 <0.001 
Leite e Derivados 0.04 0.13 -0.02 0.56 

Carnes, Ovos e Leguminosas 0.13 <0.001 0.02 0.55 
Óleos 0.21 <0.001 -0.01 0.69 
Sódio -0.05 0.06 0.25 <0.001 

Gord_AA 0.73 <0.001 -0.21 <0.001 
Gordura Saturada 0.54 <0.001 -0.06 0.04 

IQD-R final ------ ------ -0.16 <0.001 
IQD-R=Índice de Qualidade da Dieta Revisado 

VLVEL=Vegetais Verdes-escuros e Alaranjados e Leguminosas 

Óleos= Óleos vegetais, Oleaginosas e Gordura de Peixe  

Gord_AA= Calorias totais de gordura sólida, álcool e açúcar de adição 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diversos estudos já foram realizados para verificar os fatores associados com HPV e 

neoplasias em mulheres. No entanto, pouco se sabe a respeito da incidência, remissão e 

persistência do vírus em homens. O objetivo principal desta dissertação foi investigar a dieta 

habitual de homens participantes do estudo HIM e fornecer dados dietéticos que possibilitem a 

investigação da possível associação com desfechos, principalmente aqueles relacionados à 

infecção por HPV no sexo masculino.  

O presente estudo traz informações relevantes a respeito do desempenho do 

questionário de freqüência alimentar utilizado no estudo HIM. Além disso, dados sobre a 

qualidade da dieta, proporcionando identificar estratégias envolvendo a alimentação na 

prevenção da infecção. Dessa forma, destaca-se a relevância dos dados apresentados aqui, 

principalmente no que diz respeito à qualidade da dieta, pois se torna possível fazer maiores 

inferências epidemiológicas ao redor da infecção por este vírus. Ainda no que diz respeito à 

qualidade da dieta foi possível verificar que a alta escolaridade, ser jovem e ser fumante estão 

associados com pior qualidade da dieta.  

A ausência de estudos avaliando a qualidade da dieta e homens com HPV dificultou o 

confronto dos resultados encontrados com os poucos reportados pela literatura. No entanto, o 

objetivo do estudo foi alcançado, uma vez que, foi possível verificar a qualidade da dieta da 

população de acordo com as recomendações atuais e fornecer dados para estudos posteriores 

relacionados ao HPV. 

 

 

 

 

 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

52 
 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aldrighi JM, Aldrighi APS, Petta CA. Contracepção hormonal oral. HPV e risco de 

câncer cérvico-uterino. Rev. Assoc. Med. Bras. [online]. 2002;48(2):96-96. ISSN 

0104-4230.  

Anna R Giuliano, Ji-Hyun Lee, William Fulp, Luisa L Villa, Eduardo Lazcano, Mary 

R Papenfuss, Martha Abrahamsen, Jorge Salmeron, Gabriella M Anic, Dana E 

Rollison, Danelle Smith. Incidence and clearance of genital human papillomavirus 

infection in men (HIM): a cohort study. Lancet 2011; 377: 932–40. 

Barton SE, Maddox PH, Jenkins D, Edwards R, Cuzick J, Singer A. Effect of cigarette 

smoking on cervical epithelial immunity: a mechanism for neoplastic change? Lancet 

1988; 2:652-4 

Baseman JG, Koutsky LA. The epidemiology of human papillomavirus infections. J 

Clin Virol. 2005;32(suppl 1):S16-24.  

Bosh FX, Castellsague X, Munoz N et al. Male behavior and human papillomavirus 

NA: key risk factos for cervical câncer in Spain. J Natl Cancer Inst. 1996; 88:1060-7. 

Bowman AS, Lino M, Gerrior AS, Basiotis PP. The Healthy Eating Index: 1994-96. 

US Department of Agriculture, Center for Nutrition Policy and Promotion. CNPP-5. 

Disponível em: http://www.USDA.gov/fcs Acesso em 29 de junho de 2011. 

Brasil 2002. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Secretaria 

Nacional de Assistência à Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Falando sobre Câncer 

de Cólo de Útero. Rio de Janeiro. M.S./ INCA 2000. 

Brasil 2003. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Disponível em 

URL:< http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISD1F318A3PTBRIE.htm> [acesso 

em 23 de Março de 2009]. 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

53 
 

Brasil 2003. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Disponível em 

URL:< http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISD1F318A3PTBRIE.htm> [acesso 

em 23 de Março de 2009]. 

Buckley JD, Harris RW, Doll R, Vessey MP, Williams PT. Case-control study of the 

husbands of women with dysplasia or carcinoma of the cervix uterin. Lancet. 1981;2; 

1010-5.  

Burk RD, Kelly P, Feldman J, Bromberg J. Vermund SH. DeHovitz JA. et al. 

Declining prevalence of cervicovaginal human papillomavirus infection with age is 

independent of other risk factors. Sex Transm Dis. 1996; 23(4):333-41. 

Cade J, Thompson R, Burley V, Warm D. Development, validation and utilisation of 

food-frequency questionnaires - a review. Public Health Nutr 2002; 5:567-87.   

Cade JE, Burley VJ, Warm DL, Thompson RL and Margetts BM.  Food-frequency 

questionnaires: a review of their design, validation and utilisation. Nutrition Research 

Reviews 2004; 17: 5–22.  

Cancer Facts and Figures 2002. American Cancer Society. 2002. Disponível em URL: 

http:// http://www.cancer.org/downloads/STT/F&F2001.pdf [acesso em: 2 de fevereiro 

de 2009]. 

Cancer Facts and Figures 2008. American Cancer Society. 2008. Disponível em URL: 

http://www.cancer.org/downloads/STT/2008CAFFfinalsecured.pdf [acesso em: 4 de 

março de 2009]. 

Carret ML et al. Sintomas de doenças sexualmente transmissíveis em adultos: 

prevalência e fatores de risco. Rev Saúde Pública. v.38. n.1. p.76-84 (fev. 2004). 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

8910200400011&1ng=pt&nrm=iso. ISSN 0034-8910. Acesso em [23 de março de 

2009]. 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

54 
 

Castro TMPG. Neto CER. Scala KA. Scala WA. Manifestações orais associadas ao 

papilomavírus humano (HPV) conceitos atuais: revisão bibliográfica. Rev Bras 

Otorrinolaringol 2004;70(4): 546-50.  

Chang-Claude J. Schneider A. Smith E. Blettner M. Wahrendorf J. Tusek L. 

Longitudinal study of the effects of pregnancy and other factors on detection of HPV. 

Gynecol Oncol 1996; 60:355-62.  

Diógenes MAR, Varela ZMV, Barroso GT. Papilomavírus humano: repercussão na 

saúde da mulher no contexto familiar. Rev Gaúcha Enferm. Porto Alegre 

(RS).2006;27(2):266-73. 

Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. Globocan 2000: Cancer incidence. mortality 

and prevalence worldwide. version 1.0. IARC Câncer Base no. 5. Lyons. France: 

IARC Press. 2004. 

Fife KH, Katz BP, Roush J, Handy VD, Brown DR, Hansell R. Cancer-associated 

human papillomavirus types are selectively increased in the cervix of women in the 

first trimester of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1996; 174:1487- 93. 

FIOCRUZ. Controle da infecção por HPV pode prevenir câncer de colo de útero 2003. 

Disponível em: http://www.fiocruz.br/ccs/novidades/ dez03/hpv_raqp.htm. Acessado 

em 4 de marco de 2009. 

Fisberg RM, Marchioni DML. Sistema Para Avaliação de Dieta Habitual- SISDIET. 

Versão 1.0. São Paulo. 2007. 

Fisberg RM, Colucci ACA, Morimoto JM, Marchioni DML. Questonário de 

freqüência alimentar para adultos com base em estudo populacional. Revista de Saúde 

Pública / Journal of Public Health. 2008;42 :2-5.  

Franceschi S, Clifford G, Plummer M. Prospects for primary prevention of cervical 

cancer in developing countries. Salud pública Méx [online]. 2003. vol. 45. supl. 3 

[citado 2009-01-12]. pp. 430-436. Disponível em: < 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

55 
 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342 003000 900 

017&lng=pt&nrm=iso >. ISSN 0036-3634. doi: 10.1590/S0036-36342003000900017. 

[acesso em: 12 de fevereiro de 2009]. 

Garcia-Closas R, Castellsague X, Bosh F, Gonzales CA. The role of diet and nutrition 

in cervical carcinogenesis: a review of recent evidence. Int J Cancer. 2005;117: 629-

637. 

Giuliano AR, Papenfuss M, Abrahamsen M, Denman C, Zapien JG, Henze JL, et al. 

Human papillomavirus infection at the United States-Mexico border. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10(11):1129-36.   

Giuliano AR, Gapstur S. Can cervical dysplasia and câncer be prevented with 

nutrients: Nutr Rev 1998; 5:9-16. 

Giuliano AR, Harris R, Sedjo RL, Baldwin S, Roe D, Papenfuss MR, Abrahamsen M, 

Inserra P, Olvera S, Hatch K. Incidence, prevalence and clearance of type-specific 

human papilomavírus infections: The Young Women-s Health Study. J Infect Dis. 

2002;186:462-9. 

Giuliano AR, Papenfuss M, Nour M, Canfield LM, Schneider A, Hatch K. Antioxidant 

nutrients: associations with persistent human papilomavirus infection. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev 1997; 6: 917-23. 

Giuliano AR, Siegel EM, Roe DJ, Ferreira S. Baggio LM, Galan L, Duarte-Franco E, 

Villa LL, Rohan TE, Marshall JR, Franco EL. Dietary intake and risk of persistent 

human papillomavirus (HPV) infection: the Ludwig-McGill HPV natural history 

study. J Infect Dis 2003;188:1508-16. 

Giuliano AR, Lee JI, Fulp W, Villa LL, Lazcano E, Papenfuss MR, Abrahansen M, 

Salmeron GMA, Rollison DE, Smith D. Incidence and clearance of genital human 

pappilomavirus infection in men (HIM): a cohort study. Lancet 2011; 377:932-40. 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

56 
 

Guenther PM, Reedy J, Krebs-Smith SM, Reeve BB, Basiotis PP. Development and 

evaluation of the Healthy Eating Index-2005: Technical Report. Alexandria: Center for 

Nutrition Policy and Promotion, U.S. Department of Agriculture; 2007 [citado 2010 

jun 25]. Disponível em: http://www.cnpp.usda.gov/HealthyEatingIndex.htm 

Harris RW, Brinton LA, Cowdell RH et al. Characteristics of women with dysplasis or 

carcinoma in situ of the cervix uteri. Brit. J. Cancer. 1980;42: 359-69,. 

Hippelainen M, Syrjanem S, Koskela H. et al. Prevalence and risk factors of genital 

human papillomavirus (HPV) infections in healthy males: a study on Finnish 

conscripts. Sex Transm Dis. 1993;20: 321-8. 

Johnson RK, Driscoll P & Goran MI. Comparison of  multiple pass 24-hour recall 

estimates of energy intake with total energy expenditure estimated by the doubly-

labelled water method in young children. Journal of the American Dietetic Association 

199; 96: 1140 - 1144.  

Junior SAS. Etiopatogenia do cancer bucal: fatores de risco e de proteção. Rev. Saúde 

e Biol 2006; 1(2):48- 58. 

Kennedy ET, Ohls J, Carlson S, Fleming K. The Healthy Eating Index: design and 

applications. J Am Diet Assoc 1995; 95:1103-9.  

Kessler II. Cervical cancer: social correlates. In: Peto. R. & Hausen. H.Z. Viral 

etiology of cancer. Cold Spring Harbor. N.Y. Cold Spring Harbor Laboratory.1986. 

Kiviat NB, Koutsky LA, Paavonen JA et al. Prevalence of genital papilomavírus 

infection among women attending a college student health clinic or a sexually 

transmitted disease clinic. J Infect Dis 1989; 159:293-302. 

Kjaer SK, van den Brule AJC, Bock JE et al. Human papillomavirus — the most 

significant risk determinant of cervical intraepithelial neoplasia. Int J Cancer 1996; 65: 

601-6. 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

57 
 

Levander OA, Cheng L. Micronutrient interactions: Vitamins, minerals, and hazardous 

elements. Ann NY Acad Sci. 1980;355:1-208. 

Matos E, Loria D, Amestoy GM et al. Prevalence of human papillomavirus infection 

among women in Concórdia. Argentina: a population-based study. Sex Transm Dis. 

2003;30(8):593-9.  

Maucort-Boulch D, Franceschi S, Plummer M, M+ IARC HPV Prevalence Surveys 

Study Group. International Correlation between Human Papillomavirus Prevalence 

and Cervical Cancer Incidence. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008; 17(3):717-

720. 

Mertz W. Foods and nutrients. J Am Diet Assoc. 1984;84:769-770. 

 

Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S et al. The causal link between human 

papillomavirus and invasive cervical cancer: a population-based case-control study in 

Colombia and Spain. Int J Cancer 1992;52:743-9. 

Murta EFC, Souza MAH, Lombardi W, Borges LS. Aspectos epidemiológicos da 

infecção pelo papilomavirus humano. J Bras Ginecol 1997; 107:95-9.  

Neto AA. Aspectos epidemiológicos do câncer cervical. Rev. Saúde Pública. 1991;25 

94): 326-333.  

OMS. Guías para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. OMS, 2005. 

ONUSIDA/OMS. Pautas para la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual. 

WHO/CHS/HSI/99.2, UNAIDS/00.03, 1999. 

Palefsky JM, Barrasso R. HPV infection and disease in men. Obstet Gynecol Clin 

North Am 1996; 23:895-916 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

58 
 

Piyathilake CJ, Henao OL, Macaluso M, Cornwell PE, Meleth S. Heimburger DC. 

Prtridge EE. Folato is associated with the natural history of high irsk human 

papillomaviruses. Cancer Research 2004; 64:8788-8793. 

Potischman N, Briton LA. Nutrition and cervical neoplasia. Cancer Causes Control 

1996; 7:113-26. 

Quandt SA. Social and cultural influences on food consumption and nutritional status. 

In: Shils ME,  Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and 

Disease. 9th ed. New York, NY: Lippincott Williams and Wilkins; 1999:1783-1792. 

Rama CH. Idade E Prevalência da infecção genital por papilomavírus humano de alto 

risco em mulheres submetidas a rastreamento para o câncer cervical. [Dissertação 

apresentada ao Programa de Pós Graduação em Saúde Pública para obtenção do título 

de Mestre em Saúde Pública]. São Paulo, 2006. 

Reis AAS, Monteiro CD, De Paula LB et al. Papilomavírus humano e saúde pública: 

prevenção ao carcinoma de cérvice uterina. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  

2011 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232010000700012&lng=en&nrm=iso>. access on  01  June  2011.  doi: 

10.1590/S1413-81232010000700012. 

Rohan T, Mann V, MacLaughlin J et al. PCR detected genital papillomavirus 

infection: prevalence and association with risk factors for cervical cancer. Int J Cancer 

1991; 49:856-60. 

Schiffman MH, Bauer HM, Hoover RN et al. Epidemiologic evidence showing that 

human papillomavirus infection causes most cervical intraepithelial neoplasia. J Natl 

Cancer Inst 1993;85:958-64. 

Secretaria da Saúde do Estado (CE). Saúde reprodutiva e sexual: um manual para a 

atenção primária e secundária: nível ambulatorial. Fortaleza (CE); 2002: 294. 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

59 
 

Sedjo R, Roe DJ, Abrahamsen M, Harris RB, Craft N, Baldwin S, Giuliano AR. 

Vitamin A. carotenoids. and risk of persistent oncogenic human papillomavirus 

infection. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11:876-84 

Siegel EM, Craft NE, Duarte-Franco E et al. Associations between serum carotenoids 

and tocopherols and type-specific HPV persistence: The Ludwig-McGill cohort study. 

Int J Cancer 2006;120: 672-680. 

Smith EM, Johnson SR, Jiang D et al. The association between pregnancy and human 

papillomavirus prevalence. Cancer Detect Prev 1991; 15:397-402.  

Strand A, Rylander E, Evander M, Wadell G. Genital human papilomavírus infection 

among patients attending an STD clinic. Genitourin Med. .1993; 69: 44-9. 

Teixeira JA. Validade e Reprodutibilidade do questionário quantitativo de 

freqüênciaalimentar utilizado no estudo “História Natural da Infecção por HPV em 

homens: o estudo HIM”. [Tese de Mestrado – Faculdade de Saúde Pública da USP- 

2008]. 

Teixeira JA, Marchioni DML, Morimoto JM et al. Construção de um software para 

avaliação da ingestão alimentar habitual através de questionário quantitativo de 

freqüência alimentar desenvolvido para a população paulistana. In: XVIII Congresso 

Mundial de Epidemiologia. VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia. 2008. Porto 

Alegre. CD de Anais do Epi. Porto Alegre. 2008: 455. 

Thomas DB, Ray RM, Pardthaisong T et al. Prostitution. condom use and invasive 

squasmous cell cervical cancer in Thailand. Am J Epidemiol. 1996;143:779-8. 

Tomita LY. Consumo alimentar e concentrações séricas de micronutrientes: 

associação com lesões neoplásicas e câncer cervical [tese de doutorado]. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2007. 

Troittier H, Franco EL. The epidemiology of genital human papillomavirus infection. 

Vaccine 2006;24 (1):S4-S15. 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

60 
 

Van den Bree MBM, Eaves LJ, Dwyer JT. Genetic and environmental influences on 

eating patterns of twins aged _50 y. Am J Clin Nutr. 1999;70:456-465. 

Van Doornum GJ, Prins M, Juffermans LH et al. Regional distribution and incidence 

of human papillomavirus infections among heterosexual men and women with 

multiple sexual partners: a prospective study. Genitourin Med. 70: 240-6. 1994. 

Walboomers JMM, Jacobs MV, Manos MM et al. Human papillomavirus is a 

necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol 1999;189:12-9. 

Wikstorm A. Popescu C. Forslund O. Asymptomatic penile HPV infection: a 

prospective study. Int J STD AIDS 2000;11:80-4. 

Willett WC. Nutritional epidemiology issues  in chronic disease at the turn of the 

century. Epidemiol Rev. 2000;22(1):82–6. 

 

World Cancer Research Fundation. Food. nutrition and prevention of cancer: a global 

perspective. Washington; 2007. Disponível em URL< http://www.wcrf.org.br > 

[Acesso em: 02 de fevereiro de 2009]. 

World Health Organization. Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. 

Geneva: World Health Organization; 1990. (WHO Technical Report Series 797).    

World Health Organization. Report of a Joint FAO/WHO Consultation. Preparation 

and use of food-based dietary guidelines. Geneva: WHO; 1998. 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Anexos|  
....................................................................................................................................................... 

62 
 

ANEXO 1 – Questionário Quantitativo de Freqüência Alimentar – QQFA 
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ANEXO 2 -  Aprovação do Comitê de Ética da  Faculdade de Saúde Pública-USP 
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ANEXO 3 – Aprovação do Comitê de Ética do CRT- DST/AIDS 
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ANEXO 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO 5 – Análise de regressão linear simples 

QUADRO 2 – Análise de regressão linear simples entre o Índice de Qualidade da Dieta – 

Revisado e cada variável independente. São Paulo, 2011. 

Modelo e Ordem de entrada Variáveis independentes Beta 0 Beta p r² 

1 Ingestão de energia 70.44 -0.001 p<0,001 0.0237 

2 Idade (anos) 62.88 0.120 p<0,001 0.0256 

3 Hábito de fumar 67.16     0.0122 

  Nunca fumou 

 

1.000 

 

  

  Fumante 

 

-1.950 p<0,001   

  Ex-fumante   0.580 0.251   

4 Escolaridade 68.56     0.0049 

  <4 anos 

 

1.000 

 

  

  8  a 11 anos 

 

-1.290 0.129   

  acima de 12 anos   -1.880 0.004   

5 IMC (kg/m²) 64.67     0.0022 

  Eutrofico 

 

1.000 

 

  

  Baixo peso 

 

-2.111 0.129   

  Sobrepeso obeso   0.531 0.175   

6 Renda familiar 66.63     0,0001 

  até R$1000.00 

 

1.000 

 

  

  R$1001,00 a 3000,00 

 

0.610 0.190   

  acima de R$3000,00   0.130 0.795   

  Bebida alcoólica 67.01 

  

  

 

Não 

 

1.000 

 

  

  Sim   -0.310 0.479 <0,0001 

QUADRO 3 - Seleção e ordenação das variáveis para entrada no modelo múltiplo.  São Paulo, 

2011. 

Ordem de entrada no modelo Variável 
1 Ingestão de energia 
2 Idade (anos) 
3 Hábito de fumar 
4 Escolaridade 
5 IMC (kg/m²) 
6 Renda familiar 
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ANEXO 6 - Análise de Regressão Múltipla 

 

QUADRO 4 – Análise de Regressão Múltipla. São Paulo, 2011. 

*Em negrito o modelo final 

 

 

Modelo Variáveis independentes Beta 0 Beta p r² 
1 Ingestão de energia 70.44 -0.0013 p<0,001 0.0237 
2 Ingestão de energia 66.43 -0.0010 p<0,001 0.0394 

  Idade (anos) 
 

0.9349 p<0,001   
3 Ingestão de energia 66.60 -0.0009 p<0,001 0.0474 

  Idade (anos) 
 

0.0922 p<0,001   
  Hábito de fumar 

   
  

  Fumante 
 

-1.7926 p<0,001   
  Ex-fumante 

 
0.0220 0.960   

4 Ingestão de energia 68.18 -0.0009 p<0,001 0.0499 
  Idade (anos) 

 
0.0847 p<0,001   

  Hábito de fumar   
  Fumante -1.8357 p<0,001   
  Ex-fumante 0.0224 0.965   
  Escolaridade   
  8  a 11 anos 

 
-0.8894 0.288   

  acima de 12 anos -1.4667 0.025   
5 Ingestão de energia 68.21   p<0,001 0.0497 

  Idade (anos) 
 

0.0860 p<0,001   
  Hábito de fumar 

   
  

  Fumante 
 

-1.7863 p<0,001   
  Ex-fumante 

 
0.0193 0.970   

  Escolaridade 
   

  
  8  a 11 anos 

 
-0.8888 0.288   

  acima de 12 anos 
 

-1.4600 0.026   
  IMC (kg/m²) 

   
  

  Baixo peso 
 

-1.7254 0.205   
  Sobrepeso obeso 

 
-0.1142 0.773   

6 Ingestão de energia 68.02   p<0,001 0.0500 
  Idade (anos) 

 
0.0849 p<0,001   

  Hábito de fumar 
   

  
  Fumante 

 
-1.7978 p<0,001   

  Ex-fumante 
 

0.0209 0.967   
  Escolaridade 

   
  

  8  a 11 anos 
 

-0.8485 0.311   
  acima de 12 anos 

 
-1.4930 0.026   

  Renda familiar 
   

  
  R$1001,00 a 3000,00 

 
0.5131 0.274   

  acima de R$3000,00   -0.0794 0.878   
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ANEXO 7 – Resíduo do modelo final de regressão linear múltipla para a população estudada 

segundo valores estimados do Índice de Qualidade da Dieta – Revisado. 
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