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EFÍGRAFE 

 

“A grande realização é ser você mesmo em um mundo que constantemente está tentando 

fazer você ser outro alguém” 

Ralph Wald Emerson 

“A real viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos 

olhos” 

Marcel Proust 

“A vida é o que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos” 

John Lennon 

“Uma pessoa que nunca comete um erro, nunca tenta algo novo” 

Albert Einstein 

“Tudo aquilo que você sempre quis está do outro lado do medo” 

George Adair 

“A vida é curta para ser pequena” 

Mario Sérgio Cortella 

 

 

“Comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer 

é mais que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de co-

mer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e 

com as nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa cone-

xão com nossos corpos e compromisso com a vida”  

Ellyn Satter 

 



    
 

RESUMO 

Moraes, C.H.C. Determinantes Sócio Cognitivos do Consumo de frutas, Verduras 

e Legumes de Adolescentes Brasileiros: Uma Aplicação da Abordagem da Ação 

Fundamentada. 2017. 190f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Farma-

cêuticas da USP. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. 

Faculdade de Saúde Pública da USP. Curso Interunidades em Nutrição Humana Apli-

cada, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Introdução: Evidências demonstram que modelos teóricos, tais como a Abordagem 

da Ação Fundamentada, podem auxiliar na compreensão das motivações de adoles-

centes para consumir FLV, uma vez que consideram importantes determinantes do 

comportamento alimentar: as influências sócio cognitivas. No entanto, em países 

como o Brasil, os estudos raramente consideram tais teorias e há apenas o enfoque 

na avaliação do comportamento por questionários de frequência alimentar e recorda-

tórios alimentares. Objetivos: Identificar e testar determinantes sócio cognitivos do 

consumo de FLV de adolescentes brasileiros, sugerindo evidências que possam con-

tribuir para futuras intervenções para melhoria deste consumo. Métodos: primeira-

mente, realizou-se a adaptação e validação transcultural de um instrumento avali-

ando-se a confiabilidade (por Alfa de Cronbach) e examinando a qualidade do modelo 

teórico pelo método da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) segundo os indicadores: 

comparative-fit-index (CFI) e root mean square error of aproximation (RMSEA). Simul-

taneamente, conduziu-se um estudo transversal com 430 estudantes brasileiros e uti-

lizou-se a Abordagem da Ação Fundamentada como pressuposto teórico. Para esta 

etapa, utilizou-se a Modelagem de Equações Estruturais (MEE), considerando tam-

bém os mesmos indicadores de qualidade do modelo, e testou-se os preditores da 

teoria, examinando também a influência de variáveis socioeconômicas. Resultados: 

a confiabilidade do instrumento se apresentou adequada, com consistência interna de 

aceitável à excelente (α = 0,52 à α = 0,84) e o modelo apresentou qualidade (CFI = 

0,938 e RMSEA = 0,048, 90% IC: 0,043-0,052). A MEE (CFI = 0,907; RMSEA = 0,048, 

90% IC: 0,045-0,051) demonstrou que as intenções em consumir FLV explicaram 29% 

da variância do consumo de FLV de adolescentes e ainda que variáveis socioeconô-

micas explicaram 16% da variância das intenções dos adolescentes em consumir 



    
 

FLV. Conclusão: Esta pesquisa validou um instrumento para mensuração de fatores 

sócio cognitivos que influenciam o consumo de FLV de adolescentes brasileiros e for-

neceu suporte à abordagem da Ação Fundamentada aplicada ao consumo de FLV de 

adolescentes brasileiros. Os achados indicaram a importância da intenção comporta-

mental e de seus preditores (autoeficácia, normas descritivas e cautelares e expecta-

tiva de resultado) e ainda importância socioeconômica sobre as intenções de adoles-

centes em consumir de FLV. Esta pesquisa sugere evidências que podem contribuir 

para futuras intervenções para o aumento de consumo de FLV nesta população. 

Palavras-chave: comportamento alimentar, adolescente, intenção, alimentação sau-

dável, motivação, tomada de decisões.



 
 

  

ABSTRACT 

Moraes, C.H.C. Socio Cognitive Determinants of Brazilian Adolescents Fruit and 

Vegetables Intake: An Application of the Reason Action Approach Theory. 2017. 

190f. Dissertation (master´s degree) – Faculty of Pharmaceuticals Sciences/USP. 

School of Economics, Management and Accounting/USP. Faculty of Public 

Health/USP. Interunit´s course in Applied Human Nutrition, University of São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

Introduction: Evidence suggests that theoretical frameworks such as the Reason Ac-

tion Approach can help the understanding and improvement of adolescents´ motivation 

to eat fruit and vegetables because it considers important determinants of eating be-

haviour: socio-cognitive influences. However, countries like Brazil rarely consider such 

theories and instead, relies just on food frequency questionnaires and food records in 

order to evaluate eating behaviour. Objectives: To identify and test important deter-

minants of adolescent´s fruit and vegetables intake in order to suggest evidence which 

can contribute to future interventions towards the improvement of this habit among 

youth. Methods: Firstly, we developed a cultural adaptation and validation of an in-

strument considering reliability (by Cronbach´s Alpha) and assessing model quality 

through Confirmatory Factor Analyses (CFI) according to the following indexes: com-

parative-fit-index (CFI) e root mean square error of aproximation (RMSEA). Simulta-

neously, we conducted a cross-sectional study with 430 students exploring the Reason 

Action Approach theoretical framework. In this stage, Structural Equation Modelling 

(SEM) was applied regarding the same quality model indexes and the theory predictors 

in respect to fruit and vegetables intake were tested, and also, examining the influence 

of socioeconomic variables in the model. Results: The model presented adequate re-

liability, with internal consistency ranging from acceptable to excellent ((α = 0,52 to α 

= 0,84) and the model presented quality (CFI = 0,938 e RMSEA = 0,048, 90% CI: 

0,043-0,052). The SEM (CFI = 0,907; RMSEA = 0,048, 90% IC: 0,045-0,051) demons-

trated that intentions in eating fruits and vegetables explain 29% of the variance of 

adolescents´ fruit and vegetables intake and that socioeconomic variables explain 16% 

of the variance of adolescents´ intention to eat such foods. Conclusion: This research 

validated an instrument to evaluate socio-cognitive factors which influence fruit and 

vegatable intake of Brazilian adolescents and provided support for the Reason Action 



 
 

  

Approach as a model that can be applied to Brazilian adolescents´ fruit and vegetables 

intake. The findings indicate the importance of Intention and its predictors (self-effi-

cacy, descriptive norms, injunctive norms and outcome expectations/attitudes) and 

also the importance of socioeconomic variables on Brazilian adolescents´ intention in 

eating fruit and vegetables. This research provides evidence that can contribute to fu-

ture interventions towards fruit and vegetable intake among this population.  

Keywords: eating behaviors, adolescent, intention, healthy eating, motivation, deci-

sion making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Evidências epidemiológicas sugerem que o alto consumo de frutas, verduras e 

legumes (FLV) auxilia na promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas 

(STEINMETZ et al., 1996; NESS; POWLES, 1997; WHO, 2003; BAZZANO, 2005; 

REDDY; KATAN, 2007). São diversos os estudos que demonstram que o consumo de 

FLV estabelecido na infância, perdura até a adolescência (KELDER et al., 1994; 

RESNICOW et al., 1997; LYTLE et al., 2000). Sabe-se ainda, que hábitos e preferen-

cias alimentares consolidados na infância e adolescência tendem a manter-se para 

vida adulta (GORDON-LARSEN et al., 2004). Entretanto, em boa parte dos países 

ocidentais, crianças e adolescentes consomem uma quantidade de FLV bastante in-

ferior às recomendações (MUNOZ et al., 1997; CURRIE et al., 2004; YNGVE; 

POORTVLIET, 2005; RASMUSSEN et al., 2006). Ademais,  adolescentes não optam 

por uma combinação adequada de alimentos sobretudo os consumidos fora de casa 

(LA HAYE, DE et al., 2013), e não valorizam consumo de FLV (CURRIE et al., 2004).  

No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF,  2008-2009), permitiu 

verificar que mais de 90% da população consome FLV abaixo das recomendações 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde (400g/dia) (IBGE, 2011). Em pesquisa reali-

zada pelo Instituto nacional de Câncer (INCA), verificou-se que dentre a faixa etária 

de 15 a 24 anos, 45% dos indivíduos consomem FLV menos do que 5 vezes na se-

mana (INCA, 2003). A mesma tendência pode ser vista regionalmente. Por exemplo, 

Farias, Júnior et al. (2009) verificaram que 46,5% da população do Estado de Santa 

Cantarina apresentou frequência de consumo de FLV inferior a 4 vezes por semana.  

Nesse contexto, o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes entre adoles-

centes é uma preocupação relevante para saúde pública (RASMUSSEN et al., 2006). 

No entanto, intervenções deste teor tem oferecido apenas um progresso limitado ou 

moderado em direção a melhoria do consumo de FLV e do estado de saúde geral 

destas populações (POMERLEAU et al., 2005; RASMUSSEN et al., 2006).  

Segundo Lane (2015), a abordagem tradicional de saúde pública, centrada em 

educação nutricional, tende a oferecer informações extremamente complexas, com 

limitada capacidade de modificar os comportamentos alimentares da população. Por 
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outro lado, a avaliação de mais de 300 estudos (CONTENTO, 2008, 2016a) demons-

tra que intervenções em nutrição tem maior probabilidade de serem efetivas quando 

focam no comportamento/ação (ao invés de conhecimento apenas) (AMMERMAN et 

al., 2002; BARANOWSKI et al., 2003; CONTENTO et al., 1995; POMERLEAU et al., 

2005a, 2005b). 

De acordo  com Contento (2008), tais intervenções em nutrição, delineadas 

para facilitar a mudança das escolhas alimentares e promover um ambiente favorável 

para tal, decorrem de teorias, pesquisas e práticas advindas de diversas áreas, como 

a psicologia social, educação em saúde, antropologia, economia, educação nutricional 

e pesquisa em nutrição comportamental. A autora define, “teoria” como um mapa con-

ceitual advindo de evidências. Este mapa auxilia no entendimento das influencias so-

bre comportamentos alimentares, e como tais influencias relacionam-se ou preveem 

o comportamento per se (i.e., a ação de fato) ou a sua mudança.  O termo “modelo” é 

comumente utilizado para descrever as teorias.  

Dada a importância da alimentação para a saúde da população, é importante 

investigar o que as pessoas comem e os fatores que determinam suas escolhas ali-

mentares. E isto pode ser feito por meio de modelos capazes de traduzir e integrar 

teorias de diversas áreas para assim, explicar o comportamento alimentar e ao mesmo 

tempo aprimorar essas mesmas teorias. Como resultado, o conhecimento gerado 

pode ser aplicado na prática para desenvolver intervenções efetivas (CONTENTO, 

2008).  

Um exame da literatura sobre o tema aponta modelos conceituais (STORY et 

al., 2002) e revisões  (LIVINGSTONE; HELSPER, 2004) que consideram pressupos-

tos teóricos complexos acerca do comportamento alimentar, envolvendo múltiplos fa-

tores que operam em diversos níveis de influência, (CONTENTO, 2008; TREW et al., 

2006). São consideradas influencias sobre o comportamento alimentar de adolescen-

tes, aquelas ligadas a: (1) Questão biológica (i.e., o gosto por alimentos e sabores 

específicos, mecanismos de fome e saciedade); (2) Experiência com a comida (i.e., 

humanos tem a capacidade de aprender a gostar de alimentos por meio do condicio-

namento psicológico e/ou social); (3) Motivações pessoais, sendo estas independen-

tes, internas ou intrapessoais (i.e., crenças, atitudes, conhecimento) e  interdependen-

tes, externas ou sociais (i.e., famílias, redes e normas sociais); (4) Fatores ambientais, 
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ou seja, a disponibilidade e acesso a alimentos, recursos econômicos, práticas cultu-

rais e práticas de marketing, que facilitam ou impedem que os indivíduos ajam de 

acordo com suas crenças, atitudes e conhecimento sobre alimentação saudável 

(STORY et al., 2002).  

Uma das teorias que trata desses aspectos é a teoria do Comportamento Pla-

nejado (AJZEN, 1985, 1991, 2014) que tem sido utilizada para verificar os determi-

nantes pessoais (internos e externos) do comportamento alimentar para adultos e 

adolescentes (TREW et al., 2006). Em termos gerais, a teoria considera que o com-

portamento das pessoas é determinado por suas intenções, que, por sua vez, são 

influenciadas por crenças de natureza interna ao indivíduo, motivando-o implicita-

mente e derivando atitudes e controle pessoal sobre os comportamentos individuais. 

As intenções são influenciadas ainda, por crenças de natureza externa ao indivíduo, 

por meio das influencias sociais, ou seja, a apercepção1 de pressão social, descrita 

como norma social. Em sua versão mais atual - denominada também de Abordagem 

da Ação Fundamentada (FISHBEIN & AJZEN, 2010) - essa teoria apresenta um mo-

delo integrativo de predição do comportamento, que além das variáveis mencionadas 

(atitudes, controle pessoal e norma social) inclui fatores ambientais e aspectos indivi-

duais que podem moderar a relação entre comportamentos e intenções, sendo por-

tanto variáveis subjacentes ao modelo. A versão ainda subdivide as normas sociais 

em duas categorias: como uma função da apercepção naquilo que os “outros fazem” 

(i.e., normas sociais descritivas) e na apercepção naquilo que os “outros” pensam que 

se deve fazer (i.e., uma normal social cautelar). A teoria e os respectivos construtos 

serão explicados em detalhes no capítulo 4.  

Evidências demonstram que teorias comportamentais na área da saúde, tal 

como  a Abordagem da Ação Fundamentada, são úteis para o entendimento do com-

portamento alimentar de adolescentes (CERIN et al., 2009; LEME; PHILIPPI, 2014), 

sendo ainda uma ferramenta importante para a compreensão das escolhas alimenta-

res, diferentemente das explicações extraídas de teorias baseadas em preferências 

                                                           
1 4 PSICOL Processo por meio do qual se reconhece ou se percebe claramente um conteúdo mental; percepção 
consciente. (MICHAELIS, 2017) 
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reveladas2 (AJZEN, 2015), que avaliam o comportamento alimentar apenas por ques-

tionários de frequência e/ou recordatórios alimentares.  Ademais, diversas revisões 

(ARMITAGE; CONNER, 2001; ARMITAGE; CHRISTIAN, 2003; MCDERMOTT et al., 

2015), apontam a adequação, em geral, da aplicação da Abordagem da Ação Funda-

mentada para previsão do comportamento. POVEY et al. (2000) encontraram que 

essa teoria explicou 57% da variância das intenções em consumir 5 porções de 

FLV/dia. Optando pela avaliação dos comportamentos per se, no mês seguinte à pri-

meira avaliação, os autores verificaram que a teoria foi capaz de explicar 32% da va-

riância no consumo de FLV. Em geral a teoria é capaz de explicar de 11% à 45% do 

consumo de FLV (GUILLAUMIE; GODIN, 2010; ALLOM; MULLAN, 2012; KOTHE et 

al., 2012). 

Sabe-se que crianças e adolescentes estão sob forte influência sócio cognitiva 

dos pais (PEDERSEN et al., 2014), dos amigos (LA HAYE, DE et al., 2013) e de jor-

nais, televisão, livros e internet (AJZEN; DASGUPTA, 2015). Nesse sentido, os con-

teúdos relacionados à saúde nas mídias, sobretudo aqueles ligados a dietas e exer-

cícios físicos, têm adquirido grande popularidade (BOEPPLE; THOMPSON, 2014). 

Esta realidade tem estimulado inúmeras pesquisas com o objetivo de investigar os 

conteúdos compartilhados nestas mídias e as consequências relacionadas (PILA et 

al., 2017). Algumas pesquisas têm demonstrado que a utilização destas mídias tem 

sido associada com insatisfação com o corpo e com peso em adolescentes 

(TIGGEMANN; MILLER, 2010), sintomas depressivos (LUP et al., 2015) e transtornos 

alimentares (MABE et al., 2014). Em uma meta-análise, Rodgers et al. (2016) verifi-

caram que mesmo uma breve exposição a tais conteúdos estimularam comportamen-

tos compensatórios como a fixação por exercícios, e pela perda de peso (BARDONE-

CONE; CASS, 2007) e uma redução no consumo de alimentos (JETT et al., 2010). 

Em outra meta-análise, Holland e Tiggemann (2016) verificaram que os efeitos destas 

mídias sociais e particularmente aquelas baseadas no compartilhamento de fotos 

(e.g., Instagram® e facebook®), causam impactos importantes na apercepção da ima-

gem corporal tanto de homens como de mulheres. Outros estudos apontam para pos-

síveis benefícios das mídias sociais como ferramentas de engajamento e motivação 

                                                           
2 Teoria das preferências reveladas: teoria econômica de autoria do economista Paul Samuelson  (1938) que 
afirma que as preferências dos consumidores podem ser reveladas pelo que estes compram sob diferentes cir-
cunstâncias, particularmente sob diferentes circunstancias de preço e renda (VARIAN, 2006) 
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para programas de perda de peso e melhora de hábitos saudáveis (CHANG et al., 

2013; TURNER-MCGRIEVY; TATE, 2013; WOOLFORD et al., 2013; NAKHASI et al., 

2014). Segundo Holland e Tiggemann (2016), mais pesquisas são necessárias para 

aumentar a compreensão da relação entre mídias sociais e comportamentos alimen-

tares.   

2 JUSTIFICATIVA 

 

Em países em desenvolvimento como o Brasil, em geral, os estudos analisam 

o comportamento alimentar por meio de questionários de frequência alimentar ou por 

recordatórios, sendo rara a avaliação das influências sócio cognitivas sobre o com-

portamento alimentar (TORAL; SLATER, 2012; CUNHA et al., 2013; YUSOFF et al., 

2013; KOKANOVIĆ et al., 2014; LEME; PHILIPPI, 2014), sobretudo ao considerar a 

Abordagem da Ação Fundamentada e em seus construtos.  

Ademais, poucas pesquisas que investigam os mecanismos sócio cognitivos 

do comportamento alimentar em adolescentes, tem primado pela utilização de medi-

das com propriedades psicométricas adequadas (CERIN et al., 2009). Assim, estudos 

que analisem os construtos desta teoria como influenciadores do consumo de FLV por 

adolescentes brasileiros, são iniciativas relevantes para o melhor entendimento dos 

determinantes do consumo de FLV por esta população e, consequentemente, para o 

desenvolvimento de intervenções brasileiras em nutrição mais efetivas.  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Identificar e testar determinantes do consumo de FLV de adolescentes brasilei-

ros utilizando a Abordagem da Ação Fundamentada como pressuposto teórico, suge-

rindo evidências que possam contribuir para futuras intervenções para o aumento de 

consumo de FLV nesta população.  
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3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Adaptar e validar para realidade brasileira, um instrumento que permite men-

surar os determinantes do consumo de FLV de adolescentes, utilizando a Abor-

dagem da Ação Fundamentada como pressuposto teórico; 

2. Investigar o papel da Intenção Comportamental de consumo de FLV sobre o 

consumo per se destes alimentos, a partir de preditores da Abordagem da 

Ação Fundamentada; 

3. Investigar o papel da Intenção Comportamental de consumo de FLV sobre o 

Índice de Massa corporal de adolescentes; 

4. Explorar a influência de variáveis socioeconômicas sobre a intenção comporta-

mental em consumir FLV. 

3.3 REFERENCIAL TEÓRICO: Adolescência, Consumo de FLV e a Aborda-

gem da Ação Fundamentada 

  

Neste capítulo, inicialmente, caracteriza-se a adolescência e as respectivas in-

fluências sócio cognitivas sobre alimentação. Na sequência, apresenta-se a Aborda-

gem da Ação Fundamentada, suas origens e aplicação ao comportamento alimentar 

de adolescentes, descrevendo os construtos formadores da teoria, que podem ser 

divididos em 3 grupos: (1) motivações internas, independentes ou intra-pessoais do 

comportamento, onde serão explorados os construtos das atitudes/expectativas de 

resultado e autoeficácia; (2) motivações externas, interdependentes ou interpessoais, 

ou seja, as influências sociais sobre o comportamento representadas pelo construto 

das normas sociais e sua aplicação ao comportamento alimentar de adolescentes; (3) 

Influencias subjacentes, representadas pelos fatores ambientais e de personalidade, 

que podem estar implícitos às crenças formadoras de cada um dos construtos anteri-

ores. 

3.4 Adolescência e a importância das influências sócio cognitivas na ali-

mentação 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera adolescência a faixa 

etária entre 10 e 19 anos de idade, enquanto outros autores adotam intervalos 

diferentes como o de 11 a 21 anos (ADAMS; BERZONSKY, 2003). Segundo as 

projeções da população brasileira por sexo e idade, a população de adolescentes 
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era da ordem de 35,6 milhões em 2000, representando 20,53% do total de habi-

tantes. A projeção para 2017, realizada a partir dos dados históricos e dos dados 

do Censo Demográfico de 2010 é de 33,6 milhões, cuja participação no total se 

reduziu para 16,18%, em decorrência do processo de transição demográfica do 

país. Ainda que com tendência decrescente os adolescentes representarão mais 

de 10% da população total em 2020, segundo as projeções do IBGE. 

Este estágio da vida é dramaticamente marcado tanto por mudanças hor-

monais e físicas (SPEAR; KULBOK, 2001), como por modificações significativas 

em processos cognitivos (BYRNES, 2008), papeis e relacionamentos sociais 

(TREW et al., 2006). Para a maioria dos jovens, é uma fase caracterizada por um 

acelerado aumento de peso e altura e mudanças relacionadas à puberdade 

(COLEMAN, 2011). Neste sentido, a adolescência é a fase com as maiores neces-

sidades por nutrientes quando comparada a qualquer outra etapa do ciclo de vida 

do ser humano, e a falha em atender tais demandas pode prejudicar potencial-

mente o crescimento e a maturação sexual do indivíduo (STORY et al., 2002). Além 

destes impactos, práticas alimentares inadequadas (e.g., baixo consumo de FLV  - 

RASMUSSEN et al., 2006) podem levar o adolescente a uma série de riscos tais 

como deficiências de ferro, transtornos alimentares (devido a insatisfação corpo-

ral), obesidade, subnutrição, fragilidade óssea ou cáries dentárias (STORY et al., 

2002; NEUMARK-SZTAINER et al., 2003; MORENO et al., 2010; LOBSTEIN et al., 

2015).  

Assim, as escolhas alimentares e a formação de hábitos saudáveis nesta 

fase do ciclo de vida não são apenas importantes para o desenvolvimento do indi-

víduo, mas tem repercussões sobre a saúde para o resto da vida. 

O comportamento alimentar sofre influência social na medida em que grande 

parte das refeições se processam na presença de outras pessoas e podem ser viven-

ciadas como momento agradável (ou não) da experiência cultural do indivíduo 

(ROZIN, 2005). As escolhas alimentares dos outros e as quantidades que consomem 

apresentam-se como importantes preditores das decisões alimentares individuais dos 

jovens (HERMAN et al., 2003; HIGGS, 2015a). Uma refeição em companhia de uma 

pessoa íntima pode predispor ao aumento do consumo alimentar em comparação com 

a refeição realizada isoladamente ou com estranhos (CASTRO, DE & BREWER, 
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1992). O comer pode ainda ser dificultado por receio da reprovação dos outros, 

mesmo que o indivíduo esteja com fome (GOLDMAN et al., 1991). Nesse sentido, 

aspectos sócio cognitivos parecem cruciais para a formação e manutenção de hábitos 

alimentares saudáveis desde a infância, passando pela adolescência até a vida adulta 

(GORDON-LARSEN et al., 2004). 

Para crianças e adolescentes, a família representa forte influência psicossocial. 

Pedersen et al. (2014), em um estudo realizado com adolescentes de 17 escolas di-

namarquesas, compararam a influência da família e de amigos sobre a alimentação 

daqueles jovens. O instrumento do estudo foi aplicado tanto para os adolescentes 

como para os seus pais, com intuito de verificar possíveis diferenças entre as respos-

tas de ambos em relação a alimentação dos jovens avaliados. Este estudo, que ba-

seou-se em preditores comportamentais da Abordagem da Ação Fundamentada 

(FISHBEIN; AJZEN, 2010), avaliou importantes determinantes sócio cognitivos (e.g., 

normas sociais, autoeficácia e atitudes)  sobre o consumo alimentar de frutas, verdu-

ras e legumes (FLV) de adolescentes. Para tais comportamentos, Pedersen et al. 

(2014) revelaram que os pais representavam as principais influências por meio da 

crença dos adolescentes na importância do “que os pais faziam” (i.e., uma norma so-

cial do tipo descritiva). Esta influência foi mais significativa do que aquela ligada a 

crença dos adolescentes no que “os pais gostariam que o adolescente fizesse” (i.e., 

uma norma social do tipo cautelar).  

Há ainda evidências de que crianças e adolescentes são também influenciados 

pela alimentação de seus amigos (BALL et al., 2010; BRUENING et al., 2012; SALVY 

et al., 2012), sobretudo em se tratando do consumo  de “junk food”3.  A este respeito, 

LA HAYE, DE et al. (2013) avaliaram por meio de 2 estudos de coorte ao longo de um 

ano, as similaridades entre consumo alimentar de estudantes australianos. Os autores 

verificaram que o consumo de “junk food” pelos adolescentes se tornou e permaneceu 

similar ao consumo de seus melhores amigos de sala de aula por todo o período do 

estudo.  

Além da família e amigos, principais influências sociais sobre os comportamen-

tos de crianças e adolescentes, muitos outros agentes podem atuar sobre jovens, 

                                                           
3 Junk Food: Alimentos com alta quantidade de gordura (principalmente gordura saturada), açúcar, colesterol 
ou sal e com pouca quantidade de vitaminas e minerais (RODRIGUES, 2007). 
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como por exemplo, a exposição à informação de jornais, televisão, livros, internet etc. 

(AJZEN & DASGUPTA, 2015). Em revisão de KRØLNER et al. (2011), discute-se o 

papel da propaganda de alimentos menos saudáveis e “junk food” como barreiras para 

o consumo de frutas e vegetais por crianças e adolescentes, sem mencionar que tais 

produtos alimentícios são altamente palatáveis e de baixo custo. Ainda, como influên-

cia emergente sobre a alimentação, o conteúdo midiático sobre dietas e exercícios 

tem ganhado ampla popularidade entre os jovens (FOX; DUGGAN, 2013; BOEPPLE; 

THOMPSON, 2014). Esta tendência tem estimulado novas pesquisas com objetivo de 

investigar tanto o conteúdo trocado por usuários de mídias sociais como as conse-

quências da exposição a este tipo de conteúdo (PILA et al., 2017). Em uma 

metanálise,  Holland e Tiggemann (2016) verificaram que os efeitos das mídias soci-

ais, e particularmente mídias sociais baseadas em compartilhamento de fotos, são 

grandes responsáveis pelo aumento da preocupação com a imagem corporal tanto 

para homens como para mulheres. A mesma tendência é verificada entre adolescen-

tes que apresentam maior insatisfação com o próprio peso corporal ante uma imagem 

de forma física posta como ideal ao serem expostos a tais tipos de conteúdo nestas 

mídias (TIGGEMANN; MILLER, 2010). 

Todos esses estudos evidenciam a importância de se compreender de modo 

abrangente os determinantes do comportamento alimentar. 

 

3.5 Expectativa-Valor (EV): origens da Abordagem da Ação Fundamentada 

 

A teoria da expectativa-valor (PEAK, 1955; FISHBEIN, 1967) é um modelo 

geral para o entendimento do processo de tomada de decisão, que tem sido apli-

cado para o entendimento do comportamento alimentar (CONNER; ARMITAGE, 

2006). Segundo Conner e Armitage (2006), baseia-se no pressuposto de que indi-

víduos são motivados a maximizar as chances de realização de um resultado de-

sejado e de minimizar a probabilidade de ocorrência de um resultado indesejado. 

Em situações que exijam uma escolha entre dois objetos, indivíduos optarão por 

aquele com o resultado mais desejado (i.e., aquele com a avaliação mais positiva). 

Esta avaliação global, denominada atitude, deriva-se da apercepção sobre a pro-

babilidade de que aquele objeto dispõe de uma série de atributos desejados. Por-
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tanto, atitudes são determinadas por crenças subjacentes, ponderadas pela aper-

cepção de resultados e o valor pessoal atrelado a estes resultados. Por exemplo, 

se o objeto da atitude é um comportamento (e.g., comer 5 porções de frutas por 

dia), o indivíduo pode avaliar (de maneira probabilística) quais serão os potenciais 

resultados (e.g., “reduzir o risco para doença cardíaca”, “será saboroso”, “vai redu-

zir meu peso”) ao empreender tal comportamento (CONNER; ARMITAGE, 2006). 

Segundo ALVARENGA et al. (2015), página 25, as atitudes podem ainda ser divi-

didas em três componentes: “(1) afetivo: refere-se aos sentimentos, humor e emo-

ções (favoráveis ou desfavoráveis) em relação a um objeto específico; (2) cogni-

tivo: refere-se a crenças e conhecimentos sobre o objeto (influenciado por fatores 

diversos); (3) volitivo, que diz respeito à vontade, à predisposição a agir, de forma 

coerente com cognições e afetos”. Os autores, na página 12, descrevem ainda 

que, “para aprender um comportamento, as pessoas precisam entender quais são 

os resultados potenciais a serem alcançados, e estes devem ser significativos e 

valiosos para elas”. Em resumo, a expectativa de resultado/atitude contribui para 

as decisões em relação aos comportamentos a serem realizados ou aqueles a se-

rem suprimidos. 

Existe uma gama de resultados possíveis associados ao consumo particular 

de certos alimentos (e.g., “vou ganhar peso”, “vou ficar saciado”, “vou ficar doente”) 

(FISHBEIN, M; AJZEN, 1975). Segundo, Conner e Armitage (2006) as apercep-

ções destes resultados são oriundas não apenas do histórico dos indivíduos com 

tais alimentos, mas também de informações socialmente transmitidas. Isto inclui 

informações a respeito de quais alimentos são saudáveis e quais não são, ou 

ainda, quais alimentos são ou não agradáveis. Portanto, enquanto algumas esco-

lhas alimentares são claramente baseadas na experiência com a comida (e.g., a 

aversão a algum sabor), outras baseiam-se no significado cultural da comida (e.g., 

a preocupação ocidental em não comer muito é claramente ligada a um ideal “ma-

gro” de imagem corporal, tanto para homens como para mulheres) (HOMAN, 2010; 

MCGUINNESS et al., 2016). Dentre outros (TOWLER; SHEPHERD, 1992; PLIGT, 

VAN DER; VRIES, DE, 1998; PLIGT, VAN DER et al., 2000), estudos como o de 

Armitage e Conner (1999) já forneciam evidências das relações entre resultados 

esperados e comida. Em estudo realizado por entrevistas, os autores identificaram 

entre os participantes, 4 principais resultados esperados para uma alimentação 
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reduzida em gorduras: (1) “me faz sentir bem comigo mesmo”; (2) “reduz meu pra-

zer com a comida”; (3) “me ajuda a manter o peso”; (4) “comer gorduras faz eu me 

sentir culpado”, ao passo que resultados relacionados à saúde (e.g. “reduz o risco 

para doenças cardíacas) não se relacionavam com atitudes. Tal evidência sugere 

que para este caso, a educação nutricional baseada em aspectos ligados à saúde 

não são efetivas, quando comparadas àquelas ligadas à perda de peso (i.e., as-

pectos estéticos) e ao sabor de alimentos alternativos com baixo teor de gorduras.  

Deste modo, as atitudes relacionadas ao comer apresentaram-se como medi-

adoras do comportamento alimentar. No entanto, as correlações entre ambos (ati-

tude e comportamento) naquele contexto, não passavam, em média, de 0,35 

(CONNER; ARMITAGE, 2006). Então, em 1975, Fishbein e Ajzen (1975) propuse-

ram uma maneira de endereçar esta baixa correlação, pelo estabelecimento do 

princípio da correspondência  (“principle of correspondence”) que estabeleceu que 

atitudes preveem melhor comportamentos quando atitude e comportamento são 

convergentes. Ou seja, quando a ação (e.g., comer), está diretamente relacionada 

ao objeto da ação (e.g., maçã), ao tempo (e.g., esta tarde) e ainda ao contexto 

(e.g., durante uma reunião) daquela ação. Portanto, o princípio da correspondência 

discute que, de modo a aumentar a força da correlação entre atitude e comporta-

mento, devem-se medir os dois componentes em cenários e contextos comuns. A 

partir daí os autores sugeriram a existência de uma ligação entre atitudes e com-

portamentos, propondo a existência das intenções comportamentais como uma 

variável mediadora. As intenções por sua vez, tornar-se-iam o início da Teoria do 

Comportamento Planejado, a qual também passou por diversas atualizações, 

como se verá adiante. A teoria e os construtos de interesse serão detalhados nos 

tópicos seguintes. A figura 1 ilustra os pressupostos da teoria expectativa-valor.  

 

Figura 1. Representação esquemática da Teoria Expectativa-Valor (EV)  
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3.6 A Teoria do Comportamento Planejado e o comportamento alimentar 

 

As intenções comportamentais foram definidas  como as motivações necessá-

rias para que um indivíduo desempenhe um dado comportamento, tornando-se nesse 

contexto, as mediadoras da díade atitude-comportamento, o que estabeleceu as ba-

ses para Teoria da Ação Razão (AJZEN; FISHBEIN, 1980), antecessora da Teoria do 

Comportamento Planejado. Uma característica da Teoria da Ação Razão é a conside-

ração das normas subjetivas como determinantes das intenções. As normas subjeti-

vas, por sua vez, foram definidas como uma apercepção da pressão social pelo indi-

víduo para que ele desempenhe ou não um dado comportamento (CONNER; 

ARMITAGE, 2006). São reconhecidas pelos profissionais de marketing no âmbito do 

“marketing social”4, sendo corriqueiramente utilizadas como abordagem de propagan-

das, via cartazes, anúncios e meios virtuais (BURCHELL et al., 2013). 

As normas sociais baseiam-se, portanto, na apercepção de pressão social que 

o indivíduo sente em relação ao grupo no qual está inserido (i.e., um grupo de refe-

rência). São códigos de conduta, que influenciam as decisões das pessoas dentro de 

um grupo social de referência que pode ser constituído por amigos, família, cultura ou 

mesmo informações midiáticas, que podem ou não se tornar uma referência para o 

indivíduo. O ajustamento do indivíduo (ou não) a tais grupos ou informações, depen-

derá de sua motivação em se adequar as normas em cheque. Portanto, as normas 

sociais5 compreendem a motivação do indivíduo a aceder ou não a uma motivação 

externa, ou seja, a uma pressão social. Por exemplo, o adolescente pode sentir-se 

socialmente pressionado por seus pais para comer pepino. No entanto, esta pressão 

social só será influenciadora na medida que o adolescente estiver motivado a se ade-

quar à pressão dos pais (TREW et al., 2006).  

Em resumo, segundo  Mackie et al. (2015), as normas sociais estão ali-

cerçadas nos seguintes conceitos: 

                                                           
4 Propagandas que ilustram o reconhecimento do papel das normas sociais sobre o comportamento dos consumidores são: 

“Quatro dentre cinco dentistas recomendam chicletes sem açúcar para seus pacientes que mascam chicletes” (Trident®), ou 
ainda “A companhia aérea de preferência mundial (British Airways®) (BURCHELL et al., 2013). 
5
 Vale também a ressalva de que as normas sociais não podem ser confundidas com normas legais, uma vez que as últi-

mas compreendem um cenário formal, de controle do estado e que podem ser mantidas e reforçadas pelo ideal de coer-
ção legal (MACKIE et al., 2015). 
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a. Expectativas Sociais: a importância que o indivíduo atribui ao que os 

“outros” fazem ou estabelecem; 

b. Grupos de referência: o conjunto de pessoas consideradas relevantes 

para o indivíduo. Desta feita, indivíduos de um mesmo grupo tendem a 

manter expectativas recíprocas uns com os outros. Estas expectativas 

ou informações, podem ser provenientes de grupos como a família, ami-

gos, informações de livros, jornais e mídias de massa 

(PRENDERGAST, 2011; AJZEN & DASGUPTA, 2015, página 126); 

c. Influência Social, um mediador da norma social, que representa o 

feedback que o grupo de referência dá para a ação do indivíduo, seja 

em termos de aprovação ou sanções sociais6 positivas, ou desaprova-

ção, sanções sociais negativas.  

 

O diagrama a seguir esquematiza as relações recíprocas entre grupos de refe-

rência, as normas sociais e a mediação pela influência social:  

 

Figura 2. Diagrama representativo das estruturas de estabelecimento de nor-

mas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Sanção social: reação aprovativa ou reprovativa de um grupo ou sociedade a formas de comportamento admitidas ou conde-

nadas; pode ser positiva ou negativa (MICHAELLIS, 2016). 

 



32 
 

  

Existem amplas evidências de que as normas sociais sobre a alimentação têm 

uma grande força tanto sobre escolhas alimentares7 como sobre as quantidades con-

sumidas de alimentos (ROBINSON et al., 2014; HIGGS, 2015a).  

Segundo Higgs (2015), os possíveis mecanismos subjacentes às normas soci-

ais na alimentação seriam (a) segurança (i.e., comer o que os outros comem seria um 

indicativo de segurança sanitária e de bom valor nutricional dos alimentos); (b) neces-

sidade por afiliação e pretextos de aprovação - respectivamente relacionados a sen-

sação de pertencimento a um grupo e sanção social positiva (aprovação) ou negativa 

(reprovação) dentro de um grupo social. Segundo o autor, estes mecanismos, que são 

frequentemente considerados em separado, podem ser interpretados como conver-

gentes, pois todos relacionam-se em alguma medida com a autoestima dos indivíduos 

envolvidos no contexto alimentar (HIGGS, 2015b). 

Esses mecanismos são também comuns aos conceitos de modelação 

(CRUWYS et al., 2015), facilitação social (HERMAN, 2015), gerenciamento de im-

pressões (VARTANIAN, 2015) e comparação social (POLIVY & PLINER, 2015), 

conceitos que apresentam limites tênues com as normas sociais (HERMAN & HIGGS, 

2015). 

Modelação (CRUWYS et al., 2015) diz respeito ao ajustamento, sobretudo, re-

ferente à quantidade consumida pelo indivíduo ao de sua companhia de refeição. Pos-

síveis explicações sobre como o indivíduo se deixa influenciar quanto a quantidade 

consumida são: (1) comer a quantidade que o outro come reduz a incerteza sobre o 

quanto é apropriado comer, quando e como; (2) comer igual ao outro faz o indivíduo 

se sentir pertencente a um grupo, sentir-se afetivamente aceito, atendendo sua ne-

cessidade por afiliação; (3) comer o que o outro come pode ser mera imitação, sem 

consciência (CRUWYS et al., 2015), ou seja, em uma ação automatizada ou habitual. 

A esse respeito, em um estudo experimental realizado com 130 estudantes de gradu-

ação do gênero feminino, CRUWYS et al. (2012) verificaram a influência de atores 

(cumplices do estudo) que comiam maiores ou menores quantidades de pipoca. Os 

atores eram apresentados como alunos do corpo de estudantes da universidade ou, 

                                                           
7 Escolha alimentar: seleção e consumo de alimentos e bebidas que consideram aspectos do comportamento alimentar, enten-

dido nesta definição não apenas como ingestão de alimentos, mas também com o “como” e “de que forma” comer (i.e., as 
ações que em relação ao ato de se alimentar) (ALVARENGA et al., 2015, página 24). 
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em uma segunda situação, alunos de outra universidade. Como resultados, os parti-

cipantes do estudo que acreditaram que os alunos fictícios haviam consumido mais 

pipoca previamente, consumiam mais pipoca. Do mesmo modo, quando as partici-

pantes acreditavam que os alunos fictícios haviam consumido menos pipoca, consu-

miam também menos pipoca. Esta influência só ocorreu quando os alunos fictícios 

eram pertencentes a mesma universidade dos participantes do estudo;  

Facilitação Social (HERMAN, 2015) refere-se ao fato de que as pessoas co-

mem mais em grupos do que sozinhas (o que é mais pronunciado entre amigos do 

que entre estranhos). Este mecanismo, apesar de pouco explorado, pode estar ligado, 

sobretudo ao fato de que comer em grupo é mais prazeroso, o que leva a refeições 

mais longas e com consumo maior de alimentos. A este respeito, em um estudo trans-

versal realizado com 54 pré-escolares americanos (LUMENG & HILLMAN, 2007), ve-

rificou-se que o consumo de alimentos pelas crianças dependia do número de amigos 

no grupo no qual estavam comendo. As crianças comeram o mesmo lanche em duas 

situações: ora em um grupo de amigos com três crianças, ora em um grupo de amigos 

com nove crianças. Concluiu-se que nas refeições que tinham maior tempo de dura-

ção, as crianças que participavam dos grupos de amigos com nove indivíduos consu-

miam 30% a mais, isto é, comia-se mais na presença de mais amigos. 

O Gerenciamento de Impressões (VARTANIAN, 2015) refere-se a como o 

indivíduo deliberadamente administra as impressões dos outros sobre ele no contexto 

do comer. Os estudos neste âmbito buscam explicar as motivações de comporta-

mento dos indivíduos quando na presença dos “outros” (HERMAN et al., 2003).  Este 

conceito traz ainda a questão dos estereótipos do consumo, que representam o julga-

mento dos outros com base naquilo que comem, como por exemplo o consumo de 

carne ser associado a masculinidade. A este respeito, RUBY e HEINE (2011), por 

meio de um estudo transversal baseado em pesquisa eletrônica (“surveys”), avaliaram 

jovens adultos de uma universidade canadense com relação a julgamentos sobre ve-

getarianos versus onívoros em termos de virtudes morais e masculinidade. No estudo, 

os participantes leram uma breve descrição de um personagem masculino ou de um 

feminino. Os participantes foram então estimulados a fazer julgamentos daquele per-

sonagem sobre diversas das características apresentadas, classificando-os e rotu-

lando-os como vegetarianos ou onívoros. Em todos os resultados, vegetarianos foram 



34 
 

  

categorizados como “menos masculinos” e “com mais valores morais” do que onívo-

ros. 

A Comparação social (POLIVY & PLINER, 2015) relaciona-se sobretudo ao 

fato de, ao se comparar com os “outros” (em termos de aparência, escolha alimentar 

e quantidade consumida), acata-se forte influência sobre o quê e o quanto se come. 

A este respeito, em um estudo experimental que observou a realização de refeições 

em refeitórios por estudantes canadenses, YOUNG et al. (2009) investigaram a in-

fluência do sexo dos participantes dentro de grupos de pessoas que realizavam refei-

ções. Os autores constataram que nas refeições realizadas com uma única compa-

nhia de refeição, mulheres escolheram alimentos com valor calórico significativamente 

menor quando na companhia de homens. O mesmo não ocorreu quando as partici-

pantes realizaram a refeição com outras mulheres. Além disto verificou-se que, quanto 

maior o número de homens dentro do grupo, menor a quantidade de calorias consu-

midas pelas mulheres. 

As normas sociais, atitudes e intenção comportamental estão apresentadas na 

figura 3 que ilustra a Teoria da Ação Razão. 

 

Figura 3. Representação esquemática da Teoria da Ação razão. 

 

Apesar de utilizada para prever comportamentos alimentares específicos (e.g., 

tomar leite) ou mais genéricos (e.g., ter uma alimentação com menos gordura), essa 

teoria não considera o controle do indivíduo sobre suas intenções ou sobre o seu 

comportamento per se (AJZEN, 1988). Esses elementos foram incorporados dando 

origem a uma nova formulação, a Teoria do Comportamento Planejado (TCP) 

(AJZEN, 1991). 
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A Teoria do Comportamento Planejado inclui a medida do “controle percebido 

sobre o comportamento” como um dos determinantes de intenções e comportamen-

tos. A este respeito, a teoria postula que quanto maior o controle percebido sobre o 

comportamento, maior a probabilidade de que aquele comportamento seja realizado. 

Mede, portanto, o controle e a confiança do indivíduo em si mesmo em relação a rea-

lização do comportamento. Logo, apresenta-se, como um terceiro determinante das 

intenções: quanto mais fácil o comportamento, maior a probabilidade do indivíduo ten-

tar desempenhá-lo (CONNER; ARMITAGE, 2006). Conceitualmente não há diferen-

ças entre controle percebido do comportamento e autoeficácia, que, portanto, podem 

ser considerados os mesmos (AJZEN, 2016). Operacionalmente, a autoeficácia ge-

ralmente se atém aos obstáculos para que um comportamento ocorra, enquanto o 

controle do comportamento percebido procura medir a apercepção do indivíduo 

quanto a sua habilidade (i.e., capacidade) em efetivar (ou não) o comportamento. Este 

é um construto que permite o conhecimento de estratégias necessárias para que o 

indivíduo tenha sucesso, pois permite que ele identifique as barreiras do ambiente, o 

que facilita a efetivação do comportamento (CONTENTO, 2016). Segundo Ajzen 

(2015), em geral, este construto é o principal preditor das intenções comportamentais.  

Desde então a Teoria do Comportamento Planejado tem sido aplicada em di-

versos estudos que verificam sua relação com o comportamento alimentar 

(ARMITAGE; CONNER, 1999; POVEY, RACHEL et al., 2000; POVEY, R et al., 2000; 

CONNER et al., 2002; LIEN et al., 2002; FILA; SMITH, 2006; EMANUEL et al., 2012; 

MCDERMOTT et al., 2015). De acordo com alguns estudos, essa teoria explica, em 

média, 19% da variância dos comportamentos em saúde (ROBIN et al., 2011; KOTHE; 

MULLAN, 2015) ou ainda de 11 a 45% da variância do consumo de FLV 

(GUILLAUMIE; GODIN, 2010; ALLOM; MULLAN, 2012; KOTHE; MULLAN, 2015). A 

figura 4 ilustra a Teoria do Comportamento Planejado. 

 

Figura 4. Representação esquemática daTeoria do Comportamento Planejado 

(TCP). 
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3.7  Abordagem da Ação Fundamentada: um modelo integrativo da 

previsão do Comportamento 

 

Em suma, a Abordagem da Ação Fundamentada8 (FISHBEIN; AJZEN, 2010) é 

um modelo que parte essencialmente da Teoria da Ação Razão (AJZEN; FISHBEIN, 

1980) e incorpora todas as contribuições das Teorias descritas anteriormente. Consi-

dera, portanto, as variáveis atitudes, normas e controle percebido do comporta-

mento/autoeficácia, como importantes preditores da intenção comportamental, e final-

mente, do comportamento (HEAD; NOAR, 2014). Em adição, essa teoria enfatiza a 

importância de variáveis subjacentes (i.e., fatores ambientais e/ou da personalidade 

individual) como influenciadores da relação intenção-comportamento. Segundo o mo-

delo, as variáveis socioeconômicas, demográficas, emoções, humor, etc. tem um pa-

pel implícito e indireto sobre os determinantes do comportamento e portanto sobre o 

comportamento per se (FISHBEIN, 2008).  

Além de enfatizar tais variáveis, a abordagem também considera as normas 

sociais como uma função de normas descritivas e de normas cautelares. Esta distin-

ção origina-se de CIALDINI e TROST (1998), que identificaram situações onde a ação 

do indivíduo tem que se efetivar em um cenário de incerteza, ambiguidade ou drama 

social – o que os autores denominaram “prova social’ – e aí, motivar-se pela apercep-

ção naquilo que os outros fazem, propiciaria segurança. A este tipo de influência 

denominou-se norma descritiva (“descriptive norm”). Por outro lado, os autores tam-

bém postularam que a manutenção das relações sociais é um objetivo dos seres hu-

manos, o que os motiva a agir conforme o que os “outros” aprovam ou desaprovam. 

A esta crença no “motivar-se naquilo que os outros pensam que se deve fazer” 

denominou-se norma cautelar (“injunctive norm”).  

                                                           
8 Segundo Head e Noar (2014), o modelo integrativo da Abordagem da Ação Fundamentada (FISHBEIN; AJZEN, 
2010) é praticamente idêntico às últimas versões da Teoria do Comportamento Planejado (AJZEN, 1991). A in-
corporação do construto autoeficácia, de Bandura (1986), no modelo integrativo, já fora realizada na Teoria do 
Comportamento Planejado em 1991, sob denominação de controle percebido do comportamento. Ambos são 
considerados os mesmos construtos. Apesar da equivalência das teorias, a distinção decorreu, pois, em dado 
momento, os idealizadores do modelo integrativo, Fishbein e Ajzen, passaram a desenvolver seus trabalhos de 
maneira independente. Apesar do fato, os trabalhos não deixaram de caminhar na mesma direção. Em 2001 os 
autores juntaram-se novamente para então cunhar o modelo integrativo da abordagem, que, portanto, acabou 
abarcando considerações já apresentadas no trabalho independente dos autores (particularmente, das últimas 
versões da Teoria do Comportamento Planejado). Portanto, não é raro a designação tanto de Abordagem da 
Ação Fundamentada, como Teoria do Comportamento Planejado para a última versão deste modelo teórico.  
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A Abordagem da Ação Fundamentada (e suas versões prévias) é uma teoria 

que se estende para além do campo da saúde (HEAD; NOAR, 2014), no entanto tem 

sido aplicada vastamente como uma das principais teorias utilizadas para a compre-

ensão de comportamentos neste campo (ALBARRACÍN et al., 2001; NOAR; 

ZIMMERMAN, 2005; GLANZ et al., 2008; HEAD; NOAR, 2014). Dentre sua ampla 

gama de aplicações à saúde, é utilizada para compreensão das motivações relacio-

nadas à prática de exercícios (BLUE, 1995), do baixo interesse pelo uso de métodos 

contraceptivos (ALBARRACÍN et al., 2001), do baixo interesse pela utilização de mé-

todos diagnósticos efetivos para prevenção de câncer (MONTAÑO et al., 2004) e para 

a  compreensão dos comportamentos alimentares (CONNER; ARMITAGE, 2006; 

AJZEN, 2015). 

De acordo com Fishbein (2008)  a Abordagem da Ação Fundamentada assume 

que o comportamento das pessoas segue coerentemente suas crenças. Apesar da 

crítica à teoria considerá-la “muito racional” desprezando emoções, compulsões, e 

outros determinantes não cognitivos ou irracionais do comportamento humano, o autor 

deixa claro que o modelo não trata em nenhum momento de racionalidade, tampouco 

da ausência de emoções no processamento de comportamentos. Ao contrário, a teo-

ria considera os temperamentos e emoções no conjunto de variáveis denominadas 

subjacentes. O termo “fundamentada” é utilizado sob o pressuposto de que o indivíduo 

fundamenta suas intenções e comportamentos em sua visão de mundo, que por sua 

vez é desenvolvida a partir de sua apercepção das normas sociais, do controle de 

seus comportamentos e das atitudes, sempre de maneira não racional (i.e., automati-

zada) (FISHBEIN, 2008).  

Em resumo, a Abordagem da Ação Fundamentada não implica que os compor-

tamentos sejam necessariamente racionais, planejados, fundamentados ou advindos 

de um ponto de vista objetivo, mas que apenas estes comportamentos fazem sentido 

para a pessoa (FISHBEIN, 2008; CONTENTO, 2016a).  Por exemplo, comer um 

grande pedaço de bolo de chocolate para se sentir bem faz sentido na perspectiva do 

“comedor” do bolo, independentemente do mérito nutricional da ação.  

A teoria permite aos educadores nutricionais discernirem as crenças subjacen-

tes à ação, e compreender as motivações, em um dado grupo social, que influenciam 
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determinados comportamentos. A teoria não especifica quais são as crenças em che-

que, mas quais categorias de crenças (i.e., construtos) explorar. Portanto, é um mo-

delo livre de conteúdo, que pode ser utilizado para uma vasta gama de comportamen-

tos em saúde para variados grupos sociais. O modelo também não condiciona que as 

pessoas devem necessariamente passar consciente e sistematicamente por todos os 

processos e construtos, todas as vezes que agem. Muitos comportamentos relaciona-

dos à saúde tornam-se automáticos ou habituais, assim como fumar ou comer um 

cereal matinal no café da manhã. Entretanto, a teoria sugere que as crenças que pro-

cessam estes comportamentos podem ser trazidas à consciência, possibilitando a 

transformação dos mesmos (CONTENTO, 2016b). Portanto, é premente para educa-

dores nutricionais, sejam eles nutricionistas ou outros profissionais da saúde, compre-

ender a natureza das crenças, como são formadas e como podem ser modificadas 

(CONTENTO, 2008). 

A partir do exposto, ressalta-se que a Abordagem da Ação Fundamentada não 

é equiparável a qualquer modelo baseado na Teoria de Preferências Reveladas 

(VARIAN, 2006).  Segundo Ajzen (2015), pesquisas que consideram tal teoria para 

inferir o processo decisório do indivíduo tipicamente expõem os participantes a esco-

lhas artificiais entre produtos e serviços. Deste modo, ao invés de considerar a avali-

ação global ou utilidade de produtos ou serviços, focam-se apenas no comportamento 

per se do consumidor e assumem que as decisões ocorrem de modo objetivo. Tais 

teorias não consideram probabilidades subjetivas dos indivíduos na tomada de deci-

são e, portanto, não se atentam a fatores que vão além da decisão, como influências 

sociais ou dificuldades em lidar com escolhas entre duas categorias muito diferentes 

de alimentos, por exemplo, que contam com atributos totalmente distintos. Ademais, 

pessoas não resolvem dilemas de escolha pela avaliação exaustiva e exclusiva de 

atributos. Avaliar todas as combinações possíveis destes atributos gera uma grande 

carga cognitiva, especialmente se o número de atributos é elevado (AJZEN, 2015). 

Portanto, decisões quanto a “comprar um iogurte com baixo teor de gorduras”, “comer 

alimentos transgênicos nos próximos 6 meses” ou ainda “pedir comida vegetariana ao 

comer fora de casa” não seriam decisões simplesmente compreendidas por escolhas 

reveladas, mas sim por modelos que buscam o entendimento dos determinantes com-

portamentais, processos que antecedem a ação de fato. A figura 5 ilustra a Aborda-

gem da Ação Fundamentada.  



39 
 

  

Figura 5. Represntação esquemática da Abordagem da Ação Fundamentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os construtos da Abordagem da Ação Fundamentada envolvem as motivações 

pessoais internas e externas, e os fatores subjacentes.  

 

3.7.1 A Intenção Comportamental 

Como definida nas seções anteriores, a intenção comportamental, portanto, 

é um componente volitivo, isto é, uma predisposição a agir.  Em outras palavras, é 

a percepção do indivíduo quanto à probabilidade de uma ação se tornar efetiva, ou 

seja, a motivação necessária para realizar uma ação. Representa um estado psi-

cológico que antecede imediatamente a ação (AJZEN, 1985). A intenção compor-

tamental é, por sua vez, determinada, pela atitude/expectativa de resultado, pelas 

normas sociais e pela autoeficácia/controle percebido do comportamento. Tais 

construtos podem ser divididos em 2 grandes grupos de motivações pessoais: as 

internas e as externas. A intenção comportamental pode ainda receber influências 

de fatores subjacentes, um terceiro grupo de variáveis considerado pela Aborda-

gem da Ação Fundamentada.  
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3.7.2 Motivações pessoais Internas e Externas 

Segundo MACKIE et al. (2015), as ações do ser humano variam de alta-

mente independentes (como pegar sozinho sua bolsa ao sair de casa pela 

manhã), dependentes (como ouvir a uma estação de rádio após aprender com 

um conhecido que isto é divertido), até altamente interdependentes (como 

entrar em uma fila, mesmo que sem necessidade,  porque todo mundo/ou seu 

grupo o fez).  

  

De acordo com MACKIE et al. (2015): 

 

- Independência: é caracterizada por ações amplamente autônomas das 

ações ou expectativas dos outros, o que seria exemplificado por um remador soli-

tário. Neste caso, depende somente dele a decisão de qual direção o bote deverá 

seguir. No contexto da Abordagem da Ação Fundamentada, motivações pessoais 

internas ou intrapessoais estão representadas pelas atitudes/expectativas de re-

sultado e autoeficácia/controle percebido do comportamento; 

- Interdependência:  é observada quando a ação do indivíduo depende em 

alguma medida da ação ou avaliação do outro ou do grupo. Retomando ao exem-

plo do remador, agora elemento de uma equipe, o bote não mudará seu trajeto em 

função da decisão de um dos remadores, e caso um remador agisse no sentido de 

mudar a direção provocaria o caos. Deste modo, o que poderia mudar a direção 

do bote seria a mudança da atitude pessoal de todo o grupo, ou seja, de cada um 

dos remadores, de modo que todos, ao final, fossem capazes de mudar o trajeto 

do bote. Aqui, as motivações apresentadas ao indivíduo são externas, ou seja, 

dependem das influências sociais sobre o indivíduo. No contexto da Abordagem 

da Ação Fundamentada referem-se às normas sociais. 

No que tange às Motivações Externas ou Influencia Social, Herman e Higgs 

(2015) defendem que se tratam de influências muito importantes sobre o compor-

tamento alimentar, principalmente dos adolescentes, dado o seu caráter social 

(BAKER et al., 2003). Tais influências aparecem de modo explícito na Abordagem 

da Ação Fundamentada sob a forma de normas sociais (BAKER et al., 2003). 
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3.7.3 Fatores Subjacentes 

O terceiro grupo de variáveis relevantes à Abordagem da Ação Fundamentada 

(além das motivações pessoais internas e externas) são as variáveis ou fatores sub-

jacentes. Neste sentido, homens e mulheres, ricos e pobres, aqueles de países de-

senvolvidos e aqueles de países em desenvolvimento, podem ter os mesmos contro-

les sobre o comportamento, atitudes, e apercepção de normas para um dado compor-

tamento. No entanto os mesmos apresentam crenças distintas para outros tipos de 

comportamento, e isto, depende de variáveis implícitas ao modelo (e.g., demográficas, 

socioeconômicas, de personalidade, emoções etc.). Por exemplo, considera-se uma 

família rica e uma mais pobre: ambas consomem FLV (i.e., um comportamento) e 

atribuem o mesmo valor para certas atitudes (e.g., “fará bem para minha saúde”) em 

relação a este comportamento. Por outro lado, ainda que ambas as famílias consu-

mam refrigerantes “light” (i.e., comportamento), podem apresentar atitudes distintas 

em relação a este comportamento particular: A família rica pode atribuir mais valor à 

atitude “vai me ajudar a perder peso”. Já a família mais pobre atribui mais valor à 

atitude “representa para mim ascensão social”. Portanto, pode não haver necessaria-

mente relação direta entre variáveis subjacente es e um dado comportamento 

(que neste exemplo, permaneceu o mesmo). Por outro lado, variáveis subjacentes 

como diferenças culturais, emocionais, de classe social e tantas outras, podem ser 

pressupostos, ou melhor, serem implícitas a estruturas de crenças (FISHBEIN, 2008) 

e por isso é relevante verificar a influência das mesmas sobre a intenção comporta-

mental.  

 

3.8 Hipóteses 

 

Consistentemente com os pressupostos teóricos e a literatura apresentada, 

esta pesquisa pretende testar as seguintes hipóteses: 

H1: A intenção comportamental para consumir FLV explica o comporta-

mento alimentar (FLV) de adolescentes brasileiros; 

H2:  A intenção comportamental para consumir FLV explica o Índice de 

Massa Corporal (IMC) de adolescentes brasileiros; 
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H3a: A intenção Comportamental para consumir FLV explica as normas 

cautelares sobre comportamento alimentar (FLV) de adolescentes brasilei-

ros; 

H3b: A norma social cautelar explica a influência das mídias sociais sobre 

o comportamento alimentar (FLV) de adolescentes brasileiros; 

H4a: A intenção comportamental para consumir FLV explica as normas 

descritivas sobre o comportamento alimentar (FLV) de adolescentes brasi-

leiros; 

H4b: A norma social descritiva explica a influência das mídias sociais sobre 

o comportamento alimentar (FLV) de adolescentes brasileiros; 

H5: A intenção Comportamental para consumir FLV explica as atitudes/ex-

pectativas de resultado sobre comportamento alimentar (FLV) de adoles-

centes brasileiros; 

H6: A intenção Comportamental para consumir FLV explica a autoeficácia 

sobre o comportamento alimentar (FLV) de adolescentes; 

H7: Variáveis socioeconômicas explicam a intenção comportamental para 

consumir FLV. 
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A figura 6 apresenta o modelo conceitual proposto com as respecti-

vas hipóteses.   

Figura 6. Modelo Conceitual Geral da Intenção em comer FLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODOS 

 

Com o intuito de realizar os objetivos propostos, este estudo foi desenvolvido 

com adolescentes de 11 a 21 anos (ADAMS; BERZONSKY, 2003) de 6 escolas pro-

venientes de 3 cidades do estado de São Paulo: São Paulo – SP, Americana – SP e 

Mogi-Guaçú - SP. O estudo foi dividido em duas etapas, a saber: Etapa 1: Adaptação 

e Validação – por meio de Análise Fatorial Confirmatória (AFC) – de um Instrumento 

Internacional que permite o teste dos determinantes do consumo de FLV por adoles-

centes, utilizando a Abordagem da Ação Fundamentada como pressuposto teórico; 

Etapa 2: Identificação e teste dos determinantes do consumo de FLV de adolescentes 

brasileiros utilizando a Abordagem da Ação Fundamentada como pressuposto teórico 

- por meio da Modelagem de Equações Estruturais (MEE). 
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4.1 Delineamento do Estudo 

 

Este é um estudo do tipo transversal baseado em uma amostra não proba-

bilístisca (ILKER ETIKAN, SULAIMAN ABUBAKAR MUSA, 2015). O estudo utili-

zou: 

a. Na etapa 1: dados quantitativos e qualitativos para adaptar e validar 

o instrumento de Pedersen et al. (2014), que contém os preditores 

comportamentais centrais da Abordagem da Ação Fundamentada e 

ainda uma escala de avaliação de frequência semanal de consumo 

de FLV. Esse processo foi desenvolvido tanto por consulta online 

(pelo site seguro “surveymonkey”) aos especialistas, como por um 

estudo piloto com o público alvo, realizado por entrevistas dirigidas 

com 20 adolescentes. Após o estudo piloto, os especialistas foram 

consultados pela 2º vez pelo site seguro “surveymonkey”, para nova 

avaliação de versão do instrumento. Desta vez, os especialistas fo-

ram consultados de modo qualitativo. Na fase de avaliação de propri-

edades psicométricas do instrumento, foram coletados dados quan-

titativos por meio do sistema de gerenciamento de dados RedCap™ 

(KLIPIN et al., 2014). Esta avaliação contou com a aplicação do ins-

trumento final adaptado, além dos outros questionários pertencentes 

a pesquisa, a uma população de adolescentes provenientes das es-

colas participantes. Nesta fase, utilizou-se as salas de computadores 

das próprias escolas, onde os questionários foram apresentados on-

line nos computadores por meio de um link gerado pelo sistema Re-

dCap™.  

 

b. Na etapa 2: dados quantitativos a partir dos mesmos procedimentos 

e coleta da fase anterior de avaliação de propriedades psicométricas;  

 

As duas etapas desta pesquisa serão detalhadas nos itens seguintes.  

 

A autorização para adaptar e validar o instrumento original de avaliação dos 

construtos de interesse foi obtida em fevereiro de 2016 (anexo 9). O projeto rece-

beu apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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(CNPq) por meio de bolsa de mestrado (CNPq, processo 134136/2015-2). As ati-

vidades realizas nesta pesquisa são descritas na figura 7.  

 

Figura 7. Organograma das atividades realizadas na pesquisa “Determinan-

tes sócio cognitivos do consumo de frutas, verduras e legumes de adolescentes 

brasileiros: uma aplicação da abordagem da ação fundamentada” 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Local de Estudo  

 

Os dados foram coletados em 6 escolas do estado de São Paulo, das 

quais duas foram escolas estaduais (EE profa Clarice Costa Conti e EE Maria 

José), 3 escolas municipais (EMEF Antonio Giovani Lanzi, EMEF Paulo Freire 

e CIEP Milton Santos) e uma Fundação (Fundação Educacional Guaçuana). 

Realizou-se na escola EMEF Antonio Giovani Lanzi o estudo piloto da etapa 1 



46 
 

  

desta pesquisa. Todas as escolas (inclusive a escola utilizada para o estudo 

piloto) foram utilizadas para a aplicação da versão final do questionário. Para 

verificar possibilidades de colaboração para coleta de dados, o grupo de pes-

quisas PRINUTHA entrou em contato diretamente com os coordenadores de 

duas escolas de Mogi-Guaçu - SP em maio de 2016: EMEF Antonio Giovani 

Lanzi e Fundação Educacional Guaçuana (FEG), obtendo permissões de am-

bas. Estabeleceram-se também contatos com a Diretoria de Ensino e Secreta-

ria de Educação de Americana em junho de 2016 que após autorização, suge-

riram as escolas a serem avaliadas pela pesquisa. Obteve-se as seguintes per-

missões: (1) EE Profa Clarice Costa Conti; (2) EMEFE Paulo Freire; (3) CIEP 

Milton Santos. Por fim, a coordenação da escola EE Maria José da cidade de 

São Paulo – SP, contatada diretamente (agosto de 2016), concedeu a última 

permissão para realização de coleta da pesquisa. As anuências de cada uma 

das escolas encontram-se no anexo 1. Ao longo das reuniões com as escolas, 

o objetivo e os métodos utilizados na pesquisa foram devidamente explanados. 

A tabela 1 apresenta a relação das escolas participantes e respectivas cidades.  

 

Tabela 1. Escolas participantes da pesquisa e cidades correspondentes. 

Escolas Cidade 

EMEF Antonio Giovani Lanzi Mogi-Guaçú – SP 

Fundação Educacional Guaçuana (FEG) Mogi-Guaçú – SP 

EE Profa Clarice Costa Conti Americana – SP 

CIEP Prof Milton Santos Americana – SP 

EMEF Paulo Freire  Americana – SP 

EE Maria José São Paulo - SP 
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4.3 População do estudo 

 

Definiram-se com as respectivas escolas quais as turmas elegíveis em 

acordo com faixa etária pretendida e os respectivos alunos foram convidados a 

participar da pesquisa. Neste momento foram entregues aos alunos os termos de 

consentimento e assentimento esclarecido destinado aos pais e aos próprios ado-

lescentes. Foram entregues termos específicos para o estudo piloto e para a apli-

cação final do questionário (anexo 2 e 3).  

A população de estudo constituiu-se de adolescentes de ambos os sexos, 

que cursaram entre o 5º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. 

Foram critérios de inclusão para o público alvo:  

- Idade entre 11 e 21 anos (ADAMS; BERZONSKY, 2003); 

- Adolescentes identificados pelos professores como sendo alunos 

sem qualquer deficiência intelectual; 

- Adolescentes com permissão dos pais para participação; 

Foram excluídos da pesquisa, todos aqueles que não se enquadra-

ram aos critérios de inclusão.  

  

4.4 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa – que contemplou as etapas 1 e 2 - apresentou risco mínimo à 

população de estudo e foi submetida ao comitê de Ética da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas no mês de maio de 2016. A aprovação pelo comitê está registrada no 

parecer de número 1.919.956 (anexo 4).  

Ao final da coleta dos dados, foi providenciada uma palestra sobre alimentação 

e hábitos saudáveis para os adolescentes das escolas participantes. As escolas rece-

beram também um folheto informativo contendo orientações sobre os 10 passos para 

uma alimentação adequada e saudável do Novo Guia Alimentar para a População 

Brasileira (BRASIL, 2014), tema que também foi abordado nas palestras. Receberam 

ainda uma declaração de participação na pesquisa. As fotos das visitas às escolas 
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para as palestras encontram-se no anexo 5. O folheto informativo encontra-se no 

anexo 6 e as declarações de participação encontram-se no anexo 7.   

 

4.5 Etapa 1 - Processo de Adaptação Transcultural 

 

A etapa 1 correspondeu ao processo de adaptação transcultural de um instru-

mento. O processo baseou-se nas recomendações estabelecidas por  Herdman et al. 

(1998) e Reichenheim e Moraes (2007), utilizadas também por diversos autores em 

escalas psicológicas (CONTI et al., 2009; CONTI; LATORRE, 2009; BARILLARI et al., 

2011; KORITAR et al., 2014; OLIBONI et al., 2014).  

Após a autorização dos autores originais (anexo 9), o instrumento passou pelas 

seguintes fases de adaptação transcultural: (1) Fase 1: adaptação, com avaliação da 

equivalência semântica, conceitual, de itens e operacional do instrumento; (2) Fase 2: 

avaliação das propriedades psicométricas, com a avaliação da equivalência de men-

suração do instrumento. As duas fases, com as respectivas atividades estão resumi-

das na figura 8. 

 

Figura 8. Fluxograma da adaptação transcultural da pesquisa. 
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4.5.1 Fase 1: Adaptação do Instrumento 

4.5.1.1 Tradução da Escala 

 

Após ter o uso autorizado (e após a consulta aos autores originais quanto 

a necessidade de algumas adaptações -  anexo 9), deu-se início a verificação 

de equivalência semântica do instrumento a começar pela tradução indepen-

dente da versão original em idioma inglês para o português. Este trabalho foi 

realizado por dois nutricionistas fluentes em inglês e nativos em português e 

obteve-se então 2 versões de acordo com as recomendações (REICHENHEIM; 

MORAES, 2007). As duas versões foram então discutidas entre um nutricio-

nista e uma psicóloga com experiência em adaptação de instrumentos psico-

métricos a adolescentes. A discussão envolveu a verificação da equivalência 

conceitual das duas versões, o que considerou a verificação de adequação de 

linguagem ao público alvo. A partir desta verificação, obteve-se então a versão 

1 do instrumento que foi então submetida às avaliações subsequentes. 

  

4.5.1.2 Verificação da versão 1 por especialistas  

 

A atividade seguinte correspondeu à verificação da equivalência semân-

tica, conceitual e de itens por 17 especialistas (16 nutricionistas e um psicólogo) 

com experiência em uma ou mais das seguintes áreas: validação de instrumen-

tos psicológicos, crianças e adolescentes, comportamento em nutrição, docên-

cia, clínica, consumo alimentar e políticas públicas.  Todos eram do sexo femi-

nino por absoluta coincidência. Foram convidados a responder online no site 

seguro “surveymonkey”, o quanto foi compreendido de cada uma das questões 

da versão 1 do instrumento utilizando a seguinte classificação: 1 - discordo to-

talmente; 2 - discordo; 3 - concordo; 4 - concordo totalmente. Além desta ava-

liação, os especialistas tiveram ainda a possibilidade de contribuir com suges-

tões por meio de respostas à uma questão aberta disponibilizada ao final de 

cada bloco de itens dos construtos, como se segue: “Se julgar necessário, faça 

aqui seu(s) comentário(s) e sugestão(ões), identificando a(s) questão(ões) e 

o(s) motivo(s)”. 
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Por meio do mesmo formato de classificação (1 - discordo totalmente; 2 

- discordo; 3 - concordo; 4 - concordo totalmente) foram também consultados 

quanto a algumas modificações ou inclusões previamente identificadas, sendo 

elas referentes a verificação de equivalência conceitual e de itens. Tais equiva-

lências representam, por exemplo, a exploração do construto de interesse, do 

peso, relevância e pertinência dos atributos no país de origem e contexto soci-

ocultural no qual o instrumento está sendo aplicado (OLIBONI et al., 2014). 

Para avaliar a equivalência operacional do instrumento, aos especialistas tam-

bém foi solicitada a opinião quanto a pontuação dos itens de certos construtos. 

Para tal, foram convidados a comparar e escolher entre duas estruturas: a do 

instrumento original versus estrutura alternativa. A partir dessa avaliação e co-

mentários, foi gerada a versão 2 do instrumento a qual foi submetida, desta vez, 

a um estudo piloto com a população alvo, por meio de entrevistas dirigidas.  

 

4.5.1.3 Estudo piloto: Verificação da versão 2 pela população alvo. 

 

A versão 2 do instrumento passou por um pré-teste do instrumento, rea-

lizado com uma amostra de 20 adolescentes da escola EMEF Antonio Giovani 

Lanzi, na cidade de Mogi-Guaçú - SP. A escolha dos participantes e escola 

foram realizados de maneira não probabilística.  Para esta etapa, optou-se pela 

realização de entrevistas dirigidas (PASQUALI, 1999), que têm a função de 

avaliar a adaptação linguística na perspectiva do público-alvo e avaliar se os 

itens, as instruções e a escala de resposta são compreensíveis para este pú-

blico, ou seja, se as instruções são claras, se os termos presentes nos itens 

estão adequados e se as expressões correspondem àquelas utilizadas pelo 

grupo (BORSA et al., 2012). Em resumo, foram verificadas com a população 

alvo a equivalência semântica, conceitual, de itens e operacional do instru-

mento. O método de entrevistas dirigidas diz respeito a entrevista do adoles-

cente pelo pesquisador, que verifica com o pesquisado o que foi entendido de 

cada um dos itens, de modo a checar se a compreensão alcançada do texto 

adaptado converge ao que foi postulado pelos autores originais sobre cada um 

dos construtos. Além disso, durante o procedimento, o entrevistador incentiva 

o adolescente a verbalizar suas dúvidas e dizer claramente se, na opinião dele, 
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alguma palavra, expressão ou frase poderia ser modificada a fim de facilitar sua 

compreensão (PASQUALI, 1999).  

Com intuito de verificar o tempo de preenchimento do instrumento (um 

dos quesitos da verificação de equivalência operacional), antes da entrevista, 

foi solicitado a 10 dos 20 participantes que respondessem a um exemplar im-

presso da versão 2 do instrumento em formato aplicação.  

Os 20 participantes foram entrevistados individualmente, e para tal utili-

zou-se a versão 2 do instrumento, disponibilizada online no site seguro “sur-

veymonkey” (anexo 11). As questões foram lidas para cada participante, e este 

era convidado a classificar o grau de entendimento das questões conforme a 

mesma classificação estabelecida na primeira avaliação pelos especialistas. 

Além desta classificação (i.e., de 1 - discordo totalmente até 4 - concordo total-

mente), os adolescentes também eram estimulados a expor dúvidas e suges-

tões sendo estas anotadas digitalmente ao final de cada bloco de itens dos 

construtos. Afim de avaliar a opinião dos adolescentes quanto a equivalência 

operacional do instrumento, perguntou-se também quanto a pontuação dos 

itens de certos construtos. Foram então estimulados a comparar as duas estru-

turas de resposta também apresentadas aos especialistas na avaliação ante-

rior. No entanto, os pesquisados, em sua grande maioria, optaram por não opi-

nar a este respeito.  

A partir da avaliação e comentários obtidos deste pré-teste, foi gerada 

uma nova versão do instrumento (versão 3) que foi então novamente encami-

nhada a especialistas da área para nova avaliação. 

 

4.5.1.4 Verificação da versão 3 por especialistas.  

 

Esta fase compreendeu nova verificação de equivalência semântica, 

conceitual e de itens, desta vez, por 9 especialistas (8 nutricionistas e 1 psicó-

logo) com a mesma experiência em uma ou mais das áreas descritas anterior-

mente. Todos também eram do gênero feminino por absoluta coincidência. Uti-

lizou-se novamente o site seguro “surveymonkey” para esta consulta, porém 

esta não compreendeu às avaliações quantitativas presentes nas fases anteri-
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ores. Nesta fase, o instrumento foi apresentado aos especialistas em seu for-

mato de aplicação, e ao final de cada bloco de itens dos construtos, foi apre-

sentada uma pergunta aberta (“PARA O EXPERT: Se julgar necessário, faça 

aqui seu(s) comentário(s) e sugestão(ões), identificando a questão(ões) e o(s) 

motivo(s)”), para que o especialista desse suas contribuições.  

Os métodos quantitativos e qualitativos apresentados até aqui, são fun-

damentais para assegurar a adequação do processo de adaptação, porém não 

fornecem qualquer informação sobre as propriedades psicométricas do instru-

mento. Nesse sentido, adicionalmente à etapa de adaptação descrita até então, 

realizaram-se análises estatísticas para avaliar em que medida a escala pôde, 

de fato, ser considerada válida para o contexto ao qual foi adaptada (BORSA 

et al., 2012). A partir dos comentários e sugestões dos especialistas, criou-se 

a versão final do instrumento que foi então submetida a avaliação de proprie-

dades psicométricas ao ser aplicada na população-alvo.  

 

4.5.2 Fase 2: Avaliação das propriedades psicométricas do instrumento 

Muitos autores entendem que um instrumento, após ter passado por um 

processo de adaptação, seja ele transcultural ou linguístico, deve ter suas pro-

priedades psicométricas avaliadas novamente, mesmo que o instrumento ori-

ginal tenha alcançado bons resultados neste aspecto, pois as propriedades psi-

cométricas e a acurácia do novo instrumento são desconhecidas (EPSTEIN et 

al., 2015). Esta fase corresponde a verificação de equivalência de mensuração 

de um instrumento (HERDMAN et al., 1998; REICHENHEIM; MORAES, 2007). 

A confiabilidade e validade são duas propriedades fundamentais que de-

vem ser verificadas no instrumento para que ele seja considerado uma ferra-

menta apta para ser aplicada em determinada população (TAVAKOL & 

DENNICK, 2011). A presente pesquisa utilizou para medida de confiabilidade, 

a consistência interna obtida pelo Alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951; 

TAVAKOL; DENNICK, 2011). Para validade utilizou-se a Análise Fatorial Con-

firmatória (AFC), um caso particular de Modelagem de Equações Estruturais 
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(SCHREIBER; NORA, 2006; BAGOZZI; YI, 2012; BLUNCH, 2012). Tais méto-

dos serão apresentados a seguir. 

 

4.5.2.1 Confiabilidade  

 

Confiabilidade de um instrumento, ou precisão ou fidedignidade, é, se-

gundo PASQUALI (1997) a capacidade que um instrumento tem de “medir sem 

erro”, um determinado conceito teórico, ou medi-lo com o menor erro possível. 

MCDOWELL (2006) define confiabilidade como a medida que avalia o quão 

consistente, exato e estável é um instrumento ao longo do tempo, dos indiví-

duos ou observadores. Um dos métodos possíveis para medida da confiabili-

dade é a consistência interna. Segundo  PASQUALI (1997), o índice de consis-

tência interna busca medir se um instrumento é capaz de reproduzir uma 

mesma resposta, com erro mínimo, por meio de uma única aplicação do instru-

mento em uma amostra de indivíduos. Assim, esta técnica tem por objetivo ve-

rificar a correlação dos itens de um instrumento entre si e com o total, espe-

rando-se que os mesmos apresentem congruência uns com os outros, uma vez 

que medem o mesmo fenômeno. Este índice pode ser verificado utilizando-se 

o coeficiente Alfa de Cronbach. Em seu cálculo, quanto mais próximo de 1 for 

este coeficiente maior congruência ou consistência interna terá o instrumento 

(CRONBACH, 1951). 

Muito tem se encontrado na literatura a respeito da confiabilidade de 

instrumentos, e a Consistência Interna, obtida por meio do coeficiente Alfa de 

Cronbach, é a medida mais utilizada nos estudos nacionais e internacionais 

para avaliar a confiabilidade de um instrumento de medida. Isto se deve, sobre-

tudo por sua praticidade, uma vez que exige uma única aplicação na população-

alvo (TAVAKOL & DENNICK, 2011). No entanto, vale ressaltar que o Coefici-

ente Alfa de Cronbach é apenas uma das medidas possíveis para avaliar a con-

fiabilidade de um instrumento. Outros métodos possíveis são teste-reteste, for-

mas paralelas e confiabilidade inter-juízes (NUNNALLY & BERMSTEIN, 1994). 
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O coeficiente Alfa de Cronbach é uma estatística apropriada para ava-

liar a confiabilidade de instrumentos multidimensionais, que apresentam vários 

traços latentes ou construtos (i.e., conceitos teóricos), com diversos itens para 

cada traço (TAVAKOL & DENNICK, 2011), adequando-se ao objetivo do pre-

sente estudo.  Cabe ainda ressaltar que o alfa é sensível ao tamanho do teste, 

ou seja, ao número de questões (i.e., itens) do construto (FIELD, 2005; 

TAVAKOL; DENNICK, 2011). Deste modo, um coeficiente elevado pode apenas 

ser um reflexo de um grande número de itens por construto. Neste sentido, ape-

sar de ter valores aceitáveis variando de 0,60 (CRONBACH, 1951) a 0,7 e 0,95 

(TAVAKOL; DENNICK, 2011), um baixo valor de alfa pode apenas significar um 

pequeno número de questões, o que torna um alfa de 0,57 para um construto 

de 3 questões algo respeitável (FIELD, 2005, página 595).  

 

4.5.2.2 Análise Fatorial Confirmatória (AFC) 

 

Segundo SCHREIBER e NORA (2006), a Análise Fatorial Confirmatória é uma 

técnica orientada por uma Teoria. Todo o planejamento da análise é dirigido por rela-

ções teóricas entre variáveis observadas e não observadas (i.e., as variáveis latentes, 

construtos, domínios ou fatores). Em resumo, testa se as medidas de um construto 

são consistentes com as suposições teóricas do pesquisador sobre a natureza destes 

fatores. O presente estudo, adaptou um instrumento que busca medir/considerar os 

construtos centrais inerentes à Abordagem da Ação Fundamenta de (FISHBEIN; 

AJZEN, 2010). Neste contexto, a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) avaliará se os 

construtos deste instrumento são consistentes com os pressupostos teóricos centrais 

da Abordagem da Ação Fundamentada. Ressalta-se ainda, que a AFC é um modelo 

particular da Modelagem de Equações Estruturais (MEE), técnica que foi empregada 

na segunda etapa deste estudo. Ao esquematizar as relações, tanto na AFC como na 

MEE, variáveis observadas podem ser também denominadas “medidas”, “indicado-

res”, ou variáveis “manifestadas” e são tradicionalmente representadas por um qua-

drado ou um retângulo. A estas variáveis associa-se um erro de medida (e). A resposta 

a um item de uma escala do tipo Likert de 5 pontos (de “1 – discordo fortemente” à “5 

– concordo totalmente”) é um exemplo de variável observada. Por outro lado, as vari-
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áveis não observadas – também denominadas fatores, domínios, construtos ou vari-

áveis latentes – são representadas por círculos esféricos ou ovais. O termo “fator co-

mum” é ainda outra denominação deste tipo de variável uma vez que os efeitos desta 

variável podem ser compartilhados com uma ou mais variáveis observadas 

(SCHREIBER; NORA, 2006; BAGOZZI; YI, 2012).  

 

A figura 9 apresenta uma estrutura de AFC. 

 

Figura 9. Modelo Genérico de AFC. Adaptado de Schreiber e Nora (2006). λ 

=coeficiente de regressão; e=erro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os arcos que ligam os fatores representam a correlação entre eles e para cada 

seta que sai do fator até uma variável observada, há um coeficiente de regressão 

padronizado (i.e., carga fatorial) correspondente (representados na figura pelos lamb-

das (λ)). Além da representação gráfica, constroem-se equações matemáticas que 
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representam tais relações, as chamadas equações estruturais. As equações estrutu-

rais acerca do modelo completo testado nesta pesquisa estão apresentadas adiante, 

na aplicação da MEE. 

Outro aspecto bastante importante da AFC – que é comum a diversos modelos 

de MEE – é o entendimento do sentido das setas, ou seja, de como se relacionam as 

variáveis dependentes e independentes em cada regressão contida no modelo. A este 

respeito, há uma grande discussão na literatura quanto à relação entre variáveis la-

tentes (i.e., os construtos) e observadas e a relação de causalidade que guardam 

entre si (EDWARDS; BAGOZZI, 2000). A explicação teórica da AFC considera que 

construtos causam variáveis observadas e a este modelo atribui-se o nome de refle-

xivo. Em outras palavras, para explicação do modelo, o construto age como uma va-

riável independente (x) e a variável observada, uma variável dependente (y). Grafica-

mente, a variável que recebe a seta será a dependente, e aquela da qual parte a seta, 

será a variável independente. Apesar de haver esta consideração teórica, quando se 

gera o modelo, as variáveis observadas são inseridas como variáveis independentes 

(x), ou seja, preditoras, dado que só é possível obter um construto a partir da obser-

vação de outras variáveis. Portanto, apesar de haver discussões em relação a cons-

trutos apresentarem um efeito causal sobre variáveis observadas, tais discussões ra-

ramente incorporam os princípios de causalidade advindos da filosofia científica 

(MILL, 1886; HUME, 1946; POPPER, 1959; SUPPES, 1970). Deste modo, dado que 

a maioria das relações entre construtos e variáveis observadas não são distintas – 

dado que distinção entre variáveis seria um dos pressupostos para causalidade9– é 

mais coerente considerar a relação entre construtos e variáveis observadas uma re-

lação tautológica (EDWARDS; BAGOZZI, 2000), isto é, há uma interação recíproca 

entre tais variáveis, não cabendo a interpretação fixa de que apenas construtos for-

mam observações. Portanto, esta pesquisa considera o caráter recíproco destas rela-

ções na apresentação dos modelos tanto de AFC como de MEE (aplicada na etapa 2 

desta pesquisa).  

Dadas tais considerações, um dos principais objetivos pós-análise, tanto para 

AFC como para a MEE, é avaliar os coeficientes das relações pressupostas (i.e., a 

carga fatorial obtida entre os fatores e/ou entre fatores e as variáveis observadas). O 

                                                           
9 Para revisão de todos os pressupostos para causalidade, conferir Edwards e BagozzI (2000). 
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ajustamento do modelo aos dados observados será avaliado por meio dos seguintes 

indicadores de qualidade10: indicador CFI (“comparative fit index”) e indicador RMSEA 

(“root mean square error of approximation”) que apresentam os pontos de corte a se-

guir (DILLON, 1996; DEWAR et al., 2013): 

a. CFI: valores ≥ 0,9, ≥ 0,95, ou iguais a 1 indicarão ajustamento adequado, 

bom ou exato ao modelo, respectivamente; 

b. RMSEA: valores ≤ 0,08, ≤ 0,06 e 0, significarão aceitável, próximo ou 

ajustamento exato do modelo, respectivamente; 

 

4.5.3 Definição da Amostra 

Para estudos de validação de instrumentos psicológicos, define-se o nú-

mero mínimo de participantes por meio do critério razão itens/participante da 

pesquisa, o qual propõe que a amostra deve ser composta por pelo menos cinco 

participantes para cada item do instrumento (PASQUALI, 1999). Desta forma, 

considerando 35 o total dos itens do instrumento adaptado, esperava-se para 

esta pesquisa uma amostra mínima de aproximadamente 175 adolescentes. 

Afim de buscar uma adaptação e validação segundo sexo, buscou-se uma 

amostra de 420 já com uma margem de 20% para perdas. A amostra total final 

obtida foi de 430 adolescentes. 

 

4.5.4 O Instrumento Original 
 

O questionário original de PEDERSEN et al. (2014) (anexo 8) foi o ins-

trumento escolhido para adaptação e validação para o contexto brasileiro. O 

instrumento original conta com 5 construtos (i.e., 5 domínios, fatores, ou variá-

veis latentes), a saber: (1) Comportamento de consumo de FLV (por frequência 

                                                           
10 Apesar da existência de uma grande quantidade de índices, a utilização de 2 a 4 dos índices mais 
relevantes é suficiente e satisfatório para a avaliação da aderência do modelo, sendo os índices CFI e 
RMSEA os mais utilizados (HU; BENTLER, 1999). Optou-se, então, pela apresentação dos índices 
CFI e RMSEA nesta pesquisa. 
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de consumo semanal), para avaliação do comportamento em questão; e 4 cons-

trutos baseados nos pressupostos centrais da Abordagem da Ação Fundamen-

tada: (2) Autoeficácia; (3) atitudes (Expectativas de Resultado); (4) Normas So-

ciais Descritivas; (5) Normas Sociais Cautelares. Cada um dos construtos ori-

ginais é descrito a seguir: 

 

O construto usado para medir o consumo de FLV é a frequência alimen-

tar semanal, com oito questões que representam o consumo de frutas e vege-

tais em 8 diferentes situações de consumo. Tais questões contam com uma 

frase norteadora, a saber: “Thinking of an ordinary week, how often do you eat 

fruit/vegetables...” (pensando em uma semana comum, com que frequência 

você consome frutas e vegetais); situações de consumo: “(1) in your breakfast 

(no café da manhã) / (2) as part of your lunch (como parte de seu almoço) / (3) 

as part of your dinner (como parte de seu jantar) / (4) in-between meals (entre 

as refeições)...”. As questões encontram-se em escala Likert de 8 pontos, rela-

cionadas à frequência semanal de consumo de frutas e vegetais, com as se-

guintes opções de respostas: “1 - nunca” (“never”) até “8 - sete vezes na se-

mana” (“seven times a week”) codificada como 8.  

Pedersen et al. (2014), adaptaram o construto “Autoeficácia” de PERRY et 

al. (2008). Este construto foi composto por nove questões norteadas pela seguinte 

frase: “How sure are you that you can eat more fruit and vegetables” (Quão certo 

você está de que pode comer mais frutas e vegetais). As nove questões represen-

tam, por exemplo, cada uma das seguintes situações: “when watching TV or DVD” 

(Quando você está assistindo TV ou DVD), “when you are busy” (quando você está 

ocupado (a)), etc. Cada questão envolve 5 opções de respostas variando de “1- 

definitivamente não tenho certeza” (“not sure at all”) à “5 - completamente certo” 

(“completely sure”). 

O construto expectativas de resultado composto por sete questões nortea-

das pela seguinte frase: “Please answer what will happen if you eat more fruit and 

vegetables” (por favor, responda o que acontecerá se você comer mais frutas e 

vegetais). As sete questões representam, por exemplo, os seguintes resultados: “I 

will like myself better if I eat more fruit and vegetables” (Eu vou gostar mais de mim 

mesmo se eu comer mais frutas e vegetais); “I will lose weight If I eat more fruit and 
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vegetables” (Eu vou perder peso se eu comer mais frutas e vegetais). As repostas 

possíveis variam de “1 - totally disagree” (discordo totalmente) – até “5 - strongly 

agree” (concordo fortemente); 

O Construto para as normas sociais descritivas contou com três questões 

norteadas pela frase: “Please think about how people you Know eat” (por favor, 

pense em como pessoas que você conhece comem). As três questões, represen-

tam, por exemplo, as seguintes apercepções: “my mum/dad, friends, eat(s) a lot of 

fruit and vegetables” (minha mãe/pai/amigos come(m) muitas frutas e vegetais). As 

respostas variam de “0 - don´t Know” (“não sei”) – até “5 - totally agree” (“concordo 

totalmente”); 

O Construto refletido em normas sociais cautelares contou com três ques-

tões norteadas pela frase: “Please answer what people you know think you should 

do” (por favor responda o que as pessoas que você conhece pensam que você 

deve fazer). As questões representam, por exemplo, as seguintes apercepções: 

“my mum/dad/close friends think(s) I should eat more fruit and vegetables” (minha 

mãe/pai/amigos pensa(m) que eu devo comer mais frutas e vegetais). As repostas 

possíveis variam de “0 - don´t know” (não sei) até “5 - totally agree”; 

Aos autores do instrumento original foram solicitadas as seguintes adap-

tações as quais foram avaliadas no processo de adaptação: 

 

a. Inclusão do termo “próximos” (“close”) para o grupo “amigos”, 

configurando o termo “amigos próximos” (“close friends”); 

b. A inclusão do grupo de referência “mídias sociais (Facebook®, 

Instagram®, Periscope®, Snapchat®, Blogs, etc)”; 

Ressalta-se que questionários que visam verificar as variáveis de interesse 

presentes na Abordagem da Ação Fundamentada têm questões construídas se-

gundo uma lógica que permite a alocação das perguntas em seus respectivos 

construtos. O questionário original de Pedersen et al. (2014) segue esta lógica de 

construção aplicando-a ao consumo de FLV. As instruções para se criar um ques-

tionário do tipo podem ser conferidas em Ajzen (2010). 
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4.5.5 Análises estatísticas 

Parte das respostas dos especialistas na fase 1 e dos adolescentes no estudo 

piloto, foram avaliadas por frequência (as demais avaliações desta fase foram quali-

tativas). As análises da fase 2 (verificação de propriedades psicométricas) foram con-

duzidas com o software R (R CORE TEAM, 2013) e adotou-se o nível de significância 

de 5%. Para contornar alguns casos de dados faltantes em algumas das variáveis, 

utilizou-se a técnica de predictive mean matching (PMM) (MORRIS et al., 2014). A 

consistência interna foi avaliada pelo Alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951). A ade-

rência do modelo às questões do instrumento foi avaliada pela Análise Fatorial Con-

firmatória (AFC) e consideraram-se os seguintes índices para um modelo de boa qua-

lidade: Comparative Fit index (CFI): valores ≥ 0,9; Root Mean Square Error of Appro-

ximation (RMSEA): valores ≤ 0,06. Esperava-se também para cada variância dos fa-

tores, uma carga fatorial de ≥ 0,4 (HAIR, 1995). 

  

4.6 Etapa 2 – Consumo de FLV de adolescentes brasileiros segundo a 

Abordagem da Ação Fundamentada. 

 

Os preditores do comportamento alimentar (consumo de FLV) e do IMC de ado-

lescentes brasileiros, bem como a influência de variáveis socioeconômicas sobre a 

intenção comportamental em consumir FLV utilizaram a modelagem de Equações Es-

truturais (MEE), uma técnica estatística que compreende diversas outras técnicas es-

tatísticas como análise fatorial, regressão linear, regressão múltipla, regressão logís-

tica, Generalized Linear Models (GLM), Generalized Estimating Equation (GEE), Ge-

neralized Method of Moments (GMM) (SCHREIBER; NORA, 2006; JACKSON et al., 

2009; MAROCO, 2010; BLUNCH, 2012).  

 

4.6.1 Amostra 

A amostra foi composta pelos mesmos 430 adolescentes utilizada na equiva-

lência de mensuração da etapa 1 (item 4.5.3). 
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4.6.2 Instrumentos  

Além do instrumento de Pedersen et al. (2014), adaptado e validado na etapa 

1, foi aplicado um questionário para coleta de dados socioeconômicos e demográficos.  

Peso e altura, auto relatados, também foram coletados para o cálculo do Índice 

de Massa Corporal dos adolescentes. Os procedimentos para estas coletas são des-

critos a seguir. A versão final do instrumento, com o questionário adaptado, o inquérito 

socioeconômico, demográfico e inquérito de peso e altura, pode ser visualizada no 

anexo 13. 

 

4.6.2.1 Questionário socioeconômico e demográfico 

 

A fim de caracterizar a população do estudo e investigar a influência socioeco-

nômica sobre a intenção comportamental em consumir FLV, foram coletados idade, 

sexo, escolaridade do pesquisado, grau de instrução do responsável, variáveis socio-

econômicas e cor de pele do adolescente a partir de um instrumento adaptado dos 

questionários desenvolvidos pelo grupo de pesquisas da Faculdade de Economia, Ad-

ministração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (PRINUTHA11) e pela As-

sociação Brasileira de Empresas e Pesquisas/ABEP12, em sua versão mais recente 

(2015). Particularmente, adaptaram-se para os sujeitos da pesquisa (adolescentes) 

as variáveis “grau de instrução do responsável” e foram desconsideradas as variáveis 

“acesso a serviços públicos”. O questionário adaptado poder ser visto no anexo 10. 

 

4.6.2.1.1 Inquérito de peso e altura. 

 

Peso e altura foram coletados por meio do auto relato dos adolescentes já que 

estudos epidemiológicos voltados ao monitoramento da prevalência de excesso de 

peso, relatam que peso e altura auto referidos constituem informações confiáveis 

                                                           
11 Adaptado dos formulários do IBGE. 
12 O formulário da ABEP pode ser consultado em: http://www.abep.org. 
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(JESUS MENDES DA FONSECA, DE et al., 2004; PEIXOTO et al., 2006), o que torna 

viável a utilização desta metodologia em estudos similares. Adicionalmente existem 

evidências que apontam que o peso auto referido  é suficientemente acurado para 

avaliações epidemiológicas (BOWMAN; DELUCIA, 1992). 

Para caracterização da amostra segundo o estado nutricional, o resultado bruto 

do IMC foi transformado em percentil, segundo a idade em meses de cada partici-

pante, e classificado em: magreza acentuada, magreza, eutrofia, sobrepeso, obesi-

dade e obesidade grave, conforme orientação da OMS (WHO, 2002). 

 

4.6.3 Análise por Modelagem de Equações Estruturais 

 

O teste dos preditores da Abordagem da Ação Fundamentada aplicados ao 

consumo de FLV foi realizado por meio da técnica de Modelagem de Equações Es-

truturais (MEE).  

A MEE tem sido descrita como uma combinação de várias técnicas estatísticas, 

e combina, dentre outras, análise fatorial e regressão múltipla (ULLMAN, 2001). Se-

gundo Schreiber e Noram (2006), em comparação com a AFC, a MEE estende as 

possibilidades de relações entre as variáveis latentes e abarca dois componentes: (a) 

um modelo de mensuração (o que basicamente corresponde a AFC) e (b) um modelo 

estrutural. O modelo estrutural por sua vez, permite a relação entre variáveis denomi-

nadas exógenas (i.e., as variáveis independentes na criação do modelo) e endógenas 

(i.e., as variáveis dependentes na criação do modelo ou variáveis resposta ou ainda 

fatores de segunda ordem). Tanto uma como a outra podem ser variáveis observadas 

ou latentes, a depender do modelo a ser testado. Segundo os autores, na construção 

do modelo estrutural, as variáveis exógenas representam os construtos que exercem 

influência sobre outros construtos sob estudo, e não sofrem influência de outros fato-

res. A figura 10 apresenta as variáveis endógenas e exógenas em uma estrutura de 

MEE como uma extensão da AFC apresentada anteriormente. Um aspecto bastante 

relevante a ser retomado, é o caráter reflexivo do modelo. Na explicação teórica do 

modelo a compreensão da relação de dependência e independência entre variáveis 

exógenas e endógenas se inverte. Em outras palavras, como mostra a figura 10, a 
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variável exógena recebe a seta, nesse caso, aparecendo como uma variável depen-

dente. Por outro lado, a variável da qual parte a seta (i.e., uma variável endógena) 

aparece como uma variável independente.   

Em resumo, a leitura teórica das relações diz que variáveis latentes são deter-

minantes do comportamento observado, mas operacionalmente usa-se as variáveis 

observadas para inferir as variáveis latentes. No caso do modelo geral apresentado 

(figura 10) uma variável latente endógena forma-se, não a partir de variáveis observa-

das, mas a partir de 2 outras variáveis latentes (i.e., preditoras ou independentes ou 

exógenas). Na presente pesquisa a mesma leitura operacional deve ser feita para 

relação entre as intenções e suas preditoras: a variável latente “Intenções em consu-

mir FLV" apresenta-se como variável latente endógena, dependente de outras 4 vari-

áveis também latentes (neste caso denominadas exógenas) que operacionalmente, 

formam as intenções. Sob tal perspectiva as Intenções Comportamentais são forma-

das por expectativas de resultado/atitudes, normas descritivas, normas cautelares e 

autoeficácia. Apesar de as setas partirem das intenções para as 4 variáveis, é impor-

tante compreender que as intenções emergem a partir destas 4 variáveis.  

Ainda, há de se retomar que a maioria das relações entre construtos (o que se 

aplica também na MEE) e variáveis observadas não são distintas, não admitindo o 

pressuposto de causalidade13. Deste modo a relação entre construtos entre si ou entre 

construtos e variáveis observadas se tornam relações tautológicas, ou seja, recípro-

cas (EDWARDS; BAGOZZI, 2000). Neste caso, devido a confusão, mal entendidos e 

discordância entre autores sobre a ordem de causalidade no modelo,  Schreiber e 

Nora (2006) sugerem aos pesquisadores que, simplesmente, discutam a natureza di-

reta ou indireta das relações e os efeitos entre os construtos em função da teoria ou 

suposições empíricas. Portanto, a análise das hipóteses do presente estudo será dis-

cutida no âmbito das relações recíprocas considerando a teoria inerente à Abordagem 

da Ação Fundamentada.   

 

 

                                                           
13 Para revisão todos os pressupostos para causalidade, conferir Edwards e BagozzI (2000). 
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Figura 10. Modelo Genérico de MEE. Adaptado de Schreiber e Nora (2006). λ 

=coeficiente de regressão; e=erro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

A interpretação dos os coeficientes das relações pressupostas (i.e., a carga 

fatorial obtida entre os fatores e/ou entre fatores e as variáveis observadas) e da qua-

lidade do modelo utiliza os mesmos critérios da AFC.  

A MEE considera implicitamente na construção do modelo, as relações entre 

os construtos (i.e., variáveis latentes) e as variáveis observadas como uma sucessão 

de equações estruturais, o que seria semelhante à execução de uma série de equa-

ções de regressão (SCHREIBER; NORA, 2006). As hipóteses propostas na presente 

pesquisa (item 4.5), bem como as respectivas equações estruturais14 são apresenta-

das a seguir: 

 Hipótese 1:  

COMPORTAMENTO ALIMENTAR de FLV = f (INTENÇÃO FLV) + e 

 Hipótese 2:  

IMC = f (INTENÇÃO FLV) + e 

 Hipótese 3a:  

NORMA SOCIAL CAUTELAR = f (INTENÇÃO FLV) + e 

 

                                                           
14 A apresentação das equações está de acordo com o sentido das setas apresentado na representação gráfica. 
No entanto é coerente considerar toda a discussão a respeito do caráter reflexivo do modelo. 
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 Hipótese 3b: 

NSC4 = f (NORMA SOCIAL CAUTELAR) + e 

 Hipótese 4a: 

NORMA SOCIAL DESCRITIVA = f (INTENÇÃO FLV) + e 

 Hipótese 4b:  

NSD4 = f (NORMA SOCIAL DESCRITIVA) + e 

 Hipótese 5: 

EXPECTATIVA DE RESULTADO/ATITUDES = f (INTENÇÃO FLV) + e 

 Hipótese 6: 

AUTOEFICÁCIA = f (INTENÇÃO FLV) + e 

 Hipótese 7: 

INTENÇÃO FLV = f (DVD, automóvel, secadora, lava-louça, freezer, microôn-

das, banheiro, responsável avô/avó) + e 

 

Onde:  

NSC4 = questão 4 do construto norma social cautelar, referente às normas cau-

telares especificamente às mídias sociais. 

NSD4 = questão 4 do construto norma social descritiva, referente às normas 

descritivas especificamente às mídias sociais. 

e = medida do erro associado à variável; 

 

4.6.4 Análises Estatísticas 

As análises referentes às interações entre os preditores da Abordagem da Ação 

Fundamentada aplicados ao consumo de FLV foram conduzidas com o software R (R 

CORE TEAM, 2013) e adotou-se o nível de significância de 5%. Para contornar alguns 

casos de dados faltantes em algumas das variáveis, utilizou-se também a técnica de 

predictive mean matching (PMM) (MORRIS et al., 2014). Assim como na AFC, a ade-

rência do modelo foi considerada com base nos seguintes indicadores de qualidade: 

Comparative Fit index (CFI): valores ≥ 0,9; Root Mean Square Error of Approximation 
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(RMSEA): valores ≤ 0,06. Considera-se relevante, para cada variância dos fatores, 

uma carga fatorial de ≥ 0,4 (HAIR, 1995). 

Devido a problemas de identificabilidade do modelo (KAPLAN, 2000; KLINE, 

2004), testou-se a influência das variáveis socioeconômicas e demográficas sobre a 

intenção em consumir FLV, uma a uma (regressão simples), selecionando-se apenas 

as significativas, no nível de 5%. As demais foram descartadas.  

Ressalta-se que os números “1” apresentados no diagrama e nas tabelas dos 

resultados indicam que aquele coeficiente de regressão foi fixado em 1. Na MEE, co-

eficientes são fixados para minimizar o número de parâmetros estimados no modelo 

(SCHREIBER; NORA, 2006). Em outras palavras, é preciso fixar o coeficiente em al-

gum valor (e.g., “1”) para que o modelo seja estimável. Estes coeficientes correspon-

dem aos coeficientes não padronizados (i.e., as covariâncias ou os coeficientes de 

regressão não padronizados). Além destes, são apresentados também os coeficientes 

padronizados (i.e., as cargas fatoriais). Ambos guardam a mesma relação.   

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Adaptação Transcultural e Validação 

 

Na fase 1 – adaptação transcultural, o instrumento foi trabalhado, gerando as 

versões 1, 2 e 3 do questionário, que podem ser visualizadas respectivamente nos 

anexos 10, 11 e 12. A versão final, já com todos os questionários de interesse à pes-

quisa, é apresentada no anexo 13. O questionário que fora adaptado inicia-se sempre 

a partir do inquérito de frequência de consumo de FLV. 

 

5.1.1 Verificação da versão 1 por especialistas  

Para a avaliação da equivalência semântica, conceitual e de itens realizada por 

17 especialistas, a versão 1 contou com 100% de compreensão em 7 questões que 

foram, portanto, mantidas para as versões seguintes do questionário. As demais ques-

tões tiveram graus variados de compreensão. No entanto, nenhuma delas foi classifi-

cada como “1 – discordo totalmente” ou “2 – discordo”, e as maiores frequências de 
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concordância sempre se concentraram em “4 - concordo totalmente”. Tais frequências 

são apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Frequência de respostas dos especialistas (n=17) segundo grau de com-

preensão das afirmações da Versão 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à consulta aos especialistas quanto a modificações e sugestões 

previamente identificadas (também para verificação da equivalência conceitual e de 

itens), o grau de concordância para as sugestões de algumas palavras, adaptações 

de expressões e inclusão de algumas questões nos construtos, podem ser visualiza-

das na tabela 3. 
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1 2 3 4

1 "Frutas e vegetais" por "Frutas, legumes e verduras" 5,9 5,9 29,4 58,8

2 "Vegetais" por "Legumes e verduras". 11,8 5,9 23,5 58,8

3 "Amigos" por "melhores amigos" 29,4 52,9 5,9 11,8

4 Quando vê alguém das mídias sociais (facebook®, Instagram®, Periscope®, Snapchat®, Blogs etc.) 6,7 40,0 53,3

5 Eu terei uma aparência melhor para meus melhores amigos se eu comer mais frutas e vegetais 5,9 29,4 41,2 23,5

6 Eu terei uma aparência melhor para as pessoas das mídias sociais (facebook®, Instagram®, Periscope®, 

Snapchat®, Blogs etc.) se eu comer mais frutas e vegetais 11,8 11,8 52,9 23,5

7 Pessoas das mídias sociais (facebook®, Instagram®, Periscope®, Snapchat®, Blogs etc.) comem muitas 

frutas e vegetais 11,8 5,9 47,1 35,3

8 Pessoas que acompanho nas mídias sociais (facebook®, Instagram®, Periscope®, Snapchat®, Blogs) 

acreditam que os outros devem comer mais frutas e vegetais 6,25 56,25 37,5

TOTAL 9,6 15,6 37,0 37,8

Inclusão de questões em: "Expectativas de resultado: por favor, responda o que acontecerá se você comer 

mais frutas e vegetais”

Inclusão de questão em: "normas cautelares: por favor, responda o que as pessoas que você conhece 

acreditam deve-se fazer”

Modificações 

Substituição dos termos

Inclusão de questão em: "Autoeficácia: quanto você está certo de que você pode comer mais frutas e 

vegetais"

Inclusão de questão em: "normas descritivas: por favor, pense no que as pessoas que você conhece comem

1 - discordo totalmente; 2 - discordo; 3 - concordo; 4 - concordo totalmente.

1 [ORIGINAL]: (1) definitivamente não tenho certeza; (2) não tenho certeza; (3) tenho certeza; (4) tenho muita 

certeza; (5) tenho  certeza absoluta

35,7

2 [ADAPTADA]: (1) definitivamente não tenho certeza; (2) não tenho muita certeza; (3) certeza; (4) muita certeza 64,3

3 [ORIGINAL]: (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) não concordo nem discordo; (4) concordo; (5) concordo 

totalmente

66,7

4 [ADAPTADA]: (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) concordo; (4) concordo totalmente 33,3

5 [ORIGINAL]: (0) não sei; (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) não concordo nem discordo; (4) concordo; 

(5) concordo totalmente

60,0

6 [ADAPTADA]: (0) não sei; (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) concordo; (4) concordo totalmente 40,0

Comparando a versão original com a adaptada, qual o modelo de respostas você acha mais adequado para a 

dimensão "autoeficácia: quanto você está certo de que você pode comer mais frutas e vegetais"*

Comparando a versão original com a adaptada, qual o modelo de respostas você acha mais adequado para a 

dimensão "expectativas de resultado: por favor, responda o que acontecerá se você comer mais frutas e 

vegetais” **

Comparando a versão original com a adaptada, qual o modelo de respostas você acha mais adequado para as 

dimensões "normas descritivas e normas cautelares" **

*14 especialistas responderam a esta questão; **15 especialistas responderam a esta questão. 

Operacionalização

Tabela 3. Frequência de respostas dos especialistas (n=17) segundo grau de con-

cordância em relação às mudanças sugeridas para Versão 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a equivalência operacional, os especialistas também foram con-

sultados quanto a melhor estrutura de resposta para 4 dos construtos. As respostas 

podem ser visualizadas na tabela 4.  

 

Tabela 4. Frequência de respostas dos especialistas (n=17) segundo opções de 

operacionalização da Versão 1. 
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Por meio da resposta a questão aberta disponibilizada ao final de cada bloco 

de itens dos construtos - “Se julgar necessário, faça aqui seu(s) comentário(s) e su-

gestão(ões), identificando a questão(ões) e o(s) motivo(s)” - os especialistas também 

contribuíram com os seguintes comentários e sugestões: 

1 – Simplificação ou eliminação das sentenças de introdução às questões de 

cada construto, para tornar as questões mais objetivas; 

2 – Substituição de “quando assiste TV e DVD” por “ enquanto assiste TV”; 

3 – Inclusão de mais duas questões no construto “expectativas de resultado”: 

“meus amigos também comerão mais frutas e verduras” e “meus amigos ficarão orgu-

lhosos de mim”.  

A evolução desta versão para a versão 2 do questionário pode ser conferida 

nos anexos 10 e 11. 

 

5.1.2 Estudo piloto: verificação da versão 2 

Para a avaliação da equivalência semântica, conceitual e de itens perante a 

população alvo, a versão 2 do questionário recebeu a consulta de 20 adolescentes do 

6º ano do ensino fundamental ao primeiro ano do ensino médio da escola EMEF An-

tonio Giovani Lanzi – Mogi - Guaçú - SP. O tempo médio de preenchimento do instru-

mento – obtido a partir de 10 dos 20 participantes que responderam a um exemplar 

impresso da versão 2 - foi de 15 minutos. Os 20 participantes atribuíram 100% de 

compreensão a 9 questões, que, portanto, foram mantidas para versão seguinte. Tais 

frequências podem ser visualizadas na tabela 5. As demais questões tiveram graus 

variados de compreensão e foram feitos comentários particularmente às questões 5, 

8, 10, 16, 22-24, 32 e 36. 
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1 2 3 4

1 Frutas no seu café da manhã 100,0

2 Frutas no seu almoço 5,3 5,3 89,5

3 Frutas no seu jantar 100,0

4 Frutas nos seus lanches 100,0

5 Verduras no seu café da manhã 21,1 10,5 68,4

6 Verduras no seu almoço 100,0

7 Verduras no seu jantar 100,0

8 Verduras no seu lanches 16,7 16,7 66,7

9 Todos os dias? 100,0

10 Quando volta para casa da escola ou trabalho? 5,0 10,0 20,0 65,0

11 Enquanto assiste TV? 5,0 95,0

12 Quando está em frente ao computador? 10,0 10,0 80,0

13 Quando seus amigos estão por perto? 5,0 95,0

14 Quando você está entediado? 15,0 5,0 5,0 75,0

15 Quando você está de mau humor? 100,0

16 Quando há comida com muita gordura e açúcar por perto? 5,0 15,0 20,0 60,0

17 Quando você está ocupado? 10,0 90,0

18 Minha forma física vai melhorar 100,0

19 Eu me sentirei melhor comigo mesmo(a) 95,0

20 Eu terei mais energia 100,0

21 Eu perderei peso 100,0

22 Minha aparência vai melhorar 10,0 10,0 80,0

23 Minha aparência vai melhorar para meus amigos 5,0 10,0 10,0 75,0

24 Eu terei uma aparência melhor para compartilhar nas mídias sociais (facebook®, Instagram®, Periscope®, 

Snapchat®, Blogs etc.)

5,0 10,0 85,0

25 Minha família também comerá mais frutas e verduras 5,0 5,0 90,0

26 Minha família ficará orgulhosa 5,0 95,0

27 Meus amigos também comerão mais frutas e verduras 5,0 95,0

28 Meus amigos ficarão orgulhosos de mim 5,0 10,0 85,0

29 Minha mãe come muitas frutas e verduras 5,0 95,0

30 Meu pai come muitas frutas e verduras? 5,0 95,0

31 Meus amigos comem muitas frutas e verduras? 5,0 95,0

32 As pessoas que sigo e acompanho nas mídias sociais (facebook®, Instagram®, Periscope®, Snapchat®, Blogs etc.) 

parecem comer muitas frutas e vegetais?

5,0 15,0 80,0

33 Minha mãe acha que eu devo comer mais frutas e verduras 5,26 94,7

34 Meu pai acha que eu devo comer mais frutas e verduras 5,26 94,7

35 Meus amigos acham que eu devo comer mais frutas e verduras 10,5 5,26 84,2

36 As pessoas que sigo e acompanho nas mídias sociais (facebook®, Instagram®, Periscope®, Snapchat®, Blogs etc.) 

acham que todos devem comer mais frutas e vegetais 5,56 94,4

TOTAL 3,2 3,7 3,6 89,4

*19 participantes responderam a esta questão.

Construtos e Itens

Pensando em uma semana comum, com qual frequência você come*

Você acredita que pode comer mais frutas e verduras

Responda o que acontecerá se você comer mais frutas e verduras

Pense em como as pessoas que você conhece comem e responda

Pense no que as pessoas que você conhece acham que você deve fazer e responda*

1 - discordo totalmente; 2 - discordo; 3 - concordo; 4 - concordo totalmente.

Tabela 5. Frequência de respostas dos adolescentes (n=20) segundo grau de com-

preensão das afirmações da Versão 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estas questões foram feitas as seguintes sugestões: 

 

1 – Retirar a questão 5 “verduras no seu café da manhã” por isto ser uma prática in-

comum; 
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2 – Fornecer exemplos de verduras em um lanche, para as questões que envolves-

sem estes termos; 

3 – Na questão 10, mudar os termos “quando volta para casa” para “quando chega 

em casa”; 

4 – Para questão 16, fornecer exemplos de comida com muita gordura e açúcar; 

5 – Das questões 22 a 24, fornecer exemplos ao termo “aparência”. 

6 – Melhorar a clareza das questões 32 e 36. 

7 – Inserir as condicionantes “se” no início de cada uma das questões do construto 

expectativas de resultado, de modo a tornar as questões mais objetivas e claras. 

 

Considerando a equivalência operacional, os adolescentes também foram con-

sultados quanto a melhor estrutura de resposta para 4 dos construtos do instrumento. 

Todavia foram poucas as considerações não implicando em modificações no instru-

mento. Ainda com relação a estrutura das escalas, após o piloto, esta questão foi 

discutida com dois especialistas (nutricionista e uma psicóloga) com experiência em 

instrumentos psicométricos aplicados a crianças e adolescentes. A partir desta dis-

cussão, decidiu-se pela estruturação das escalas relacionadas aos construtos psico-

lógicos em barra deslizante, uma vez que este formato parece tornar o preenchimento 

das questões menos entediante e garante maior atenção do respondente (ROSTER 

et al., 2015). Posteriormente nas análises estatísticas, a escala de 0 a 100 obtida a 

partir das respostas por barras foram novamente convertidas a uma escala de 5 pon-

tos, dividindo-se a escala de 100 pontos por 25 e somando-se 1. 

A evolução da versão 2 para a versão 3 do questionário pode ser conferida nos 

anexos 11 e 12. 

 

5.1.3 Verificação da versão 3 por especialistas 

 A nova versão (3) foi então encaminhada novamente aos mesmos espe-

cialistas que avaliaram a versão 1 e 9 deles contribuíram para a nova verificação 

de equivalência semântica, conceitual e de itens. Nesta fase, o instrumento foi 

apresentado já em sua versão de aplicação e os especialistas puderam fazer 
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colocações a partir de uma pergunta aberta apresentada ao final de cada bloco. 

De modo geral o instrumento foi considerado satisfatório e a inclusão das escalas 

de 0 a 100 em barra deslizante teve boa aceitação. A substituição de algumas 

palavras e adaptação de algumas expressões foi sugerida, a saber: 

1 – Substituição dos termos remanescentes “verduras” por “verduras e 

legumes”; 

2 – No construto autoeficácia, substituição do início das questões de “eu 

tenho certeza que eu posso” para “eu me sinto capaz”.  

A partir destas considerações, obteve-se a versão final do instrumento, 

que, em conjunto com as demais questões de interesse à pesquisa, pode ser 

visualizado no anexo 13. 

 

5.1.4 Validação: as propriedades psicométricas do instrumento 

Esta fase 2 correspondeu a verificação de equivalência de mensuração do ins-

trumento e para tal, utilizou-se a análise do Alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951), 

para avaliação da consistência interna e a Análise Fatorial Confirmatória 

(SCHREIBER; NORA, 2006), para verificar a adequação, qualidade ou aderência das 

questões ao modelo teórico no qual basearam-se. 

Estas análises foram obtidas a partir da aplicação do instrumento adaptado à 

amostra de 430 adolescentes das escolas selecionadas para a pesquisa. Os adoles-

centes tinham idade média de 14,5 anos (DP = 1,88), sendo 58,2% do sexo feminino 

e 41,8% do sexo masculino.  

As estatísticas descritivas acerca das respostas ao instrumento adaptado, bem 

como a consistência interna para cada um dos construtos é apresentada na tabela 6.  
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Tabela 6. Instrumento adaptado: Estatísticas descritivas, médias, desvio padrão e 

Alfa de Cronbach. 

Construtos (variáveis latentes) e Itens Adolescentes (n=430) 

Média 
Desvio Pa-
drão (DP) Mínimo Máximo Válidos Faltantes 

Comportamento: Frequência semanal 

de Consumo de FLV (α = 0,77) 
             
1. Quantas vezes você come FRUTAS no 
seu CAFÉ DA MANHÃ 

429 1 1,29 1,66 0 7 

2. Quantas vezes você come FRUTAS no 
seu ALMOÇO 

429 1 1,32 1,70 0 7 

3. Quantas vezes você come FRUTAS no 
seu JANTAR 

425 5 1,17 1,71 0 7 

4. Quantas vezes você come FRUTAS 
nos seus LANCHES (LANCHE DA MA-
NHÃ ou DA TARDE, por exemplo) 

426 4 2,04 1,95 0 7 

5. Quantas vezes você come VERDURAS 
E/OU LEGUMES no seu ALMOÇO 

429 1 3,61 2,42 0 7 

6. Quantas vezes você come VERDURAS 
E/OU LEGUMES no seu JANTAR 

430 0 3,40 2,47 0 7 

7. Quantas vezes você come VERDURAS 
E/OU LEGUMES nos seus LANCHES 
(Exemplo: um sanduíche com cenoura ra-
lada ou tomate ou alface no lanche da 
manhã ou da tarde) 
 

430 0 1,76 1,93 0 7 

Autoeficácia (α = 0,82) 
 

            

8. Eu me sinto capaz de comer mais FRU-
TAS E/OU VERDURAS/LEGUMES todos 
os dias 

430 0 3,65 1,18 1 5 

9. Eu me sinto capaz de comer mais FRU-
TAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 
quando chego em casa da escola ou do 
trabalho 

430 0 3,41 1,18 1 5 

10. Eu me sinto capaz de comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 
enquanto assisto TV 

430 0 3,18 1,27 1 5 

11. Eu me sinto capaz de comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 
enquanto estou em frente ao computador 
ou usando o celular 

430 0 2,88 1,32 1 5 

12. Eu me sinto capaz de comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 
quando meus amigos estão por perto 

430 0 2,89 1,25 1 5 

13. Eu me sinto capaz de comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 
quando estou aborrecido(a) 

430 0 2,39 1,22 1 5 

14. Eu me sinto capaz de comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 
quando estou de mau humor 

430 0 2,38 1,19 1 5 

15. Eu me sinto capaz de comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 
quando há opções de "fast food" por perto 

430 0 2,50 1,34 1 5 

16. Eu me sinto capaz de comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS quando eu 
tenho muita coisa para fazer 
 
 
 
 

430 0 2,71 1,27 1 5 
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Construtos (variáveis latentes) e Itens Adolescentes (n=430) 

Média 
Desvio Pa-
drão (DP) Mínimo Máximo Válidos Faltantes 

Expectativas de Resultado (i.e., Atitu-

des) (α = 0,84) 
 

            

17. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, meu corpo ficará 
em forma 

430 0 4,20 0,89 1 5 

18. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, eu gostarei mais 
de mim 

430 0 3,23 1,32 1 5 

19. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, eu terei mais 
energia para fazer minhas atividades 

430 0 4,33 0,86 1 5 

20. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, eu perderei peso 

430 0 3,66 1,22 1 5 

21. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, eu terei uma 
aparência melhor 

430 0 4,09 1,08 1 5 

22. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES ficarei mais confi-
ante comigo mesmo quando estiver com 
meus amigos e/ou amigas 

430 0 3,63 1,24 1 5 

23. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, gostarei de mos-
trar esta melhora postando textos e/ou fo-
tos nas mídias sociais 

430 0 3,04 1,42 1 5 

24. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, minha famíla 
também vai comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES 

430 0 3,27 1,29 1 5 

25. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES, minha famíla fi-
cará orgulhosa de mim 

430 0 3,66 1,24 1 5 

26. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES também vou in-
fluenciar meus amigos a comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 

430 0 3,04 1,30 1 5 

27. Se eu comer mais FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES serei um exemplo 
de saúde para meus amigos 
 

430 0 3,62 1,25 1 5 

Normas Sociais Descritivas (α = 0,52) 
 

            

28. Minha mãe come  
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 

430 0 4,29 0,96 1 5 

29. Meu pai come FRUTAS E/OU VER-
DURAS/LEGUMES 

430 0 3,86 1,28 1 5 

30. Meus amigos comem FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES 

430 0 2,97 1,13 1 5 

31. As pessoas que sigo nas mídias soci-
ais postam fotos comendo FRUTAS E/OU 
VERDURAS/LEGUMES porque parece 
que se preocupam com a saúde 
 

430 0 2,64 1,37 1 5 

Normas Sociais Cautelares (α = 0,64) 
 

            

32. Minha mãe acha que eu devo comer 
mais FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGU-
MES 

430 0 4,25 1,06 1 5 

33. Meu pai acha que eu devo comer mais 
FRUTAS E/OU VERDURAS/LEGUMES 

430 0 3,96 1,26 1 5 
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Construtos (variáveis latentes) e Itens Adolescentes (n=430) 

Média 
Desvio Pa-
drão (DP) Mínimo Máximo Válidos Faltantes 

34. Meus amigos acham que eu devo co-
mer mais FRUTAS E/OU VERDURAS/LE-
GUMES 

430 0 2,59 1,27 1 5 

35. As pessoas que sigo nas mídias soci-
ais defendem que hábitos saudáveis 
como comer FRUTAS E/OU VERDU-
RAS/LEGUMES são coisas importantes e 
por isso eu acho que devo pensar e fazer 
o mesmo 

430 0 3,28 1,35 1 5 

 

 

A consistência interna (Alfa de Cronbach) do instrumento variou de 0,52 (norma 

social descritiva) a 0,84 (expectativas de resultado), o que sugere que as escalas 

apresentaram razoável homogeneidade. Valores aceitáveis variam de 0,60 

(CRONBACH, 1951), 0,70 a 0,95 (TAVAKOL; DENNICK, 2011), cabendo a ressalva 

de que este índice é sensível ao tamanho do teste, ou seja, ao número de questões 

(i.e., itens) do construto. Neste sentido, mesmo que a norma social descritiva tenha 

apresentado o menor valor (0,52), vale a ressalta de que esta escala possui apenas 4 

itens, o que, de acordo com Field (2005, página 595), pode ser algo bastante  razoável 

para uma escala com poucos itens. A norma social descritiva do instrumento original 

apresentou um índice bastante similar, com valor de 0,53. Os autores  (PEDERSEN 

et al., 2014) sugeriram que esta norma social (descritiva) não foi igualmente 

consistente quando comparada aos outros construtos, no entanto, consideraram 

razoável assumir sua existência. Adicionalmente o presente estudo encontrou 

também um bom índice (0,64) para as normas sociais cautelares, ao passo que os 

autores da versão original encontraram o valor de 0,85. Já para autoeficácia foi 

encontrado o valor de 0,82, valor próximo ao encontrado pelos autores originais (0,86). 

Encontrou-se valor similar ao dos autores orginais (0,81) para o construto expectativa 

de resultado, que na presente pesquisa obteve o valor de 0,84.  

Portanto, a consistência interna como um todo teve Alfa de Cronbach 

adequado, o que representa homogeneidade do instrumento, como pode ser visto  na 

tabela 6. 

A etapa seguinte correspondeu ao teste da qualidade do modelo, também de-

nominado de ajustamento ou aderência do modelo. Nesse sentido, aplicou-se a Aná-
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lise Fatorial Confirmatória e para a interpretação foram utilizados os índices de ajus-

tamento CFI (“comparative fit index”) e RMSEA (“root mean square error of approxi-

mation”). Os valores obtidos indicaram adequação do modelo teórico, o que foi evi-

denciado por um CFI de 0,938 e RMSEA de 0,048 (90% IC: 0,043 – 0,052). Os índices 

de ajustamento do modelo estão apresentados na matriz de correlação entre as vari-

áveis latentes (tabela 7), na apresentação dos coeficientes padronizados da AFC (ta-

bela 8) e na figura 11.  

Considerando o coeficiente de correlação uma medida padronizada a partir das 

covariâncias e que estima o efeito observado, valores ± 0,1 representam um efeito 

pequeno, ± 0,3 representam um efeito médio e ± 0,5 ou mais, um grande efeito 

(FIELD, 2005). Ainda, de acordo com os pressupostos da Abordagem da Ação Fun-

damentada, espera-se uma correlação de média a alta entre comportamentos, nor-

mas, expectativas de resultado e autoeficácia, uma vez que tratam de um mesmo 

conteúdo (AJZEN, 2016).  

 De modo geral, as correlações entre as variáveis latentes apresentaram um 

efeito de médio a alto, o que pode ser verificado na tabela 7. Especificamente, as 

variáveis latentes autoeficácia, expectativas de resultado, norma social descritiva e 

norma social cautelar foram positiva e significativamente correlacionadas entre si. Adi-

cionalmente, à exceção da norma social cautelar (r = 0,034), todas as demais variáveis 

apresentaram correlação positiva e significativa com o comportamento alimentar (i.e., 

frequência semanal de consumo de FLV). A menor correlação entre a norma social 

cautelar (i.e., “crenças no que os “outros” aprovam que deve ser feito) e o consumo 

de FLV por adolescentes, representa uma menor influência deste construto sobre tal 

comportamento. Na avaliação do instrumento original (PEDERSEN et al., 2014), este 

foi o único construto que apresentou correlação significativamente negativa com o 

consumo de FLV de adolescentes, com um r = - 0,25 para a apercepção de normas 

cautelares de amigos e r = - 0,32 para a apercepção de normas cautelares dos pais. 

Interpretando os resultados dos autores, quanto maior é a apercepção dos adolescen-

tes de que seus pais querem que comam FLV, menos comerão estes alimentos. Esta 

relação é mais forte do que aquela ligada aos amigos destes adolescentes. Dado que 

este item da pesquisa tem por objetivo central apresentar o processo de adaptação 

do instrumento baseado na Abordagem da Ação Fundamentada, interpretações deste 

teor serão apresentadas adiante.  
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Todas as correlações podem ser visualizadas na tabela 7. 

Tabela 7. Matriz de correlação de Pearson entre os fatores do instrumento e Índices 

de ajustamento do modelo. 

 
 Variável  
Latentea 1 2 3 4 5 

1.Autoeficácia 1,00     
2.Expectativab 0,492*** 1,00    
3.Norma descritiva 0,505*** 0,425*** 1,00   
4,Norma cautelar 0,362*** 0,642*** 0,665*** 1,00  
5.Comportamento Alimen-
tar (FLV) 0,561*** 0,264*** 0,336*** 0,034 1,00 
a Com base na AFC. Índices de ajustamento: CFI = 0,938; RMSEA = 0,048 (90% de intervalo 
de confiança: 0,043-0,052). ***p≤.001.b Expectativa = expectativa de resultados =  atitudes. 

 

A Análise Fatorial Confirmatória também apresenta as cargas fatoriais padroni-

zadas (i.e., os coeficientes de regressão) de cada questão (variável observada) em 

função de seu construto15. Dado que para cada carga espera-se  um valor ≥ 0,4 (HAIR 

et al., 2010), o modelo apresentou-se adequado, com apenas 2 questões com cargas 

inferiores a este valor (autoeficácia (8º questão) e expectativas de resultado (3º ques-

tão))16. As cargas fatoriais das questões relacionadas aos respectivos construtos são 

apresentadas na tabela 8. 

 

Tabela 8. Força de interação entre variáveis latentes e suas questões/itens de 

formação. 

 

Variável La-
tente 

Variável Observada 
(Questões(Q)a) 

βb SE pc 

          

Autoeficácia                 1 (Q8) 0,80 0,03 < 0,001 

Autoeficácia                 2 (Q9) 0,81 0,03 < 0,001 

Autoeficácia 3 (Q10) 0,81 0,03 < 0,001 

Autoeficácia 4 (Q11) 0,69 0,03 < 0,001 

Autoeficácia 5 (Q12) 0,86 0,03 < 0,001 

                                                           
15 Dado o caráter reflexivo da AFC, ressalta-se a importância da interpretação de reciprocidade e não causali-
dade entre construtos e variáveis observadas. Para revisão sobre esta interpretação, verifica o capítulo “5 Méto-
dos”. 
16 Autoeficácia (8º questão 8): “Eu me sinto capaz de comer mais frutas e/ou verduras/legumes quando há op-
ções de "fast food" por perto)”; Expectativas de Resultado (3º questão): “Se eu comer mais frutas e/ou verdu-
ras/legumes, eu terei mais energia para fazer minhas atividades”. 
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Variável La-
tente 

Variável Observada 
(Questões(Q)a) 

βb SE pc 

Autoeficácia 6 (Q13) 0,67 0,03 < 0,001 

Autoeficácia 7 (Q14) 0,71 0,03 < 0,001 

Autoeficácia 8 (Q15) 0,39 0,03 < 0,001 

Autoeficácia 9 (Q16) 0,71 0,03 < 0,001 

          

Expectativa 1 (Q17) 0,40 0,02 < 0,001 

Expectativa 2 (Q18) 0,92 0,03 < 0,001 

Expectativa 3 (Q19) 0,38 0,02 < 0,001 

Expectativa 4 (Q20) 0,51 0,03 < 0,001 

Expectativa 5 (Q21) 0,56 0,03 < 0,001 

Expectativa 6 (Q22) 0,83 0,03 < 0,001 

Expectativa 7 (Q23) 0,78 0,03 < 0,001 

Expectativa 8 (Q24) 0,74 0,03 < 0,001 

Expectativa 9 (Q25) 0,75 0,03 < 0,001 

Expectativa 10 (Q26) 0,83 0,03 < 0,001 

Expectativa 11 (Q27) 0,71 0,03 < 0,001 

          

Descritiva  1 (Q28) 0,45 0,04 < 0,001 

Descritiva  2 (Q29) 0,60 0,05 < 0,001 

Descritiva  3 (Q30) 0,61 0,04 < 0,001 

Descritiva  4 (Q31) 0,53 0,05 < 0,001 

          

Cautelar  1 (Q32) 0,47 0,03 < 0,001 

Cautelar  2 (Q33) 0,60 0,04 < 0,001 

Cautelar  3 (Q34) 0,84 0,05 < 0,001 

Cautelar  4 (Q35) 0,75 0,05 < 0,001 

          

Alimentaçãoa 1 (Q1) 0,75 0,05 < 0,001 

Alimentaçãoa 2 (Q2) 0,82 0,05 < 0,001 

Alimentaçãoa 3 (Q3) 0,91 0,05 < 0,001 

Alimentaçãoa 4 (Q4) 1,03 0,06 < 0,001 

Alimentaçãoa 5 (Q5) 1,66 0,07 < 0,001 

Alimentaçãoa 6 (Q6) 1,76 0,07 < 0,001 

Alimentaçãoa 7 (Q7) 1,09 0,06 < 0,001 

Análise Fatorial Confirmatória.aComportamento alimentar (FLV). Índices de 

ajustamento: CFI = 0,938; RMSEA = 0,048 (90% de intervalo de confiança: 

0,043-0,052). ***p≤0,001.a A ordem de numeração crescente nesta tabela e 

no modelo gráfico são equivalentes a ordem crescente das questões apre-

sentadas na tabela 6.b Coeficientes padronizados (β).c P-valor. 

 
A representação gráfica dos resultados apresentados até então para a verifi-

cação de equivalência mensuração é apresentada na figura 11. 
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Figura 11. Análise Fatorial Confirmatória com coeficientes padronizados e correla-

ções entre: Alimentação, Normas cautelares, Normas descritivas, Expectativas de 

resultado/atitudes e Autoeficácia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de ajustamento: CFI = 0,938; RMSEA = 0,048 (90% IC: 0,043-0,052). aComportamento 

alimentar (FLV).b Expectativas de resultado = atitudes. 

 

Os resultados apresentados confirmam a qualidade do instrumento adaptado. 

Este passou por todo o processo de adaptação transcultural necessário para que um 

instrumento torne-se apto para ser utilizado em outros contextos culturais  (HERDMAN 

et al., 1998). Foi submetido a diversas etapas de verificação de equivalências 

(REICHENHEIM; MORAES, 2007), sendo ainda avaliado por uma Análise Fatorial 
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Confirmatória, que demonstrou haver ajustamento das questões do instrumento ao 

modelo teórico da Abordagem da Ação Fundamentada.  

Dado que poucas pesquisas que investigam os mecanismos sócio cognitivos 

do comportamento alimentar em adolescentes tem primado pela utilização de medidas 

com propriedades psicométricas sistematicamente testadas (CERIN et al., 2009) e 

ainda, que países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, focam-se sobretudo na ava-

liação do comportamento por questionários de frequência alimentar e recordatórios 

alimentares (TORAL; SLATER, 2012; CUNHA et al., 2013; YUSOFF et al., 2013; 

KOKANOVIĆ et al., 2014; LEME; PHILIPPI, 2014), os resultados da adaptação trans-

cultural da presente pesquisa confirmam a utilidade do instrumento para realidade 

brasileira.  

 

5.2 Consumo de FLV de adolescentes brasileiros segundo a Abordagem 

da Ação Fundamentada 

 

 

5.2.1 Caracterização da Amostra 

A tabela 9 apresenta as estatísticas descritivas para caracterização da amostra. 

A amostra final consistiu de 430 adolescentes, dos quais 58,2% do sexo feminino. 

Observa-se que a maioria dos adolescentes eram alunos do 7º ano do ensino funda-

mental (24,8%) sendo, também, a maioria (27,8%) proveniente da escola Fundação 

Educacional Guaçuana – Mogi Guaçú – SP.   

Majoritariamente, os adolescentes tinham como responsável pai e/ou mãe 

(92,3%), sendo os avós como responsáveis a segunda maior frequência (5,6%). De 

acordo com o relato dos adolescentes, boa parte de seus responsáveis possuíam en-

sino superior (28,5%) e apenas 6,9% tinham pós-graduação. Mais da metade dos 

adolescentes se auto declararam brancos (52,2%) e apenas 0,7% deles declararam-

se indígenas (vermelhos). A média de idade foi de 14,5 ±1,8 anos de idade. 
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Tabela 9. Caracterização da Amostra. 

 

Caracterização da Amostra 

Número de participan-
tes 430 

Sexo  % (válidaa) 

Masculino  41,8 

Feminino 58,2 

Escola % (válida) 
EMEFE Giovani Lanzi 2,6 

FEG 27,8 

EE Clarice Costa 21,7 

EMEF Paulo Freire 11,2 

CIEP Milton Santos 17,1 

EE Maria José 19,6 

Ano Escolar % (válida) 
5º ano 0,2 

6º ano 8,6 

7º ano 24,8 

8º ano 16,4 

9º ano 17,3 

1º EM 13,6 

2º EM 8,9 

3º EM 10,0 

Outro 0,2 

Responsável % (válida) 
Pai/Mãe 92,3 

Avô/Avó 5,6 

Companheiro 0,2 

Tio 0,9 

O próprio 0,7 

Outra pessoa 0,2 

Grau de instrução do 
responsável  

% (válida) 

Fundamental incom-
pleto 

5,3 

Fundamental I 7,9 

Fundamental II 24,4 

Ensino médio 27,0 

Ensino superior 28,5 

Pós-graduação 6,9 

Etnia do adolescente % (válida) 
Branco 52,2 

Pardo 36,5 

Negro 8,0 
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67%
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0%

10%

20%
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60%

70%

Eutrofia Magreza Magreza
acentuada

Obesidade Obesidade
grave

Sobrepeso

Caracterização da Amostra 
Amarelo 2,6 

Vermelho 0,7 

  Média (DP; MIN-MÁX) 
Idade do Adolescentes 
(anos) 

14,5 (1,88; 10,9-20,3) 

IMC 21,37 (3,97; 13,21-38,89) 
aConsideração das porcentagens válidas, isto é, sem considerar dados faltantes. 

 

Com base na informação de peso e altura auto referidos pelos avaliados, cal-

culou-se uma média de Índice de Massa Corporal (IMC) de 21,37 ± 3,97. O gráfico 1 

apresenta a distribuição dos adolescentes segundo classificação do estado nutricio-

nal, verificando-se que 67% eram eutróficos, 30% estavam com sobrepeso, obesidade 

ou obesidade grave e 3% com magreza ou magreza acentuada.  

 

Gráfico 1. Distribuição* da população pesquisada, segundo classificação do Estado 

Nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* valores arredondados 
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5.2.2 Consumo de FLV de adolescentes brasileiros segundo a abordagem da Ação 

Fundamentada 

 

O modelo apresentou qualidade, que foi atestada por um CFI de 0,907 e um 

RMSEA de 0,048. Conforme apresentado na tabela 10, a Intenção Comportamental 

mostrou-se um preditor significativo (β = 0,54, p≤0,001) do consumo de FLV de ado-

lescentes o que suporta a hipótese 1 desta pesquisa.  

 

5.2.2.1 A Influência das Intenções sobre o consumo FLV 

 

De acordo com a tabela 10, a Intenção explicou 29% do comportamento ali-

mentar de consumo de FLV. O resultado é satisfatório quando comparado aos resul-

tados apontados na literatura. O modelo explica entre 11% e 45% da variância de 

consumo de FLV (GUILLAUMIE; GODIN, 2010; ALLOM; MULLAN, 2012; KOTHE et 

al., 2012). Os resultados desta pesquisa também são suficientes quando comparados 

à aplicação da abordagem a diferentes comportamentos em saúde, que chegam a ser 

explicados entre 27% (ARMITAGE; CONNER, 2001) e 34% (GODIN; KOK, 1996). Em 

uma meta-análise que comparou a aplicação do modelo a diferentes comportamentos, 

Robin et al. (2011) encontraram uma explicação de 21% de comportamentos alimen-

tares pelas intenções, sendo a segunda melhor predição de comportamentos obtida 

pelo modelo. Os autores apresentaram a capacidade do modelo em explicar 24% do 

comportamento de atividade física, 15% de comportamentos de abstinência (redução 

de uso de drogas, álcool e cigarros) e de comportamentos de risco para saúde e 14% 

de comportamentos de prevenção em saúde (e.g., diagnóstico prévio de doenças) e 

comportamentos voltados ao sexo seguro.  

A Intenção comportamental em consumir FLV pelos adolescentes não foi um 

preditor significativo (β = - 0,01, p = 0,796) do Índice de Massa Corporal dos Adoles-

centes. Ademais se observou uma baixa relação (B = 0,112, β = 0,043, p = 0,284) 

entre o comportamento alimentar (FLV) e o IMC dos adolescentes. Algumas explica-

ções podem justificar tais resultados: primeiro, considerando o princípio da correspon-

dência do modelo, estabelecido por Fishbein, Martin e Ajzen (1975), ao verificar a 

interação entre intenções comportamentais em consumir FLV e IMC de adolescentes, 
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há uma relação indireta entre tais variáveis e portanto, os pressupostos de conver-

gência definidos pelo princípio não são atendidos. Na relação discutida, o IMC não 

está direta e temporalmente relacionado às intenções ou ao contexto das mesmas, o 

que torna a interação não convergente. Segundo, considerando a interação entre IMC 

e consumo de FLV pelos adolescentes, também não foi perguntado aos estudantes 

se recebiam naquele momento alguma prescrição de dieta específica, para que então 

houvesse um controle a este respeito. Neste sentido, participantes com excesso de 

peso podem ter reportado um consumo de FLV que, naquele momento (i.e., relato de 

uma semana anterior), não era condizente com o consumo ao longo dos anos de acú-

mulo de peso (TOGO et al., 2001). Uma vez que todos os dados coletados são auto 

referidos, existe também a possibilidade de que o adolescente faça relatos para aten-

der o desejo por um padrão de dieta ou imagem corporal, o que pode não ser condi-

zente com o peso informado, e, portanto, ao IMC do avaliado. Em resumo, a relação 

entre o momento de avaliação do comportamento e o resultado do mesmo (e.g., peso 

corporal) deve ser considerada (TOGO et al., 2001). Por fim, nem todos os adoles-

centes souberam relatar peso, altura ou ambos, o que somou 51 dados faltantes para 

tais variáveis, o que pode ter impactado tais resultados. Deste modo, não se confirmou 

a hipótese 2. 

Conforme apresenta a tabela 10, normas cautelares, normas descritivas, ex-

pectativa de resultado/atitudes e autoeficácia apresentaram, todas, uma forte intera-

ção com as intenções em consumir FLV, o que, portanto, confirma as hipóteses 3a, 

4a, 5 e 6, respectivamente. Dentre estas, a autoeficácia foi aquela com a maior força 

de interação (β = 0,82, R² = 66%17), o que é condizente com a literatura que aponta 

este construto como aquele com a maior interação com comportamentos relacionados 

a uma alimentação saudável (AJZEN, 2015). A autoeficácia, que pode ser apresen-

tada também como controle percebido do comportamento, tem sido apresentada em 

diversos estudos como um dos principais, ou o principal, construto que se relaciona 

às intenções (ARMITAGE; CONNER, 2001; BOGERS et al., 2004; MENOZZI et al., 

2015) o que se confirma na presente pesquisa. A relação indica que a apercepção de 

facilidade ou dificuldade em consumir FLV influencia fortemente a intenção em con-

sumi-los dentre adolescentes. De acordo com a tabela 11, a 1º, 2º e 5º questões foram 

                                                           
17 Dado que a primeira questão do construto autoeficácia teve coeficiente não padronizado fixado em “1”, o 
modelo não reporta o p-valor para tal construto.  
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as de maior relevância para o construto, sendo elas, respectivamente, “eu me sinto 

capaz de comer mais frutas e/ou verduras/legumes todos os dias”, “eu me sinto capaz 

de comer mais frutas e/ou verduras/legumes quando chego em casa da escola ou do 

trabalho” - ambas com β = 0,67 (p ≤ 0,001) – e “eu me sinto capaz de comer mais fru-

tas e/ou verduras/legumes quando meus amigos estão por perto”, com β = 0,69 (p ≤ 

0,001). 

 

Tabela 10. A Influência das Intenções em consumir FLV segundo a Abordagem da 

Ação Fundamentada aplicada ao Consumo de FLV de Adolescentes.  

 

Determinantea Variáveis dependentes Bb SEc βd pe R² 

Intenções 
(FLV) Comportamento Alimentar (FLV) 0,62 0,05 0,54 *** 29% 

Intenções 
(FLV) IMC -0,04 0,15 -0,01 0,796 0 

Intenções 
(FLV) Norma Social cautelar 0,36 0,04 0,62 *** 39% 

Intenções 
(FLV) Norma Social descritiva 0,49 0,04 0,68 *** 47% 

Intenções 
(FLV) Expec. Resultado/Atitudes 0,40 0,03 0,63 *** 39% 

Intenções 
(FLV) Autoeficácia 1,00 -f 0,82 -f 66% 

Modelagem de Equações Estruturais. Índices de ajustamento: CFI = 0,907; RMSEA = 0,048 (90% de intervalo de 

confiança: 0,045-0,051). ***p≤0,001. aModelo reflexivo: intenções guardam relação de reciprocidade com as de-

mais variáveis. bCoeficientes não padronizados (B); cerro padrão (se);  dcoeficiente padronizado;  ep-valor. fNa MEE 

fixa-se um dos coeficientes em “1” para que o modelo seja estimável. Portanto, aquele que foi fixado não apresenta 

erro e p-valor. 

 

Em seguida a autoeficácia, a norma social descritiva apresentou a segunda 

maior força de interação com as intenções em consumir FLV (β = 0,68, p ≤ 0,001) o 

que foi atribuído principalmente a terceira questão do construto “meus amigos comem 

frutas e/ou verduras/legumes” (β = 0,53, p ≤ 0,001). O resultado contradiz a literatura 

(PEDERSEN et al., 2014), que indica os pais como principal norma social descritiva 

para os adolescentes e que adolescentes são sensíveis principalmente às normas de 

seus amigos acerca do consumo de junk food (LA HAYE, DE et al., 2013). Em outras 

palavras, os adolescentes brasileiros parecem ser mais influenciados por amigos. To-

das as questões foram significativas para a formação do construto, o que incluí a 
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questão “as pessoas que sigo nas mídias sociais postam fotos comendo frutas e/ou 

verduras/legumes porque parece que se preocupam com a saúde” e, portanto, suporta 

a hipótese 4b desta pesquisa. A partir deste resultado, decorre-se também que mídias 

sociais são um influenciador de consumo de FLV de jovens.  

Normas sociais cautelares e expectativas de resultado/atitudes apresentaram 

praticamente a mesma força de interação com as intenções (com β = 0,62 e β = 0,63, 

respectivamente, p ≤ 0,001). Contrariamente à literatura para as normas cautelares, a 

influência social mais relevante também foi aquela relacionada aos amigos, que foi 

representada pela questão “Meus amigos acham que eu devo comer mais frutas e/ou 

verduras/legumes” (β = 0,69, p ≤ 0,001). Relacionando diretamente o consumo de FLV 

de adolescentes com as normas cautelares (i.e., sem o intermédio das intenções) o 

estudo de Pedersen et al. (2014), encontraram relação significativa, porém negativa 

entre normas cautelares de amigos e o consumo de FLV. Todas as questões de for-

mação das normas cautelares foram importantes para formação do construto o que 

inclui a quarta questão “as pessoas que sigo nas mídias sociais defendem que hábitos 

saudáveis como comer frutas e/ou verduras/legumes são coisas importantes e por 

isso eu acho que devo pensar e fazer o mesmo” (β = 0,60, p ≤0,001) e suportando a 

hipótese 3b desta pesquisa. 

Comparando-se a força de interação das intenções entre normas cautelares e 

descritivas, o presente trabalho apresenta-se em acordo com a literatura, que indica 

maior força das normas descritivas (LALLY et al., 2011) para o consumo de FLV de 

adolescentes. As expectativas de resultado/atitudes, por sua vez, foram melhor des-

critas pela segunda questão “se eu comer mais frutas e/ou verduras/legumes, eu gos-

tarei mais de mim” (β = 0,71, p ≤ 0,001), questão que pode sugerir o papel da autoe-

stima no contexto alimentar, segundo Houldcroft et al. (2014), inversamente 

relacionada a sucetibilidade  do adolescente a pares e amigos em relação ao 

comportamento alimentar. As interações apresentadas podem ser visualizadas nas 

tabelas 10 e 11. 
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Tabela 11. Força de interação entre variáveis latentes e suas questões/itens de 

formação. 

 

Determinante 
(variável la-

tente) 

Variável de-
pendente 

(Questõesa) 
Bb SEc βd pe R² 

              

Autoeficácia        1 (Q8) 1,00 - f 0,67 - f 44,3% 

Autoeficácia        2 (Q9) 1,01 0,05 0,67 *** 45,1% 

Autoeficácia 3 (Q10) 1,05 0,06 0,65 *** 41,6% 

Autoeficácia 4 (Q11) 0,89 0,05 0,53 *** 28,0% 

Autoeficácia 5 (Q12) 1,10 0,06 0,69 *** 47,5% 

Autoeficácia 6 (Q13) 0,85 0,05 0,55 *** 30,1% 

Autoeficácia 7 (Q14) 0,90 0,05 0,60 *** 35,4% 

Autoeficácia 8 (Q15) 0,50 0,04 0,29 *** 8,5% 

Autoeficácia 9 (Q16) 0,91 0,05 0,56 *** 31,8% 

              

Expectativa 1 (Q17) 1,00  - f 0,46 - f 21,2% 

Expectativa 2 (Q18) 2,26 0,15 0,71 *** 49,6% 

Expectativa 3 (Q19) 0,94 0,07 0,45 *** 20,2% 

Expectativa 4 (Q20) 1,26 0,10 0,43 *** 18,1% 

Expectativa 5 (Q21) 1,39 0,10 0,53 *** 27,9% 

Expectativa 6 (Q22) 1,99 0,13 0,66 *** 43,5% 

Expectativa 7 (Q23) 1,86 0,13 0,54 *** 29,0% 

Expectativa 8 (Q24) 1,78 0,13 0,57 *** 32,5% 

Expectativa 9 (Q25) 1,82 0,13 0,60 *** 36,5% 

Expectativa 10 (Q26) 2,01 0,14 0,64 *** 40,3% 

Expectativa 11 (Q27) 1,73 0,12 0,57 *** 32,0% 

              

Descritiva  1 (Q28) 1,00  - f 0,48 - f 23,0% 

Descritiva  2 (Q29) 1,35 0,12 0,48 *** 23,5% 

Descritiva  3 (Q30) 1,30 0,12 0,53 *** 28,4% 

Descritiva  4 (Q31) 1,11 0,12 0,38 *** 14,1% 

              

Cautelar  1 (Q32) 1,00  - f 0,35 - f 12,2% 

Cautelar  2 (Q33) 1,45 0,17 0,42 *** 17,9% 

Cautelar  3 (Q34) 2,37 0,25 0,69 *** 47,3% 

Cautelar  4 (Q35) 2,18 0,23 0,60 *** 36,0% 
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Determinante 
(variável la-

tente) 

Variável de-
pendente 

(Questõesa) 
Bb SEc βd pe R² 

Comp. Alimen-
tar (FLV) 

1 (Q1) 
1,00  - f 0,45 - f 20,1% 

Comp. Alimen-
tar (FLV) 

2 (Q2) 
1,10 0,10 0,48 *** 22,7% 

Comp. Alimen-
tar (FLV) 

3 (Q3) 
1,25 0,11 0,55 *** 29,7% 

Comp. Alimen-
tar (FLV) 

4 (Q4) 
1,40 0,12 0,53 *** 28,4% 

Comp. Alimen-
tar (FLV) 

5 (Q5) 
2,23 0,18 0,68 *** 46,7% 

Comp. Alimen-
tar (FLV) 

6 (Q6) 
2,34 0,19 0,70 *** 49,1% 

Comp. Alimen-
tar (FLV) 

7 (Q7) 
1,49 0,13 0,57 *** 32,8% 

Modelagem de Equações Estruturais. Índices de ajustamento: CFI = 0,907; RMSEA = 0,048 (90% de intervalo de 

confiança: 0,045-0,051). ***p≤.001. a A ordem de numeração crescente nesta tabela e no modelo gráfico são equi-

valentes a ordem crescente das questões apresentadas na tabela 10. bCoeficientes não padronizados (B); cerro 

padrão (se);  dcoeficiente padronizado;  ep-valor. fNa MEE fixa-se um dos coeficientes em “1” para que o modelo 

seja estimável. Portanto, aquele que foi fixado não apresenta erro e p-valor. 

 

5.2.2.2 A influência de variáveis socioeconômicas sobre as Intenções em 

Consumir FLV 
 

A tabela 12 demonstra que variáveis socioeconômicas explicaram 16% da va-

riância nas intenções em consumir FLV de adolescentes o que valida a hipótese 7 

desta pesquisa. Quando os responsáveis pelo adolescente foram avôs e avós estes 

relacionaram-se inversamente com a intenção do indivíduo em consumir FLV (β = -

0,14, p ≤ 0,001), isto é, ter avós como responsáveis indicou menor intenção do ado-

lescente para consumir FLV. Ainda, quanto mais os adolescentes relaram certos itens 

domésticos (o que representou um indicativo de renda familiar), maior foi a intenção 

em consumir FLV. Neste sentido, na medida em que freezer (β = 0,23, p ≤ 0,001), 

automóvel (β = 0,14, p ≤ 0,001) e DVD (β = 0,13, p ≤ 0,001) foram mais recorrentes 

no domicílio dos adolescentes (i.e., quanto maior eram os indicativos de renda), maior 

foi era a intenção em consumir FLV. Outras relações também foram encontradas, po-

rém com menor significância. 
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Tabela 12. Regressão múltipla da influência de variáveis socioeconômicas so-
bre as Intenções em Consumir FLV. 
  

Variável dependente 

Intenções (FLV) 

R² 16% 

Determinante  Ba SEb βc pd 

ResponsávelAvôAvó -0,39 0,12 -0,14 0,001 

Banheiro 0,11 0,05 0,09 0,014 

Microondas -0,12 0,06 -0,07 0,037 

Freezer 0,25 0,04 0,23 *** 

LavaLouça -0,23 0,07 -0,12 0,001 

Secadora 0,11 0,05 0,08 0,020 

Automóvel 0,12 0,03 0,14 *** 

DVD 0,14 0,04 0,13 *** 
Modelagem de Equações Estruturais. Índices de ajustamento: CFI =                 

0,907; RMSEA = 0,048 (90% de intervalo de confiança: 0,045-0,051). 

***p≤.001. aCoeficientes não padronizados (B); berro padrão (se);  ccoe-

ficiente padronizado; dp-valor. 

 

O modelo completo, com todas as interações apresentadas até então está represen-

tado na figura 12.  
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Figura 12. Diagrama da Modelagem de Equações Estruturais para predição do com-

portamento alimentar (FLV) baseado na Abordagem da Ação Fundamentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelagem de Equações Estruturais. Índices de ajustamento: CFI = 0,907; RMSEA = 0,048 (90% de 

intervalo de confiança: 0,045-0,051).  
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Nesse contexto,  segundo a Abordagem da Ação Fundamentada, Ajzen (2006) 

sugere que intervenções nutricionais serão mais efetivas quando os indivíduos  forem 

capazes de  executar suas intenções, o que ocorre apenas se existir uma forte ligação 

entre intenções e comportamento.  Deste modo, é razoável focar possíveis interven-

ções não apenas em um ou outro preditor das intenções (i.e., normas cautelares, nor-

mas descritivas, expec. de resulta/atitudes, autoeficácia), mas sim nas forças relativas 

destes em direção à intenção, e desta em direção ao comportamento (AJZEN, 2006; 

MENOZZI et al., 2015). Neste caso, dado que a presente pesquisa   indicou uma forte 

relação entre intenções em consumir FLV e este comportamento per se, uma inter-

venção hipotética para os adolescentes pesquisados consistiria em estimular respec-

tivamente a autoeficácia, normas descritivas e de maneira similar, normas cautelares 

e expectativas de resultado/atitudes.  Segundo Menozzi et al. (2015), a autoeficácia 

poderia ser estimulada por meio de instruções e dicas aos adolescentes com relação 

a compra, armazenamento e preparação prática de diferentes vegetais,  além de in-

formações sobre locais de compra. Estes cenários poderiam se ater principalmente 

às situações em que o adolescente chegasse em casa do trabalho ou escola (segunda 

questão do construto “autoeficácia” deste trabalho) ou ainda, para situações de con-

sumo com os amigos, já que esta pesquisa revelou importância atribuída pelos ado-

lescentes para autoconfiança ou influência perante amigos (sexta e décima questões 

da “autoeficácia”). Segundo os autores, apresentar informações factuais sobre os re-

sultados de se comer FLV regularmente é uma ferramenta importante. No presente 

estudo, isto se refere principalmente a situação em que o adolescente se sente melhor 

consigo mesmo (conforme demonstra a segunda questão do construto expectativas 

de resultado). Por fim, a apercepção de pressão social poderia ser mais estimulada 

pelo fornecimento de informações sobre os amigos dos adolescentes  consumindo 

FLV, o que estimularia a conformação dos mesmos ao comportamento dos amigos, 

uma vez que as normas são capazes de alterar as avaliações sensoriais e hedônicas  

da comida (HIGGS, 2015a). 

Apesar destas possibilidades, alguns autores têm alertado quanto a possíveis 

erros decorrentes de assumir que o modelo é capaz de fornecer uma estratégia com-

pleta de mudança do comportamento (SNIEHOTTA et al., 2014; MENOZZI et al., 

2015). Não é sempre que os preditores do comportamento (intenções, normas caute-

lares, normas descritivas, atitudes e autoeficácia), levarão a mudança de consumo de 
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FLV (MENOZZI et al., 2015) e a teoria tem sido duramente criticada   (SNIEHOTTA et 

al., 2014) acerca de suas premissas, que, segundo a crítica, não fazem tal considera-

ção. A este respeito, um dos autores da teoria tem rebatido tais críticas, principalmente 

alegando que o modelo pode, sim, ser utilizado como uma estratégia útil para mudan-

ças de comportamento e explica que: (1) a teoria tem o intuito de ajudar a explicar e 

prever o comportamento humano, o que tem sido suportado por revisões de literatura. 

Isso pode ser verificado em sua aplicação ao consumo de FLV, que conta com revi-

sões sistemáticas que apontam sua eficácia em prever e facilitar mudanças de com-

portamento (GUILLAUMIE; GODIN, 2010);  (2) é reconhecido que para que uma in-

tervenção seja efetiva é necessário uma grande preparação  e estruturação das pes-

quisas prévias. Deste modo, os problemas apontados pela crítica debruçam-se, na 

verdade, na operacionalização e aplicação da teoria pelos pesquisadores, o que não 

diz respeito à teoria em si (AJZEN, 2014). Ajzen ainda explica que a teoria não impede 

que novos preditores sejam incluídos, desde que se respeite os pressupostos do mo-

delo.  

6 LIMITAÇÕES E PONTOS FORTES 

 

Apesar de ser comum aos estudos que utilizam teorias comportamentais apli-

cadas à saúde, estudos transversais na área podem levar a questionamentos quanto 

a relação de causa e efeito que apresentam, podendo ainda superestimar resultados 

aplicados ao consumo de FLV (BRUIJN, DE, 2010). Assim como outros trabalhos da 

área, este estudo realizou uma avaliação retrospectiva semanal do consumo de FLV 

por adolescentes, sendo uma alternativa para futuras pesquisas considerar avaliações 

longitudinais afim de endereçar possíveis relações de causalidade entre as variáveis 

do modelo e o consumo de FLV (MENOZZI et al., 2015).  

Outra questão importante em relação a presente pesquisa é a da amostra, que 

não foi probabilística. O estudo apresentou ainda uma baixa força de relação entre 

intenções e IMC e entre consumo de FLV e IMC. Para evitar que esta inconsistência 

- recorrente na literatura (TOGO et al., 2001) – se repita, é importante que futuras 

pesquisas garantam que todos os participantes saibam reportar altura e peso, e que 

se controle a amostra em relação aos participantes estarem ou não sob orientação 

profissional para modificações da alimentação, o que pode eventualmente influenciar 
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suas respostas. Por fim, é relevante que se considere nas avaliações a lacuna entre 

o relato atual de consumo de FLV e o peso e altura dos participantes, que são fruto 

também de hábitos passados.  

Apesar das limitações, esta pesquisa  é original ao contexto nacional de avali-

ação determinantes de consumo de FLV por adolescentes, que frequentemente des-

considera a importância das influências sócio cognitivas sobre tais comportamentos 

alimentares (TORAL; SLATER, 2012; CUNHA et al., 2013; YUSOFF et al., 2013; 

KOKANOVIĆ et al., 2014; LEME; PHILIPPI, 2014) e não é comum a avaliação de tais 

dados em conjunto com variáveis socioeconômicas (i.e., variáveis subjacentes). Tam-

bém, nesta área, são raros os estudos que apresentam instrumentos que tenham pas-

sado por um processo de avaliação psicométrica rigorosa (CERIN et al., 2009). Adici-

onalmente, em estudos que investigam a competência da Abordagem da Ação Fun-

damentada em explicar a variação de intenções e comportamentos tanto para o con-

sumo de FLV como para diversos outros comportamentos em saúde (POVEY, R et 

al., 2000; CONNER et al., 2002; LIEN et al., 2002; BOGERS et al., 2004; CONNER; 

ARMITAGE, 2006; FILA; SMITH, 2006; GUILLAUMIE; GODIN, 2010; ROBIN et al., 

2011; ALLOM; MULLAN, 2012; EMANUEL et al., 2012; KOTHE; MULLAN, 2015; 

MENOZZI et al., 2015) não é recorrente a consideração das normas sociais como uma 

função de normas descritivas e cautelares, o que foi feito na presente pesquisa. 

7 CONCLUSÃO  

 

Em conclusão, esta pesquisa validou um instrumento para mensuração 

de fatores sócio cognitivos que influenciam o comportamento alimentar de con-

sumo de FLV de adolescentes brasileiros. Forneceu também suporte à aborda-

gem da Ação Fundamentada aplicada ao consumo de FLV de adolescentes 

brasileiros e constatou que tal comportamento é influenciado pela Intenção em 

consumir FLV, que por sua vez apresenta relação significativa com: (1) motiva-

ções externas ou interpessoais ao indivíduo, representadas pelas normas soci-

ais cautelares e descritivas principalmente de amigos e ainda de mídias sociais; 

(2) motivações internas ou intrapessoais, representados por expectativas de re-
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sultado/atitudes e autoeficácia em relação ao consumo de FLV; (3) fatores sub-

jacentes, representados por variáveis socioeconômicas. Ainda, dado o limitado 

número de publicações que focam no consumo de FLV utilizando a teoria da 

Abordagem da Ação Fundamentada, os resultados da presente pesquisa são 

úteis para o delineamento de intervenções mais efetivas para manter e melhorar 

o consumo de FLV por adolescentes brasileiros. 
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Anexo 1. Anuências das Escolas participantes.  
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Anexo 2. Estudo Piloto: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido responsáveis 

e adolescentes 
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Anexo 3. Estudo principal: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido responsá-

veis e adolescentes 

 



120 
 

  

 

 

 



121 
 

  

 

 

 

 



122 
 

  

Anexo 4. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 
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Anexo 5. Fotos de palestras realizadas nas escolas.  
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Anexo 6. Folheto Informativo - 10 passos para uma alimentação adequada e saudá-

vel do Novo Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). 
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Anexo 7. Declarações de participação na pesquisa entregues às escolas. 
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ANEXO 8. Instrumento Original de Pedersen et al. (2014) relacionadas ao comporta-

mento, autoeficácia, expectativas de resultado e normas sociais a respeito do con-

sumo de FLV.  

 

 

Self-efficacy “How sure are you that you can 

eat more fruit and vegetables”: 
Not sure at all 

Not too 

sure 
Sure 

Very 

Sure 

Completely 

Sure 

9 Every day      

10 When coming home from school/work      

11 When watching TV or DVD      

12 When sitting at the computer      

13 When your friends are around      

14 When you are bored      

15 When you are in a bad mood      

Behaviour “Thinking of an 

ordinary week, how often 

do you eat”: 

Never 
Once a 

week 

 

Twice a 

week 

Three 

times a 

week 

 

 

Four ti-

mes a 

week 

 

Five ti-

mes a 

week 

 

Six Ti-

mes a 

Week 

 

Seven 

times a 

week 

 

1 Fruit as a part of your 

breakfast 
        

2 Fruit as a part of your lunch         

3 Fruit as a part of your din-

ner 
        

4 Fruit in between meals         

5 Vegetables as part of your 

breakfast 
        

6 Vegetables as part of your 

lunch 
        

7 Vegetables as part of your 

dinner 
        

8 Vegetables in between me-

als 
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16 When junk food is around      

17 When you are busy      

 

 

Outcome Expectations “Please answer what will 

happen if you eat more fruit and vegetables”: 

Totally 

disagree 

Disa-

gree 

Neither 

Disa-

gree 

or Agree 

 

Agre

e 

Totally 

agree 

18 I will be in better shape if I eat more fruit and vegeta-

bles  
     

19 I will like myself better if I eat more fruit and vegeta-

bles 
     

20 I will get more energy if I eat more fruit and vegeta-

bles 
     

21 I will lose weight if I eat more fruit and vegetables      

22 I will be better looking if I eat more fruit and vegeta-

bles 
     

23 If I eat more fruit and vegetables, so will the rest of 

my family  
     

24 My family will be pleased if I eat more fruit and vege-

tables 
     

 

Descriptive Norms “Please think about peo-

ple you know eat”: 

Don´t 

Know 

Totally 

disagree 

 

 Disa-

gree 

 

Neither 

Disa-

gree 

or Agree 

   

Agre

e 

Totally 

agree 

25 My mum eats a lot of fruit and vegetables       

26 My dad eats a lot of fruit and vegetables       

27 My friends eat a lot of fruit and vegetables       

 

Injuctive Norms “Please answer what people 

you know think you should do”: 

Don´t 

Know 

 

Totally 

disagree 

 

 

Disa-

gree 

 

 

Neither 

Disa-

gree 

or Agree 

Agre

e 

 

 

Totally 

agree 

 

 

28 My friends think I should eat more fruit and 

vegetables 
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29 My father thinks I should eat more fruit and 

vegetables 
      

30 My mother thinks I should eat more fruit and 

vegetables 
      

 

 

ANEXO 9. Autorização dos autores do instrumento original (PEDERSEN et al., 

2014) 
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Anexo 10. Versão 1 do questionário apresentada aos especialistas. 
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Anexo 11. Versão 2 do questionário apresentada no estudo piloto. 
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Anexo 12. Versão 3 apresentada aos especialistas.  
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Anexo 13. Instrumento final. 
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Anexo 14. Ficha do aluno atualizada. 
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Artigo Original 

(Modelo a ser submetido à Revista de Saúde Pública)  
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  DETERMINANTES SÓCIO COGNITIVOS DO CON-

SUMO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DE 

ADOLESCENTES BRASILEIROS: UMA APLICAÇÃO 

DA ABORDAGEM DA AÇÃO FUNDAMENTADA 

 

Socio cognitive determinants of Brazilian Adolescents 

Fruit and Vegetables Intake: An Application of the Rea-

son Action Approach Theory 

RESUMO 

OBJETIVO: Identificar e testar determinantes sócio cognitivos do 
consumo de FLV de adolescentes brasileiros, sugerindo evidências 
que possam contribuir para futuras intervenções para melhoria 
deste consumo. 

MÉTODOS: primeiramente, realizou-se a adaptação e validação 
transcultural de um instrumento avaliando-se a confiabilidade (por 
Alfa de Cronbach) e examinando a qualidade do modelo teórico 
pelo método da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) segundo os 
indicadores: comparative-fit-index (CFI) e root mean square error 
of aproximation (RMSEA). Simultaneamente, conduziu-se um es-
tudo transversal com 430 estudantes brasileiros e utilizou-se a 
Abordagem da Ação Fundamentada como pressuposto teórico. 
Para esta etapa, utilizou-se a Modelagem de Equações Estruturais 
(MEE), considerando também os mesmos indicadores de quali-
dade do modelo, e testou-se os preditores da teoria, examinando 
também a influência de variáveis socioeconômicas. 

RESULTADOS: a confiabilidade do instrumento se apresentou 
adequada, com consistência interna de aceitável à excelente (α = 
0,52 à α = 0,84) e o modelo apresentou qualidade (CFI = 0,938 e 
RMSEA = 0,048, 90% IC: 0,043-0,052). A MEE (CFI = 0,907; 
RMSEA = 0,048, 90% IC: 0,045-0,051) demonstrou que as inten-
ções em consumir FLV explicaram 29% da variância do consumo 
de FLV de adolescentes e ainda que variáveis socioeconômicas 
explicaram 16% da variância das intenções dos adolescentes em 
consumir FLV.  

CONCLUSÃO: Esta pesquisa validou um instrumento para mensu-
ração de fatores sócio cognitivos que influenciam o consumo de 
FLV de adolescentes brasileiros e forneceu suporte à abordagem 
da Ação Fundamentada aplicada ao consumo de FLV de adoles-
centes brasileiros. Os achados indicaram a importância da intenção 
comportamental e de seus preditores (autoeficácia, normas descri-
tivas e cautelares e expectativa de resultado) e ainda importância 
socioeconômica sobre as intenções de adolescentes em consumir 

 

      César Henrique de C. Moraes I 

               Denise Cavallini Cyrillo II 

 

 

 

 

    I Programa de Pós-Graduação Interunida-

des em Nutrição Humana plicada. Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas (FCF). Facul-

dade de Saúde Pública (FSP). Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade 

(FEA). Universidade de São Paulo (USP). 

São Paulo, SP, Brasil. 

II  Departamento de Economia. Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade 

(FEA). Universidade de São Paulo (USP). 

São Paulo, SP, Brasil. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondência | Correspondence 
César Henrique de Carvalho Moraes 

PRONUT – FEA/USP 
Avenida Professor Luciano Gualberto, 908 – 

Butantã 
05508-010 São Paulo, SP, Brasil 

Email: cesar.moraes@usp.br 

 

 



171 
 

  

de FLV. Esta pesquisa sugere evidências que podem contribuir 
para futuras intervenções para o aumento de consumo de FLV 
nesta população. 

DESCRITORES: comportamento alimentar, adolescente, in-
tenção, alimentação saudável, motivação, tomada de deci-
sões. 

_____________________________________________________ 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To identify and test important determinants of adoles-
cent´s fruit and vegetables intake. 

METHODS: Firstly, we developed a cultural adaptation and valida-
tion of an instrument considering reliability (by Cronbach´s Alpha) 
and assessing model quality through Confirma-tory Factor Anal-
yses (CFI) according to the following indexes: comparative-fit-index 
(CFI) e root mean square error of aproximation (RMSEA). Simulta-
neously, we con-ducted a cross-sectional study with 430 students 
exploring the Reason Action Approach theoretical framework. In 
this stage, Structural Equation Modelling (SEM) was applied regard-
ing the same quality model indexes and the theory predictors in re-
spect to fruit and vegetables intake were tested, and also, examin-
ing the influence of socioeconomic variables in the model 

RESULTS: The model presented adequate reliability, with internal 
consistency ranging from acceptable to excellent ((α = 0,52 to α = 
0,84) and the model presented quality (CFI = 0,938 e RMSEA = 
0,048, 90% CI: 0,043-0,052). The SEM (CFI = 0,907; RMSEA = 
0,048, 90% IC: 0,045-0,051) demonstrated that intentions in eating 
fruits and vegetables explain 29% of the variance of adolescents´ 
fruit and vegetables intake and that socioeconomic variables ex-
plain 16% of the variance of adolescents´ intention to eat such 
foods. 

CONCLUSION: This research validated an instrument to evaluate 
socio-cognitive factors which influence fruit and vegatable intake of 
Brazilian adolescents and provided support for the Reason Action 
Approach as a model that can be applied to Brazilian adolescents´ 
fruit and vegetables intake. The findings indicate the importance of 
Intention and its predictors (self-efficacy, descriptive norms, injunc-
tive norms and outcome expectations/attitudes) and also the im-
portance of socioeconomic variables on Brazilian adolescents´ in-
tention in eating fruit and vegetables. This research provides evi-
dence that can contribute to future interventions towards fruit and 
vegetable in-take among this population. 

DESCRIPTORS: eating behaviors, adolescent, intention, 
healthy eating, motivation, decision making. 

___________________________________________________________________
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INTRODUÇÃO 

Evidências epidemiológicas sugerem 

que o alto consumo de frutas, verduras 

e legumes (FLV) auxilia na promoção 

da saúde e prevenção de doenças crô-

nicas 1–5. São diversos os estudos que 

demonstram que o consumo de FLV 

estabelecido na infância, perdura até a 

adolescência 6–8. Sabe-se ainda, que 

hábitos e preferencias alimentares 

consolidados na infância e adolescên-

cia tendem a manter-se para vida 

adulta 9. Entretanto, em boa parte dos 

países ocidentais, crianças e adoles-

centes consomem uma quantidade de 

FLV bastante inferior às recomenda-

ções 10–13. Ademais,  adolescentes não 

optam por uma combinação adequada 

de alimentos sobretudo os consumidos 

fora de casa 14, e não valorizam con-

sumo de FLV 11.  

No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 15permitiu verificar que mais 

de 90% da população consome FLV 

abaixo das recomendações estabele-

cidas pelo Ministério da Saúde 

(400g/dia)15. Em pesquisa realizada 

pelo Instituto nacional de Câncer 

(INCA), verificou-se que dentre a faixa 

etária de 15 a 24 anos, 45% dos indiví-

duos consomem FLV menos do que 5 

vezes na semana 16. A mesma tendên-

cia pode ser vista regionalmente. Por 

exemplo, Farias, Júnior et al. (2009) 

verificaram que 46,5% da população 

do Estado de Santa Cantarina apre-

sentou frequência de consumo de FLV 

inferior a 4 vezes por semana.  Nesse 

contexto, o aumento do consumo de 

frutas, verduras e legumes entre ado-

lescentes é uma preocupação rele-

vante para saúde pública 13. No en-

tanto, intervenções deste teor tem ofe-

recido apenas um progresso limitado 

ou moderado em direção a melhoria do 

consumo de FLV e do estado de saúde 

geral destas populações 13,18 

Dada a importância da alimentação 

para a saúde da população, é impor-

tante investigar o quê as pessoas co-

mem e os fatores que determinam 

suas escolhas alimentares. E isto pode 

ser feito por meio de modelos capazes 

de traduzir e integrar teorias de diver-

sas áreas para assim, explicar o com-

portamento alimentar e ao mesmo 

tempo aprimorar essas mesmas teo-

rias. Como resultado, o conhecimento 

gerado pode ser aplicado na prática 

para desenvolver intervenções efeti-

vas 19.  

Um exame da literatura sobre o tema 

aponta modelos conceituais 20 e revi-

sões  21 que consideram pressupostos 
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teóricos complexos acerca do compor-

tamento alimentar, envolvendo múlti-

plos fatores que operam em diversos 

níveis de influência19,22. São conside-

radas influencias sobre o comporta-

mento alimentar de adolescentes, 

aquelas ligadas a: (1) Questão bioló-

gica (i.e., o gosto por alimentos e sa-

bores específicos, mecanismos de 

fome e saciedade); (2) Experiência 

com a comida (i.e., humanos tem a ca-

pacidade de aprender a gostar de ali-

mentos por meio do condicionamento 

psicológico e/ou social); (3) Motiva-

ções pessoais, sendo estas indepen-

dentes, internas ou intrapessoais (i.e., 

crenças, atitudes, conhecimento) e  in-

terdependentes, externas ou sociais 

(i.e., famílias, redes e normas sociais); 

(4) Fatores ambientais, ou seja, a dis-

ponibilidade e acesso a alimentos, re-

cursos econômicos, práticas culturais 

e práticas de marketing, que facilitam 

ou impedem que os indivíduos ajam de 

acordo com suas crenças, atitudes e 

conhecimento sobre alimentação sau-

dável 20.  

Uma das teorias que trata desses as-

pectos é a teoria do Comportamento 

Planejado 23–25 que tem sido utilizada 

para verificar os determinantes pesso-

ais (internos e externos) do comporta-

mento alimentar para adultos e adoles-

centes 22. Em termos gerais, a teoria 

considera que o comportamento das 

pessoas é determinado por suas inten-

ções, que, por sua vez, são influencia-

das por crenças de natureza interna ao 

indivíduo, motivando-o implicitamente 

e derivando atitudes e controle pessoal 

sobre os comportamentos individuais. 

As intenções são influenciadas ainda, 

por crenças de natureza externa ao in-

divíduo, por meio das influencias soci-

ais, ou seja, a apercepção de pressão 

social, descrita como norma social. Em 

sua versão mais atual - denominada 

também de Abordagem da Ação Fun-

damentada 26 - essa teoria apresenta 

um modelo integrativo de predição do 

comportamento, que além das variá-

veis mencionadas (atitudes, controle 

pessoal e norma social) inclui fatores 

ambientais e aspectos individuais que 

podem moderar a relação entre com-

portamentos e intenções, sendo por-

tanto variáveis subjacentes ao modelo. 

A versão ainda subdivide as normas 

sociais em duas categorias: como uma 

função da apercepção naquilo que os 

“outros fazem” (i.e., normas sociais 

descritivas) e na apercepção do que os 

“outros” pensam que se deve fazer 

(i.e., uma normal social cautelar). Evi-

dências demonstram que teorias com-

portamentais na área da saúde, tal 
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como  a Abordagem da Ação Funda-

mentada, são úteis para o entendi-

mento do comportamento alimentar de 

adolescentes 27,28, sendo ainda uma 

ferramenta importante para a compre-

ensão das escolhas alimentares. Di-

versas revisões 29–31, apontam a ade-

quação, em geral, da aplicação da 

Abordagem da Ação Fundamentada 

para previsão do comportamento. 

POVEY et al. (2000) encontraram que 

essa teoria explicou 57% da variância 

das intenções em consumir 5 porções 

de FLV/dia. Optando pela avaliação 

dos comportamentos per se, no mês 

seguinte à primeira avaliação, os auto-

res verificaram que a teoria foi capaz 

de explicar 32% da variância no con-

sumo de FLV. Em geral a teoria explica 

entre 11% à 45% do consumo de FLV 

33–35. O presente estudo teve por obje-

tivo Identificar e testar determinantes 

do consumo de FLV de adolescentes 

brasileiros utilizando a Abordagem da 

Ação Fundamentada como pressu-

posto teórico. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo do tipo trans-

versal desenvolvido com adolescentes 

de 11 a 21 anos 36 de 5 escolas prove-

nientes de 3 cidades do estado de São 

Paulo: São Paulo – SP, Americana – 

SP e Mogi-Guaçú - SP. O estudo foi di-

vidido em duas etapas, a saber: Etapa 

1: Adaptação e Validação – por meio 

de Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC) – de um Instrumento Internacio-

nal que permite o teste dos determi-

nantes do consumo de FLV por adoles-

centes, utilizando a Abordagem da 

Ação Fundamentada como pressu-

posto teórico; Etapa 2: Identificar e tes-

tar os determinantes do consumo de 

FLV de adolescentes brasileiros utili-

zando a Abordagem da Ação Funda-

mentada como pressuposto teórico - 

por meio da Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE). 

As análises com o software R 37 

e adotou-se o nível de significância de 

5%. Para contornar alguns casos de 

dados faltantes em algumas das variá-

veis, utilizou-se também a técnica de 

predictive mean matching (PMM) 38. 

Tanto para AFC como para a MEE a 

aderência do modelo foi considerada 

com base nos seguintes indicadores: 

Comparative Fit index (CFI): valores ≥ 

0,9; Root Mean Square Error of Appro-

ximation (RMSEA): valores ≤ 0,06. 

Considerou-se relevante, para cada 

variância dos fatores, uma carga fato-

rial de ≥ 0,4 39. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de 
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Ciências Farmacêuticas da Universi-

dade de São Paulo, parecer 1.919.956. 

RESULTADOS  

Na fase 1 – adaptação transcultural, o 

instrumento foi trabalhado para verifi-

cação de equivalência semântica, con-

ceitual, de itens, de operacionalização 

e de mensuração, em acordo com os 

procedimentos descritos por 40. O pro-

cesso contou com a avaliação por es-

pecialistas, estudo piloto com o público 

alvo, e nova avaliação por especialis-

tas, gerando as versões 1, 2 e 3 e a 

versão final, já com todos os questio-

nários de interesse à pesquisa. As es-

tatísticas descritivas e a consistência 

interna (pelo Alfa de Cronbach) obtidas 

a partir das respostas à versão final do 

instrumento são apresentadas na ta-

bela 1. A consistência interna (Alfa de 

Cronbach) do instrumento correspon-

deu a: 0,77 (para frequência semanal 

de consumo de FLV), autoeficácia 

(0,82), 0,84 (Expectativas de resul-

tado), 0,52 (norma social descritiva) e 

0,64 (norma social cautelar), o que su-

gere que as escalas apresentaram ho-

mogeneidade e são adequadas. Valo-

res aceitáveis variam de 0,60 41, 0,70 a 

0,95 42, cabendo a ressalva de que 

este índice é sensível ao tamanho do 

teste, ou seja, ao número de questões 

(i.e., itens) do construto, sendo um va-

lor de 0,5 bastante razoável para esca-

las com apenas 3 itens (Field, 2005). 

A etapa seguinte correspondeu ao 

teste da qualidade do modelo. Nesse 

sentido, aplicou-se a Análise Fatorial 

Confirmatória. Os valores obtidos indi-

caram que os dados tiveram ajusta-

mento adequado ao modelo teórico, o 

que foi evidenciado por um CFI de 

0,938 e RMSEA de 0,048 (90% IC: 

0,043 – 0,052). Dado que para cada 

carga espera-se  um valor ≥ 0,4 43, o 

modelo também apresentou-se ade-

quado, com apenas 2 questões com 

cargas inferiores a este valor (autoefi-

cácia (8º questão) e expectativas de 

resultado (3º questão))18. A fase 2 cor-

respondeu a avaliação do consumo de 

FLV de adolescentes brasileiros se-

gundo a Abordagem da Ação Funda-

mentada. A tabela 2 apresenta 

 

 

                                                           
18 Autoeficácia (8º questão 8): “Eu me sinto capaz 
de comer mais frutas e/ou verduras/legumes 
quando há opções de "fast food" por perto)”; Ex-

pectativas de Resultado (3º questão): “Se eu co-
mer mais frutas e/ou verduras/legumes, eu terei 
mais energia para fazer minhas atividades”. 
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as estatísticas descritivas para caracte-

rização da amostra.  

Para esta fase de análises, foi utilizada 

a Modelagem de Equações Estruturais, 

uma extensão do modelo anterior e que 

também apresentou qualidade, que foi 

atestada por um CFI de 0,907 e um 

Tabela 2. Caracterização da Amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMSEA de 0,048.  Conforme apresen-

tado na tabela 3, a Intenção Comporta-

mental mostrou-se um preditor signifi-

cativo (β = 0,54, p≤0,001) do consumo 

de FLV de adolescentes. A Intenção ex-

plicou 29% do comportamento alimen-

tar de consumo de FLV. Por outro lado, 

a Intenção comportamental em consu-

mir FLV pelos adolescentes não foi um 

preditor significativo (β = -0,01, p = 

0,796) do Índice de Massa Corporal dos 

Adolescentes. Ademais se observou 

uma baixa relação (B = 0,112, β = 

0,043, p = 0,284) entre o comporta-

mento alimentar (FLV) e o IMC dos ado-

lescentes. Normas cautelares, normas 

descritivas, expectativa de resul-

tado/atitudes e autoeficácia apresenta-

ram, todas, uma forte interação com as 

intenções em consumir FLV. Dentre es-

tas, a autoeficácia foi aquela com a 

maior força de interação (β = 0,82, R² = 

66%), seguida por a norma social des-

critiva (β = 0,68, p ≤ 0,001) e normas 

sociais cautelares e expectativas de re-

sultado/atitudes, ambas com pratica-

mente a mesma força de interação com 

as intenções (com β = 0,62 e β = 0,63, 

respectivamente, p ≤ 0,001). 
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Tabela 3. A Influência das Intenções em consumir FLV segundo a Abordagem da 

Ação Fundamentada aplicada ao Consumo de FLV de Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 4 demonstra que variáveis 

socioeconômicas explicaram 16% 

da variância nas intenções em con-

sumir FLV de adolescentes.  

Tabela 4. Regressão múltipla da in-

fluência de variáveis socioeconômi-

cas sobre as Intenções em Consumir 

FLV. 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

A explicação do consumo de FLV em 

29% pelas intenções é resultado sa-

tisfatório quando comparado aos re-

sultados apontados na literatura. Em 

uma meta-análise que incluiu 23 tra-

balhos (GUILLAUMIE; GODIN, 

2010) que consideraram a aplicação 

das teorias de comportamento em 

saúde ao consumo de FLV, a Abor-

dagem da Ação Fundamentada ex-

plicou entre 6% e 61% do consumo 

de FLV. Outros trabalhos ainda indi-

cam que o modelo explica entre 11% 

e 45% a variância de consumo de 
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FLV. O fato de a intenção em consu-

mir FLV não ter sido um preditor sig-

nificativo do IMC pode ser justificado 

por: primeiro, considerando o princí-

pio da correspondência do modelo, 

estabelecido por Fishbein, Martin e 

Ajzen (1975), ao verificar a interação 

entre intenções comportamentais 

em consumir FLV e IMC de adoles-

centes, há uma relação indireta entre 

tais variáveis e, portanto, os pressu-

postos de convergência definidos 

pelo princípio não são satisfeitos. Na 

relação discutida, o IMC não está di-

reta e temporalmente relacionado ao 

relato das intenções ou ao contexto 

das mesmas, o que torna a interação 

não convergente. Segundo, conside-

rando a interação entre IMC e con-

sumo de FLV pelos adolescentes, 

também não foi perguntado aos es-

tudantes se recebiam naquele mo-

mento alguma prescrição de dieta 

específica, para que então houvesse 

um controle a este respeito. Neste 

sentido, participantes com excesso 

de peso podem ter reportado um 

consumo de FLV que, naquele mo-

mento (i.e., relato de uma semana 

anterior), não era condizente com o 

consumo ao longo dos anos de acú-

mulo de peso (TOGO et al., 2001). 

                                                           
19 Dado que a primeira questão da autoeficácia 
foi teve coeficiente não padronizado fixado em 

Uma vez todos os dados coletados 

são auto referidos, existe também a 

possibilidade de que o adolescente 

faça relatos para atender o desejo 

por um padrão de dieta ou imagem 

corporal, o que pode não ser condi-

zente com o peso informado, o que 

reflete na avaliação do IMC do avali-

ado. Em resumo, a relação entre o 

momento de avaliação do comporta-

mento e o resultado do mesmo (e.g., 

peso corporal) devem ser considera-

dos (TOGO et al., 2001). Por fim, 

nem todos os adolescentes soube-

ram relatar peso, altura ou ambos, o 

que somou 51 dados faltantes para 

tais variáveis, o que pode ter impac-

tado tais resultados:  

A autoeficácia foi aquela com a 

maior força de interação com a inten-

ção (β = 0,82, R² = 66%19), o que é 

condizente com a literatura que 

aponta este construto como aquele 

com a maior interação com compor-

tamentos relacionados a uma ali-

mentação saudável 44. A autoeficá-

cia tem sido apresentada em diver-

sos estudos como um dos principais, 

ou o principal, construto que se rela-

ciona às intenções 30,45,46 o que se 

“1”, o modelo não reportou o p-valor para tal 
construto.  
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confirma na presente pesquisa. A re-

lação indica que a apercepção de fa-

cilidade ou dificuldade em consumir 

FLV influencia fortemente a intenção 

em consumi-los dentre adolescen-

tes. De acordo com a tabela 5, a 1º e 

a 2º questões foram as de maior re-

levância para construção deste fator, 

sendo elas “eu me sinto capaz de co-

mer mais frutas e/ou verduras/legu-

mes todos os dias” e “eu me sinto ca-

paz de comer mais frutas e/ou verdu-

ras/legumes quando chego em casa 

da escola ou do trabalho” ambas 

com β = 0,67 (p ≤ 0,001). As ques-

tões mencionadas podem ser verifi-

cadas na tabela 1.  

A força de interação entre norma so-

cial descritiva e as intenções em con-

sumir FLV (β = 0,68, p ≤ 0,001) foi 

atribuída principalmente a terceira 

questão do construto “meus amigos 

comem frutas e/ou verduras/legu-

mes” (β = 0,53, p ≤ 0,001). O resul-

tado contradiz a literatura 47, que in-

dica os pais como principal norma 

social descrita para os adolescentes 

e que adolescentes são sensíveis 

principalmente às normas de seus 

amigos acerca do consumo de junk 

food 14. Em outras palavras, os ado-

lescentes brasileiros parecem ser 

mais influenciados por amigos. To-

das as questões foram significativas 

para a formação do construto, o que 

incluí a questão “as pessoas que 

sigo nas mídias sociais postam fotos 

comendo frutas e/ou verduras/legu-

mes porque parece que se preocu-

pam com a saúde”. A partir deste re-

sultado, decorre-se também que mí-

dias sociais são um influenciador de 

consumo de FLV de jovens. Normas 

sociais cautelares e expectativas de 

resultado/atitudes, por sua vez, apre-

sentaram praticamente a mesma 

força de interação com as intenções 

(com β = 0,62 e β = 0,63, respectiva-

mente, p ≤ 0,001). Contrariamente à 

literatura para as normas cautelares, 

a influência social mais relevante 

também foi aquela relacionada aos 

amigos, que foi representada pela 

questão “Meus amigos acham que 

eu devo comer mais frutas e/ou ver-

duras/legumes” (β = 0,69, p ≤ 0,001). 

Relacionando diretamente o con-

sumo de FLV de adolescentes com 

as normas cautelares (i.e., sem o in-

termédio das intenções) o estudo de 

Pedersen et al. (2014), encontraram 

relação significativa, porém negativa 

entre normas cautelares de amigos e 

o consumo de FLV. Todas as ques-

tões de formação das normas caute-
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lares foram importantes para forma-

ção do construto o que inclui a quarta 

questão “as pessoas que sigo nas 

mídias sociais defendem que hábitos 

saudáveis como comer frutas e/ou 

verduras/legumes são coisas impor-

tantes e por isso eu acho que devo 

pensar e fazer o mesmo” (β = 0,60, p 

≤0,001) e suportando a hipótese 3b 

desta pesquisa. Comparando-se a 

força de interação das intenções en-

tre normas cautelares e descritivas, 

o presente trabalho apresenta-se em 

acordo com a literatura, que indica 

maior força das normas descritivas 48 

para o consumo de FLV de adoles-

centes. As expectativas de resul-

tado/atitudes, por sua vez, foram me-

lhor descritas pela segunda questão 

“se eu comer mais frutas e/ou verdu-

ras/legumes, eu gostarei mais de 

mim” (β = 0,71, p ≤ 0,001), questão 

que pode sugerir o papel da autoes-

tima no contexto alimentar, segundo 

Houldcroft et al. (2014), 

inversamente relacionada a 

sucetibilidade do adolescente a 

pares e amigos em relação ao 

comportamento alimentar. As intera-

ções apresentadas podem ser visua-

lizadas nas tabelas 5 e 1 (para con-

ferir as questões mencionadas na ta-

bela 5). Quando os responsáveis 

pelo adolescente foram avôs e avós 

estes relacionaram-se inversamente 

com a intenção do indivíduo em con-

sumir FLV (β = -0,14, p ≤ 0,001), isto 

é, ter avós como responsáveis indi-

cou menor intenção do adolescente 

para consumir FLV. Ainda, quanto 

mais os adolescentes relaram certos 

itens domésticos (o que representou 

um indicativo de renda familiar), 

maior foi a intenção em consumir 

FLV. Neste sentido, na medida em 

que freezer (β = 0,23, p ≤ 0,001), au-

tomóvel (β = 0,14, p ≤ 0,001) e DVD 

(β = 0,13, p ≤ 0,001) foram mais re-

correntes no domicílio dos adoles-

centes (i.e., quanto maior eram os in-

dicativos de renda), maior foi era a 

intenção em consumir FLV. Outras 

relações também foram encontra-

das, porém com menor significância. 

Dado que a presente pesquisa   indi-

cou uma forte relação entre inten-

ções em consumir FLV e este com-

portamento per se, uma intervenção 

hipotética para os adolescentes pes-

quisados consistiria em melhorar 

respectivamente a autoeficácia, nor-

mas descritivas e de maneira similar, 

normas cautelares e expectativas de 

resultado/atitudes.Segundo Menozzi 

et al. (2015), a autoeficácia poderia 

ser melhorada por meio de instru-

ções e dicas aos adolescentes com 
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relação a compra, armazenamento e 

preparação prática de diferentes ve-

getais, incluindo também informa-

ções sobre locais principalmente 

para  situações em que o adoles-

cente chegue em casa do trabalho 

ou escola (segunda questão do 

construto autoeficácia deste traba-

lho). Segundo os autores, apresentar 

informações factuais sobre os resul-

tados de se comer FLV regularmente 

é uma ferramenta importante. No 

presente estudo, isto se refere prin-

cipalmente a situação em que o ado-

lescente se sente melhor consigo 

mesmo (conforme demonstra a se-

gunda questão do construto expecta-

tivas de resultado). Por fim, a aper-

cepção de pressão social poderia ser 

mais influenciada pelo fornecimento 

de informações sobre os amigos dos 

adolescentes  consumindo FLV, o 

que estimularia   a conformação dos 

mesmos ao comportamento dos ami-

gos, uma vez que as normas são ca-

pazes de alterar as avaliações sen-

soriais e hedônicas  da comida 49. 

O presente estudo apresenta dese-

nho transversal, o que leva a resulta-

dos que não implicam necessaria-

mente em relações de causa e 

efeito, podendo haver superestima-

ção dos achados. No entanto, esta 

pesquisa  é original ao contexto na-

cional de avaliação determinantes de 

consumo de FLV por adolescentes, 

que frequentemente desconsidera a 

importância das influências sócio 

cognitivas sobre tais comportamen-

tos alimentares 28,50–53 e não é co-

mum a avaliação de tais dados em 

conjunto com variáveis socioeconô-

micas (i.e., variáveis subjacentes). 

Também, nesta área, são raros os 

estudos que apresentam instrumen-

tos que tenham passado por um pro-

cesso de avaliação psicométrica ri-

gorosa 27. Adicionalmente, em estu-

dos que investigam a competência 

da Abordagem da Ação Fundamen-

tada em explicar a variação de inten-

ções e comportamentos tanto para o 

consumo de FLV como para diversos 

outros comportamentos em saúde 

32–34,45,46,54–60 não é recorrente a con-

sideração das normas sociais como 

uma função de normas descritivas e 

cautelares, o que foi feito na pre-

sente pesquisa. 

Em conclusão, esta pesquisa validou 

um instrumento para mensuração de 

fatores sócio cognitivos que influen-

ciam o comportamento alimentar de 

consumo de FLV de adolescentes 

brasileiros fornece suporte à aborda-
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gem da Ação Fundamentada apli-

cada ao consumo de FLV de adoles-

centes brasileiros. Contatou-se tam-

bém que o consumo de FLV por ado-

lescentes é influenciado pela Inten-

ção em consumir FLV, que por sua 

vez apresenta relação significativa 

com: (1) motivações externas ou in-

terpessoais ao indivíduo, represen-

tadas pelas normas sociais cautela-

res e descritivas principalmente de 

amigos e ainda de mídias sociais; (2) 

motivações internas ou intrapesso-

ais, representados por expectativas 

de resultado/atitudes e autoeficácia 

em relação ao consumo de FLV; (3) 

fatores subjacentes, representados 

por variáveis socioeconômicas.
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Tabela 5. Força de interação entre variáveis latentes e suas questões/itens de 

formação. 
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