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RESUMO 

 
 
Objetivo: Desenvolver um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) para 
avaliação da dieta da população do Estudo ADVENTO (Análise de Dieta e Hábitos 
de Vida na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Adventistas do Sétimo Dia), 
realizado em uma população do estado de São Paulo exposta a variados padrões 
dietéticos vegetarianos. Metodologia: A versão preliminar do instrumento foi 
construída a partir da versão curta do QFA do Estudo Longitudinal de Saúde do 
Adulto (ELSA-Brasil) (QFA ELSA-Brasil), com 76 itens, previamente validada e 
acrescida de itens listados em recordatórios de 24h (R24h) de uma subamostra de 
50 participantes do Estudo ADVENTO. A versão final do QFA-ADVENTO foi obtida 
pela conferência da lista de alimentos derivada de registros alimentares (RA), 
obtidos em triplicata durante um ano de 152 participantes do Estudo ADVENTO, 
com intervalo de 4 meses entre as coletas. Nas duas etapas as amostras foram 
estratificadas de acordo com o padrão dietético vegetariano, gênero, idade (35-54 
anos e 55-74 anos) e escolaridade (fundamental, médio e superior). Entrevistadores 
treinados aplicaram os R24h (metade referente a um dia de semana e metade 
referente ao final de semana) e os RA empregando protocolos específicos. As 
frequências dos itens computados foram determinadas. Os itens alimentares com 
frequência de consumo igual ou superior a 10% foram acrescentados à lista do QFA-
ADVENTO. Nenhum item da lista da versão curta do QFA-Elsa foi removido, exceto 
chimarrão e acarajé, por serem alimentos regionais. O tamanho das porções e as 
medidas caseiras foram confirmados ou ajustados de acordo com o citado com 
maior frequência pelos participantes do estudo. Resultados: Foram incluídos 19 

novos alimentos/preparações à versão curta do QFA ELSA-Brasil, a saber: 
sementes (linhaça, gergelim, abóbora, girassol), abacate, morango, pepino, limão, 
azeite de oliva, azeitona, soja e derivados (soja, tofú, PVT e PTS), maionese, leite 
de soja, requeijão, análogos da carne (bife vegetal, carne vegetal moída, 
almôndega, medalhão vegetariano, glúten caseiro, salsicha e hambúrguer), 
torta/panqueca/assados, chocolate em pó/achocolatado/cappuccino, mel/melado, 
frutas secas (uva passa, banana passa, bananinha sem açúcar, ameixa, damasco, 
tâmara), cevada, suco de uva e chá. A versão final do QFA-ADVENTO foi concluída 
com um total de 93 itens. Alguns itens já existentes na versão curta do QFA ELSA-
Brasil foram acrescidos de maior detalhamento, devido a certas particularidades dos 
hábitos alimentares dos adventistas identificadas nos R24h e RA, tais como: versões 
integrais, vegetarianas e subitens com a substituição das carnes suínas e derivados 
por opções de frango ou bovinas. O tempo médio de aplicação foi de 35 minutos e 
as frequências de consumo do instrumento final foram mantidas com oito opções de 
respostas: “mais de 3 vezes/dia”, “2-3 vezes/dia”, “1 vez/dia”, “5-6 vezes/semana”, 
“2-4 vezes/semana”, 1 vez/semana”, “1-3 vezes/mês” e “nunca/quase nunca”. 
Conclusão: Foi elaborado um QFA para coleta de dados dietéticos que busca 

atender às especificidades da população Adventista com variados padrões dietéticos 
vegetarianos e que poderá ser utilizado em estudos semelhantes, caso apresente 
boa confiabilidade e razoável validade. 
 
Palavras-chave: Avaliação do consumo alimentar; Dietas vegetarianas; Adventistas; 
Questionário de Frequência alimentar. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To develop a Food Frequency Questionnaire (FFQ) to evaluate the diet of 

the ADVENTO Study (Analysis of Diet and Lifestyle in the Prevention of 
Cardiovascular Events in Seventh-Day Adventists) participants, a Seventh-day 
Adventist population of the São Paulo state exposed to varied vegetarian dietary 
patterns. Methodology: The preliminary version of the instrument was built from the 

validated short version of the Elsa-Brasil Study (Brazilian Longitudinal Study of Adult 
Health) FFQ, plus food items obtained from fifty 24-hour recalls (half week day and 
half weekend) of a subsample (n=50) of the ADVENTO Study participants. The final 
version of the ADVENTO-FFQ was obtained by comparing the preliminary food list 
with the list obtained by three food records (2 week day and 1 weekend) from 152 
participants of the ADVENTO Study through one year, with 4 month intervals. 
Participants of these two distinct samples were stratified according to vegetarian diet 
pattern, sex, age (35-54 and 55-74 y.) and school level (elementary, high school and 
higher education). Trained interviewers administered 24-hour recalls and food 
records using specific protocols. The frequencies of consumption of food items were 
determined. Food items with frequency of consumption ≥10% were added to the 
ADVENTO-FFQ list. None of the Elsa-Brasil FFQ short version items (n=76) were 
removed, except for two regional foods: “acarajé” and “chimarrão”. Portion sizes were 
confirmed or adjusted according to most frequently cited by the study participants. 
Results: We included 19 new food/preparations to the Elsa-Brasil FFQ short version: 
seeds (flax, sesame, pumpkin and sunflower), avocado, strawberry, cucumber, 
lemon, olive oil, olives, soy and soy analogues (tofu, soy protein), mayonnaise, soy 
milk, cheese spread, meat analogues (veggie beef, veggie ground meat, meat balls, 
homemade gluten, veggie sausage, veggie burguer), 
crepes/quiches/casseroles/pies, chocolate powder/cappuccino, honey/cane syrup, 
dried fruits (raisins, dried bananas, prunes, dates, apricots), powdered barley, grape 
juice, and tea. The final version of the ADVENTO FFQ had 93 items. Some existing 
items in the Elsa-Brasil FFQ short version gained sub-items due to certain 
peculiarities of the Adventist eating habits, identified through the 24-hour recalls and 
food records, such as: whole and vegetarian versions of food preparations, 
replacement of pork by beef of poultry options etc. Average interview time was 35 
min. and the frequency choice options were: more than 3 times/day, 2-3 times/day, 1 
time/day, 5-6 times//week, 2-4 times/week, 1 time/week, 1-3 time/month, and never 
or rarely. Conclusion: We have developed the first Brazilian FFQ for dietary data 
collection that seeks to meet eating habits of the Adventist population with varied 
vegetarian dietary patterns. This instrument can be used in future similar studies, if it 
shows good reliability and validity. 
 

Keywords: Food consumption assessment; Vegetarian dietary pattern; Adventist; 

Food frequency questionnaire 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Padrões dietéticos vegetarianos têm sido associados com desfechos favoráveis 

de saúde e longevidade (FRASER 2003; ORLICH et al., 2014; ORLICH et al., 2015; 

PETTERSEN et al., 2012; TONSTAD et al., 2009; RIZZO et al., 2011; TONSTAD et al., 

2013a; ORLICH et al., 2013). Grande parte dos estudos que avaliaram o impacto das 

dietas vegetarianas sobre saúde e doença foi realizada em populações de membros da 

igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) (HADDAD, 2011). 

   A igreja promove a adoção de hábitos alimentares com uso generoso de 

cereais integrais, frutas, hortaliças, leguminosas, castanhas e sementes (FRASER, 

2003). Adventistas também podem incluir à dieta quantidades variáveis de alimentos de 

origem animal, como ovos, laticínios e carnes consideradas próprias para consumo, de 

acordo com o referencial bíblico. Alguns membros da igreja também desejam mover 

gradualmente em direção a uma dieta estritamente vegetariana e, portanto, isenta de 

produtos de origem animal. O consumo de alimentos ricos em açúcar, alimentos 

refinados, condimentos picantes e certas especiarias, café, chás e outras bebidas que 

contêm cafeína também não é recomendado (SEVENTH-DAY ADVENTIST DIETETIC 

ASSOCIATION, 2013). 

 Os níveis de aceitação às recomendações alimentares entre adventistas 

variam muito, resultando em padrões dietéticos que vão desde uma dieta estritamente 

vegetariana até uma dieta onívora, semelhante à da população em geral (BUTLER et 

al., 2008). Esse perfil alimentar torna a população Adventista de interesse para a 

realização de estudos que investiguem as relações entre dieta e doença. 

 No Brasil faltam estudos que abordem associações entre dieta, hábitos de vida e 

marcadores de doenças em populações Adventistas. Faltam também trabalhos que 

descrevam o próprio padrão de consumo alimentar dos Adventistas. Para que esses 

estudos sejam viabilizados e conduzidos é necessário o desenvolvimento de 

instrumento capaz de avaliar a dieta de tal população. Este trabalho apresenta o 

desenvolvimento de um questionário de frequência alimentar para avaliar consumo 

alimentar dos participantes do Estudo ADVENTO, conduzido por pesquisadores do 

Laboratório de Genética Molecular e Cardiologia do Instituto do Coração do Hospital 

das Clínicas da Universidade de São Paulo. O estudo, iniciado em 2013 e atualmente 

em andamento pretende investigar associações entre dieta e hábitos de vida na 

prevenção de eventos cardiovasculares em Adventistas do Sétimo Dia. 
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1.1 A população Adventista do Sétimo Dia e seu estilo de vida 

 

 

O grupo dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já há muito estudado 

em pesquisas de grande porte (FRASER, 2003; BUTLER et al., 2008; ORLICH et al., 

2013) e em estudos menores (BERKEL e WAARD 1983; JENSEN,1983; KURATSUNE 

et al.,1986; FONNEBO, 1992; NAVARRO et al., 2006) representa uma população de 

alta longevidade conhecida por evitar fatores de risco para diversas doenças e agravos 

não transmissíveis (DANT).  

A Igreja Adventista tem atualmente mais de 19 milhões de membros em todo o 

mundo (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2016). Desde a 

sua organização como uma denominação em 1863, os adventistas têm promovido 

fortemente um estilo de vida diferenciado. Isso inclui a proibição do uso de álcool e 

tabaco, além da ênfase no consumo de alimentos de origem vegetal (DOUGLASS, 

2001). 

A abstinência de drogas e o uso responsável de medicamentos, a prática de 

exercício adequado e regular, descanso, uso de água potável e exposição cuidadosa 

ao sol são outras recomendações da igreja. Os adventistas creem que um estilo de 

vida saudável pode não somente promover saúde, longevidade e prevenir muitas 

doenças, como também contribuir para  a felicidade e fortalecer a espiritualidade 

(DOUGLASS, 2001; BUTLER et al, 2008;. FRASER, 2003).  

A aderência às recomendações de estilo de vida é bastante variável entre os 

Adventistas. Isso pode ser evidenciado pela observação dos dados de linha de base da 

coorte do Estudo de Saúde Adventista – 2 (AHS-2), com um total de 96.194 

participantes (do momento da inscrição, entre 2002 a 2007) norte-americanos e 

canadenses, de ambos os sexos, com idade média de 60,2 anos. Destes, 1,1% são 

fumantes atuais e 6,6% reportaram consumo atual de álcool. Em relação à dieta, essa 

população apresenta práticas muito distintas: 4,2% são vegetarianos estritos (consumo 

usual de carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite e derivados < 1 vez/mês), 31,6% 

são ovolactovegetarianos (consumo usual de laticínios e/ou ovos > 1 vez/mês, mas 

sem consumo de carne ou peixe: carne vermelha, frango e peixe < e vez/mês), 11,4% 

incluem peixes em sua dieta vegetariana (dieta usual contém peixe ≥ 1 vez/mês e 

laticínios e/ou ovos, mas não inclui carne vermelha ou frango: carne vermelha + frango 

< 1 vez/mês), 6,1% são semivegetarianos (dieta usual contém laticínios e/ou ovos e 
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carne vermelha + frango ≥ 1 vez/mês e < 1 vez/semana, mas não inclui peixe: consumo 

< 1 vez/mês) e 46,8% são não vegetarianos (dieta usual contém produtos de origem 

animal (carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite e derivados > 1 vez/semana). Além 

disso, 25% consomem bebida a base de soja várias vezes por semana (1 a 4 vezes) e 

78% não consomem café (BUTLER et al., 2008). 

Adventistas são considerados um grupo de interesse para estudos científicos 

porque tendem a ser longevos, apresentam heterogeneidade para algumas práticas de 

estilo de vida (p.ex.: atividade física, fatores psicossociais, consumo de alimentos de 

origem animal, soja e subprodutos), apresentam homogeneidade em algumas escolhas 

de estilo de vida (p.ex.: abstinência de álcool, tabaco e carne de porco), são 

interessados em saúde, geralmente apresentam boa disposição para responder 

questionários e participar de estudos (FRASER, 2003) e costumam ser capazes de 

relatar de forma confiável a sua alimentação (TEIXEIRA MARTINS et al., 2015; SINGH 

et al., 2014; KYULO et al., 2012; FRASER et al., 1998). 

 

 

1.2 Estudos de Saúde Adventistas 

 

 

Durante mais de 65 anos os adventistas do sétimo dia têm participado em 

numerosos estudos relacionando os seus padrões dietéticos e outros aspectos do 

estilo de vida com morbidade e mortalidade. Atualmente são registrados na literatura 

científica mais de 440 estudos sobre adventistas. A primeira investigação foi conduzida 

no início dos anos 50 pelo Dr. Mervyn Hardinge, como parte da sua tese de doutorado 

na Universidade de Harvard (HARDINGE e STARE, 1954a; HARDINGE e 

STARE,1954b; HARDINGE et al., 1962). Em estudo clínico o médico avaliou níveis 

dietéticos e plasmáticos de colesterol e consumo de fibras em vegetarianos. 

Entre 1958 e 1966 o primeiro estudo de coorte de adventistas californianos, 

Estudo da Mortalidade Adventista (Adventist Mortality Study, AMS) obteve fundos do 

US Public Health Service (PHILLIPS et al., 1978; KAHN et al., 1984; PHILLIPS et al., 

1980). Com o alvo de incluir todos os adventistas californianos (FRASER, 2003), o 

estudo avaliou 47.866 indivíduos, correspondendo a 88% dos membros ativos e 

disponíveis. O objetivo era determinar as taxas de mortalidade de acordo com os níveis 

de algumas variáveis demográficas e comparar com taxas similares para outros 

californianos. Mais tarde, em 1960, com o objetivo de verificar se adventistas com 
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distintos hábitos de saúde experimentam diferente mortalidade, 21.380 desses 

participantes, somados a mais 6.150 adventistas não incluídos previamente (com idade 

superior a 29 anos) completaram outro questionário da Sociedade Americana de 

Câncer (American Cancer Society). 

O AMS revelou que adventistas californianos experimentam menores taxas de 

mortalidade geral, mortalidade por doença coronária e por câncer (geral e por tipos 

específicos, tais como câncer de pulmão, colorretal e de mama). A idade média de 

morte predita para adventistas californianos vivos até 35 anos foi de 6,2 anos a mais 

para homens e 3,7 anos a mais para mulheres, em relação à população, segundo 

tabelas de sobrevida da Califórnia. A vantagem permanece para adventistas aos 65 

anos, com 3,2 e 1,9 anos a mais para homens e mulheres, respectivamente (FRASER, 

2003). 

Outros estudos de mortalidade também foram realizados com adventistas na 

Noruega (FONNEBO, 1992), Holanda (BERKEL e WAARD 1983), Japão 

(KURATSUNE et al.,1986) e Polônia (JEDRYCHOWSKI et al., 1985). Esses estudos 

revelaram menores taxas de mortalidade padronizadas (mortes observadas 

comparadas com mortes esperadas, usando dados oficiais da população local) entre 

adventistas de ambos os sexos, em relação à população local. Foram observadas 

também menores taxas de morte por doença cardiovascular e por câncer entre 

adventistas em relação à população local (FRASER, 2003). 

A próxima coorte norte-americana de adventistas foi a do Estudo de Saúde 

Adventista-1 (Adventist Health Study-1, AHS-1), entre 1974 e 1988 (FRASER et al., 

1991; FRASER et al., 1992; SABATÉ e FRASER, 1993; SINGH e FRASER, 1998) que 

recebeu inicialmente financiamento do National Cancer Institute e, a partir de 1980, do 

National Heart, Lung and Blood Institute e do National Cancer Institute of Aging. O 

estudo acompanhou 34.192 adventistas californianos, de ambos os sexos, com idade 

superior a 25 anos. Esta coorte distingue-se da do AMS pela investigação de fatores 

relacionados com a incidência de doenças e pelas comparações realizadas entre 

adventistas. Os principais resultados do AHS-1 foram descritos por Carneiro et al. 

(2005) e incluem: (1) a confirmação dos dados prévios de longevidade adventista (7,3 

anos a mais para homens e 4,4 anos a mais para mulheres) em relação aos outros 

californianos, (2) a redução do risco de vários cânceres pelo consumo frequente de 

frutas e hortaliças, (3) a redução do risco de infarto pelo consumo frequente de 

castanhas e de cereais integrais e (4) a identificação dos cinco comportamentos de 

saúde promovidos pela igreja que aumentam o tempo de vida em até dez anos: não 
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fumar, dieta baseada em vegetais, consumo de castanhas várias vezes por semana, 

exercício físico regular e manutenção do peso corporal (FRASER e SHAVLIK, 2001). 

Os estudos norte-americanos foram dirigidos pela Universidade de Loma Linda, 

uma instituição Adventista localizada no sul da Califórnia, EUA. Atualmente, essa 

universidade tem recebido fundos do National Institutes of Health para desenvolver um 

maior estudo de coorte denominado Estudo de Saúde Adventista-2 (Adventist Health 

Study-2, AHS-2). A coleta de dados iniciou em 2002 e, desde então, a coorte com mais 

de 96.000 adventistas brancos e pretos afrodescendentes, residentes nos Estados 

Unidos e Canadá, tem sido acompanhada com seguimento de morbidade e 

mortalidade e a realização de estudos de calibração. O propósito do AHS-2 é avaliar 

vários elos entre o estilo de vida, dieta e doença (BUTLER et al., 2008). Em uma 

revisão dos resultados iniciais do AHS-2, Orlich e Fraser (2014)  mostram importantes 

elos entre os padrões dietéticos vegetarianos e melhora da saúde. Estes serão 

apresentados no item 1.3. 

Além do AHS-2 estão atualmente em andamento o Estudo Adventista de Saúde 

e Poluição do Ar (Adventist Health and Smog Study, AHSMOG), desde 1977 e o 

Estudo Adventista de Religião e Saúde, também apresentado como Estudo 

Biopsicosocial de Religião e Saúde (Adventist Religion and Health Study ou The 

Biopsychosocial Religion and Health Study, BRHS), desde 2006. O primeiro tem 

recebido financiamento de várias agências norte americanas (National Cancer Institute, 

National Heart, Lung and Blood Institute, National Institute for Environmental Health 

Sciences, U.S. Environmental Protection Agency e American Cancer Society) e o 

segundo é financiado pelo National Institute of Aging. O AHSMOG justifica-se pelo fato 

de que a população Adventista, com baixíssima exposição ao tabaco ativo, favorece a 

investigação dos efeitos à saúde decorrentes da exposição de longo prazo aos 

poluentes ambientais do ar com pouquíssima distorção decorrente da exposição ao 

cigarro. Ademais, os adventistas apresentam alta variabilidade em relação à exposição 

aos poluentes do ar devido às diferentes escolhas de emprego e de locais de 

residência (ABBEY, NISHINO e McDONNELL, 1998; BEESON, ABBEY e KNUTSEN, 

1998). No BRHS procura-se: (1) traçar algumas das vias biopsicossociais para a saúde 

e (2) entender quais aspectos da religião estão associados com melhor ou pior saúde 

(LEE et al., 2009).  

No Brasil os adventistas têm participado de alguns estudos transversais de 

pequeno porte que associaram estilo de vida e/ou padrões dietéticos com indicadores 

de saúde cardiovascular e/ou a prevalência de doenças crônicas (BIASE et al, 2007; 
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NAVARRO et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2007; FERREIRA et al., 2011; SILVA et al., 

2012). 

 

 

1.3 Dietas vegetarianas e doenças crônicas: principais estudos de populações 

adventistas 

 

 

Desde os primeiros estudos que compararam fatores de risco entre  

vegetarianos e não vegetarianos, tem-se observado, quase que invariavelmente, 

benefícios para os vegetarianos. A questão de quais nutrientes ou alimentos 

específicos consumidos ou evitados por vegetarianos afetam o risco de doenças 

crônicas tem sido muito mais difícil de responder (FRASER, 2003).  

Adventistas californianos vegetarianos mostraram menores riscos de cancer 

cólon (SINGH e FRASER, 1998) e doença coronária (SNOWDOWN et al., 1984) do 

que os não vegetarianos. Os resultados também sugerem proteção contra certos tipos 

de  câncer (FRASER, 2009) .Não consumir  carne vermelha foi responsável pelo 

menos em parte pelo menor risco de doença cardiovascular. O consumo diário de 

nozes e pães integrais ofereceu proteção contra o infarto e, provavelmente, explica 

parte da vantagem vegetariana Adventista. Outros alimentos ou componentes de 

alimentos para os quais há alguma evidência de benefícios incluem peixes, frutas, 

fibras e fontes vegetais de gorduras insaturadas. Somada a isso, a redução da ingestão 

de gorduras saturadas, parece ter efeito protetor (FRASER, 2003). Recentemente 

observou-se que os benefícios de proteção cardiovascular das dietas vegetarianas 

extendem-se também à população negra do AHS-2 (FRASER et al., 2014). 

O consumo de carne vermelha e branca aumentou significativamente o risco de 

câncer de cólon e, provavelmente, também o de próstata, bexiga e câncer de ovário. O 

consumo frequente de leguminosas (somente entre os não vegetarianos) e atividade 

física regular  foram associadas com menor risco de câncer de cólon (SINGH e 

FRASER, 1998; FRASER, 2003). Os estudos feitos com populações californianas 

indicaram também que a dieta vegetariana estrita parece conferir menor risco global 

para o câncer e para os cânceres femininos em relação aos outros padrões dietéticos. 

As dietas ovolactovegetarianas parecem conferir proteção para os cânceres do trato 

gastrointestinal (FRASER, 2003). 
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Mais recentemente, dados do AHS-2 mostraram que para pólipos colorretais 

(precursores do câncer cólorretal) a alta frequência de consumo de hortaliças verdes 

cozidas, frutas secas, feijões e arroz integral foi associada com o decréscimo do risco 

(TANTAMANGO-BARTLEY et al., 2011). Tantamango-Bartley et al. (2013) verificaram 

o efeito protetor das dietas vegetarianas sobre todos os cânceres combinados e sobre 

cânceres do trato gastrointestinal. Orlich et al. (2015) observaram que as dietas 

vegetarianas estão associadas com menor incidência global de cânceres coloretais. 

Pescovegetarianos apresentaram risco muito menor do que não vegetarianos.  

A associação do consumo de carne vermelha e o aumento do risco de câncer de 

cólon ou colorretal é considerada "convincente" pelo World Cancer Research Fund, 

American Institute for Cancer Research (WORLD CANCER RESEARCH FUND, 2007). 

Embora haja muitas hipóteses sobre os mecanismos dos efeitos da carne, ainda não 

há evidências convincentes para qualquer deles (FRASER, 2009). Entretanto, algumas 

conclusões preliminares podem ser tiradas. Frutas e hortaliças associadas à diminuição 

da frequência de muitos tipos de câncer podem oferecer proteção através de seus 

compostos bioativos, tais como os fitoestrógenos (isoflavonas e lignanas), ácido fólico 

ou antioxidantes (flavonóides, carotenóides, vitamina C e vitamina E) (FRASER, 2003). 

Os adventistas vegetarianos apresentam o  menor IMC e são menos propensos 

a desenvolver diabetes e hipertensão do que os adventistasnão vegetarianos. No caso 

do diabetes, a maior parte do efeito protetor é devido ao menor peso corporal dos 

vegetarianos (FRASER, 2003). No entanto, a abstinência de carnes vermelhas e 

processadas (PAN et al., 2011) e o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico 

pode contribuir para a proteção nos vegetarianos (FRASER, 2003; SALMERON et al., 

1997). Por outro lado, no caso da hipertensão o ajuste para obesidade atenuou 

modestamente o efeito vegetariano, sugerindo que algum, mas não todo o efeito 

protetor é mediado pelo baixo peso para vegetarianos. Além disso, não está claro que 

a carne seja um agente perigoso para o risco de hipertensão. A ingestão de menos sal, 

mais potássio e frutas podem ser responsáveis, ao menos em parte, pelo efeito 

protetorda dieta vegetariana contra a hipertensão (FRASER, 2003; PETTERSEN et al., 

2012). 

Corroborando com esse quadro, outros resultados do AHS-2 têm sugerido 

tendências dramáticas no IMC, diabetes recém tratado e hipertensão atualmente 

tratada (FRASER, 2009). Observou-se uma diferença de 5 unidades de IMC entre 

vegetarianos estritos e não vegetarianos, indicando uma proteção importante contra a 

obesidade. Para o diabetes, o efeito protetor da dieta vegetariana permanece após 
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ajuste para idade, sexo, etnia, escolaridade, renda, atividade física, tempo assistindo 

TV, hábitos de sono, uso de álcool e IMC (TONSTAD et al., 2009). Esses resultados 

confirmam estudos anteriores que encontraram menores valores de IMC em 

vegetarianos adventistas(FRASER, 1999) e não adventistas(DAVEY et al., 2007; 

SPENCER et al., 2003). 

Tonstad et al. (2013a) avaliaram a relação entre a dieta e diabetes incidente 

entre participantes do AHS-2 e concluíram que as dietas vegetarianas (estrita, ovolacto 

e semi) estão associadas com uma redução substancial e independente na incidência 

de diabetes. No caso dos participantes negros a dimensão da proteção associada às 

dietas vegetarianas é tão grande quanto o risco excessivo associado com a etnicidade 

negra. 

Numa análise transversal de 773 indivíduos do AHS-2 foi estudada a relação 

entre padrões dietéticos, fatores de risco metabólicos e síndrome metabólica (RIZZO et 

al., 2011). Observou-se que o padrão dietético vegetariano está associado com um 

perfil mais favorável de fatores de risco metabólicos e um menor risco de síndrome 

metabólica. Essa relação favorável persistiu e foi reforçada após o ajuste para 

possíveis fatores de confusão. A prevalência de artrite reumatóide foi substancialmente 

menor em adventistas vegetarianos comparados com não vegetarianos, 

independentemente das diferenças de peso corporal. O risco de outras formas de 

artrite/reumatismo (principalmente osteoartrite) também foi menor entre vegetarianos. 

Neste caso, embora a obesidade fosse um fator de risco, o menor peso dos 

vegetarianos só poderia explicar em parte o efeito protetor (FRASER, 2003). O risco de 

hipotireoidismo também tende a ser menor entre vegetarianos estritos participantes do 

AHS-2 quando comparados com não vegetarianos (TONSTAD et al., 2013b). 

Evidências científicas sugerem ainda associação entre os padrões dietéticos 

vegetarianos e redução da mortalidade. Orlich et al. (2013) concluíram em estudo 

recente que as dietas vegetarianas estão associadas com menor mortalidade por todas 

as causas e com algumas reduções na mortalidade por causas específicas. Os 

resultados parecem ser mais robustos em homens. 

Os autores sugerem que as associaçoes favoráveis entre os padrões dietéticos 

vegetarianos, o risco de morte e de doenças deveriam ser cuidadosamente 

considerados por aqueles que oferecem aconselhamento dietético (ORLICH et al., 

2013). Até o momento, os principais achados iniciais do AHS-2 revelam que padrões 

dietéticos vegetarianos estão associados com menor índice de massa corporal (IMC), 

menor prevalência e incidência de diabetes mellitus, menor prevalência de síndrome 
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metabólica e seus componentes, menor prevalência de hipertensão, menor mortalidade 

por todas as causas e, em alguns casos, menor risco de câncer (p.ex., colorretal) 

(ORLICH e FRASER, 2014; ORLICH et al., 2015). Adicionalmente, observou-se que 

dietas vegetarianas estritas podem conferir menor risco de câncer de próstata 

(TANTAMANGO-BARTLEY et al., 2016). O estudo não encontrou menor risco de 

câncer de mama para mulheres vegetarianas (PENNIECOOK-SAWYERS, 2016). 

 

 

1.4 Avaliação da dieta e classificação do padrão dietético vegetariano nos 

estudos de saúde adventistas 

 

 

Estudos têm explorado as relações entre dieta e doença em populações 

adventistas através dos seus padrões dietéticos que são geralmente determinados de 

acordo com a frequência de ingestão de cinco alimentos de origem animal (carne 

vermelha, frango, peixe, ovos e laticínios) obtidos a partir de um questionário de 

frequência alimentar (QFA) validado (JACELDO-SIEGL et al., 2010; JACELDO-SIEGL 

et al., 2011). Destes alimentos, três variáveis compostas são criadas pela soma das 

ingestões referidas: 1) carne (carne vermelha mais frango); 2) laticínios/ovos (laticínios 

mais ovos); e 3) peixe como um grupo separado. Assim, os vegetarianos estritos são 

indivíduos que reportaram o consumo de carne, peixe e laticínios/ovos < 1 vez/mês. 

Ovolactovegetarianos são aqueles que consomem laticínios/ovos ≥ 1 vez/mês e peixe 

e carne < 1 vez/mês. Pescovegetarianos são aqueles que consomem peixe ≥ 1 

vez/mês e carne < 1 vez/mês. Semivegetarianos são definidos como consumidores de 

carne ≥ 1 vez/mês e a soma de carne e peixe ≥ 1 vez/mês, mas ≤ 1 vez/semana. Não 

vegetarianos são definidos como aqueles que consomem carne ≥ 1 vez/mês e a soma 

de carne e peixe > 1 vez/semana (RIZZO et al., 2013; ORLICH et al., 2014).  

No AHS-2 os diferentes padrões dietéticos resultam em distintos perfis de 

consumo de alimentos (ORLICH et al., 2015) e nutrientes (RIZZO et al., 2013). Essas 

diferenças são importantes quando se considera a etiologia da obesidade e doenças 

crônicas. O consumo aumentado de vários alimentos de origem vegetal incluindo 

frutas, hortaliças, abacates, batata (não frita), cereais integrais, leguminosas, alimentos 

à base de soja, castanhas e sementes foi observado entre os grupos vegetarianos, 

além do consumo mais baixo de carnes, laticínios, ovos, cereais refinados, gorduras 

adicionadas, doces, petiscos e bebidas (exceto água) (ORLICH et al., 2015). Quanto ao 
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perfil de consumo de nutrientes, os não vegetarianos apresentam ingestão mais baixa 

de proteína vegetal, fibra, betacaroteno e magnésio e ingestão mais alta de ácidos 

graxos saturados, trans, araquidônico e docosahexaenóico, quando comparados com a 

ingestão daqueles que adotam padrões dietéticos vegetarianos (RIZZO et al., 2013).  

 

 

1.5 Métodos para avaliação do consumo alimentar 

 

 

Informações válidas de consumo de energia e nutrientes da população 

constituem um desafio para a epidemiologia nutricional (WILLETT, 2013; THOMPSON 

e BYERS, 1994; CARDOSO, 2007) e são fundamentais para a realização de estudos 

que investigam as relações entre DANT. Por essa razão torna-se necessário o 

desenvolvimento de instrumentos práticos e viáveis, capazes de mensurar a dieta 

individual. (WILLETT,2013). Vários são os métodos para medir a dieta, exibindo muitos 

fatores interferentes na sua precisão, variabilidade e reprodutibilidade. Assim, parece 

haver um consenso de que não há um “melhor método”, mas sim um método adequado 

a uma determinada situação (FISBERG et al., 2005). 

Diversos fatores devem ser levados em conta na seleção do método de 

avaliação do consumo alimentar, tais como, os objetivos do estudo, as características 

do grupo populacional a ser estudado, os alimentos ou nutrientes de interesse, os 

recursos (materiais, econômicos e humanos) disponíveis e o desenho metodológico do 

estudo. No caso de estudos em que o objetivo é pesquisar a relação entre dieta e 

doença deve se considerar também a intensidade e frequência de exposição ao fator 

dietético de interesse (COLUCCI et al., 2005). 

Os principais métodos de inquéritos alimentares empregados são o Recordatório 

de 24h (R24h), Registros Alimentares (RA), História Alimentar e Questionário de 

Frequência Alimentar (QFA). O R24h é o instrumento mais comumente empregado em 

estudos que avaliam a ingestão de alimentos e nutrientes de indivíduos e diferentes 

grupos populacionais. Consiste em definir e quantificar todos os alimentos e bebidas 

ingeridas no período anterior à entrevista, que pode ser de 24 horas precedentes ou o 

dia anterior. A quantidade do consumo pode referida por meio de medidas caseiras ou 

estimada por modelos ou fotos.  Este método apresenta vantagens como: baixo custo, 

aplicação rápida e em indivíduos de qualquer faixa etária e/ou analfabetos e a coleta 
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não altera a ingestão do indivíduo. Entre as desvantagens estão a dependência da 

memória do sujeito entrevistado, do vínculo entre o entrevistador e o indivíduo, além da 

dificuldade de estimar o tamanho das porções consumidas (FISBERG et al., 2005). O 

RA é também utilizado em estudos que avaliam a ingestão atual do indivíduo ou de um 

grupo populacional. Todos os alimentos e bebidas consumidos ao longo de um período 

são registrados em formulários específicos. Normalmente o registro é de 3, 4 ou até 7 

dias. Uma das vantagens é o fato de que o registro é feito no momento da alimentação 

e não se baseia na memória do indivíduo. Além disso, pode fornecer informações 

detalhadas sobre alimentos e padrões alimentares. As desvantagens estão 

relacionadas à possibilidade de que a ingestão seja alterada durante o período de 

registro, com tendência a perdas na exatidão após alguns dias de registros 

consecutivos. Esse método requer tempo e motivação do participante para que o 

registro seja confiável (FISBERG et al., 2005).  

A História Alimentar é obtida através de um levantamento detalhado do perfil 

alimentar global do indivíduo que inclui um R24h, RA de 3 dias e uma lista de alimentos 

consumidos no último mês.  Entre as vantagens está a descrição da ingestão habitual 

em relação a aspectos quantitativos e qualitativos. Como desvantagem requer 

profissional treinado, dificuldade de padronização, dependência da memória do 

indivíduo, alto custo e grande dispêndio de tempo (FISBERG et al., 2005). 

O QFA é o método mais amplamente empregado para mensuração da dieta 

pregressa. Consiste num instrumento desenhado para obter informação qualitativa, 

semi-quantitativa ou quantitativa sobre o padrão alimentar e a ingestão de alimentos ou 

nutrientes específicos. Possui dois componentes: uma lista de alimentos e uma seção 

para definição da frequência de consumo dos mesmos, tal como x vezes ao 

dia/semana/mês etc. No caso do QFA com formato quantitativo o instrumento inclui 

também a definição de porção de cada alimento descrita pelo entrevistador, 

normalmente com a ajuda de instrumentos visuais (FISBERG et al., 2005; WILLETT, 

2013). Os alimentos dessa lista são geralmente escolhidos para propósitos específicos 

e podem ou não acessar a dieta total (CADE et al., 2002). 

Quando comparado com outros métodos de avaliação do consumo alimentar o 

QFA apresenta muitas vantagens: a ampla utilização em estudos populacionais, a 

possibilidade de estimativa da ingestão habitual do indivíduo, simplicidade, praticidade, 

rapidez na aplicação e baixo custo, provê dados alimentares diretamente, favorece a 

classificação dos indivíduos segundo seus padrões alimentares habituais e minimiza a 

variação intrapessoal ao longo dos dias (COLUCCI et al., 2005; FISBERG et al., 2005; 
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WILLETT, 2013). Diferentemente dos métodos de inquérito dietético que avaliam a 

dieta atual, como o R24h e o RA, o QFA é útil para retratar a dieta habitual por 

períodos de tempo mais longos. Essa peculiaridade possibilita o desenvolvimento de 

estudos de associação entre dieta e doença (COLUCCI et al., 2005; CHIARA et al., 

2007). Ademais, devido ao seu caráter estruturado o QFA possibilita maior facilidade 

na análise dos dados gerados (COLUCCI et al., 2005). 

O QFA apresenta também algumas limitações: depende da memória dos hábitos 

alimentares passados, seu desenho requer tempo e esforço, pode haver limitações em 

analfabetos e idosos, a informação passada pode sofrer “viés” pela informação atual, 

requer teste de validade a cada novo instrumento, pode gerar dificuldades para o 

entrevistador dependendo do número de itens e da complexidade da lista de alimentos 

e a quantificação pode ser pouco exata (FISBERG et al., 2005; WILLETTT, 2013). 

 O QFA também não pode ser utilizado para classificar a ingestão dos nutrientes 

como adequada ou inadequada em relação a valores recomendados, pois é impossível 

elaborar uma lista que contemple todos os alimentos que pertencem à dieta habitual de 

um indivíduo (COLUCCI et al., 2005). 

 Finalmente é importante ressaltar que nenhum método é capaz de medir a 

ingestão dietética sem erro. Assim, é importante que as fontes de erro de cada método 

sejam levadas em consideração (CADE et al., 2002). 

  

  

1.6 Desenvolvimento de questionários de frequência alimentar 

 

 

Precursor no desenvolvimento de QFA, Burke (1947) incluía uma lista de 

questões agrupadas e uma entrevista da história alimentar através de um R24h, 

registro de cardápio de 3 dias e uma lista de alimentos consumidos no mês no 

levantamento da história alimentar (WILLETT, 2013)  

No final da década de 1960 os QFA passaram a ser desenvolvidos com maior 

rigor metodológico. Observou-se a necessidade de identificar os alimentos e porções 

em uma amostra populacional antes de elaborar o instrumento. Somente a partir dos 

anos 80 e 90, muitos investigadores passaram a utilizar QFA como método de 

avaliação da dieta mais apropriado para a maior parte dos estudos epidemiológicos 

(FISBERG et al., 2005). Esses instrumentos devem ser validados em função da 
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população a ser avaliada e sua reprodutibilidade deve ser testada para que possam ser 

usados de forma confiável em estudos epidemiológicos (WILLETT, 2013).  

Antes de proceder a adaptação de um instrumento pré-existente ou desenvolver 

um novo QFA, é necessário definir o seu propósito, ou seja, se o objetivo é medir a 

ingestão de alguns alimentos, grupos alimentares, nutrientes específicos, ou a 

avaliação compreensiva da ingestão dietética (CADE et al., 2002; WILLETT, 2013). 

Vários são os desafios no desenvolvimento de um QFA. A começar pela lista de 

itens alimentares que não pode ser excessivamente curta, restritiva ou insuficiente, 

tampouco muito longa a ponto de favorecer a subestimação ou superestimação da 

ingestão energética total, respectivamente. Para tanto é importante selecionar 

cuidadosamente os itens mais informativos para a lista de alimentos. Um questionário 

muito longo pode levar o participante à fadiga prejudicando a sua concentração e 

interferindo na exatidão dos dados. Willett (2013) sugere que um questionário com 

cerca de 130 itens pode estar próximo de um limite máximo.  

Para que um item alimentar seja informativo deve possuir três características 

gerais: (1) alta frequência de consumo na população de interesse; (2) conteúdo 

substancial do (s) nutriente (s) de interesse e (3) ser discriminativo, ou seja, com 

variação de uso entre os indivíduos da população (WILLETT, 2013). 

Várias abordagens podem ser usadas no desenvolvimento de questionários de 

frequência alimentar. A mais simples seria através da análise de tabelas de 

composição de alimentos e a identificação de alimentos que contém quantidades 

substanciais do (s) nutriente (s) de interesse. Outra alternativa seria iniciar com uma 

lista longa e sistematicamente reduzi-la através de regressão do tipo stepwise para 

identificar os alimentos mais discriminativos para a ingestão de nutrientes específicos 

(ex.: gordura animal, gordura vegetal, colesterol, vitamina C). Uma terceira abordagem 

seria através da obtenção de R24h para identificar os alimentos que contribuem de 

modo mais importante com a ingestão absoluta de nutrientes pelo grupo como um todo. 

Essa abordagem apresenta como vantagem o menor risco de omissão de itens 

importantes, mas deve ser cuidadosa no agrupamento de itens que correspondam à 

percepção dos indivíduos que preencherão o questionário final (WILLETT, 2013).  

Uma modificação desse método seria a contagem dos alimentos a partir de 

R24h ou RA coletados a partir de uma amostra da população do estudo sem calcular 

os nutrientes. Esse método pode ser útil em situações em que o tamanho do estudo ou 

os recursos disponíveis não justifiquem um investimento maior no desenvolvimento do 

questionário. Tem sido empregado para estudos de populações migrantes ou grupos 
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étnicos minoritários. Ao mesmo tempo, umas contagens dos tamanhos das porções 

dos alimentos podem ser feitas. Finalmente, embora a seleção de itens da lista seja 

crítica na construção de um QFA, admite-se que este seja até certo ponto um processo 

de tentativa e erro (WILLETT, 2013). 

Segundo WILLETT (2013), uma alternativa para o desenvolvimento de QFA é a 

modificação de um questionário existente, especialmente em situações de escassez de 

tempo ou recursos. Entretanto, para se usar esse recurso é importante considerar a 

compatibilidade cultural entre as populações empregadas na elaboração do 

instrumento e a população em que o mesmo será aplicado. Esse método pode ser 

empregado se a população de estudo for um subgrupo étnico da população para qual o 

instrumento foi desenvolvido. Neste caso a adição de alguns itens pode ser desejável e 

os métodos anteriormente descritos podem ser empregados para identificar tais 

alimentos. Sempre que possível, será desejável a confirmação da validade do 

questionário na nova população. De fato, em uma compreensiva revisão da literatura 

científica sobre desenvolvimento, validação e utilização de QFA para diferentes 

estudos abrangendo publicações entre 1980 e 1999, Cade et al. (2002) ressaltam que 

esses instrumentos podem ser desenvolvidos a partir de princípios básicos ou 

adaptados de questionários pré-existentes. De 227 estudos de validação avaliados na 

revisão, 54% usaram uma versão modificada de um questionário existente. 

Outro aspecto importante na construção de um QFA é a organização e estrutura 

do instrumento. O agrupamento de itens correlatos pode evitar que um item modifique 

a interpretação de outro. Itens mais específicos devem preceder itens mais genéricos. 

A seção de frequência de consumo pode variar de cinco a dez opções, considerando-

se que se todos os itens terão as mesmas opções de frequências, sendo que cinco 

opções podem ser insuficientes resultando em perda de informação (WILLETT, 2013).  

Segundo Willett (2013), o emprego de informação sobre a porção usual 

consumida de cada alimento torna o instrumento do tipo semiquantitativo agregando ao 

mesmo mais informação e clareza. 

As etapas para o desenvolvimento de um QFA foram descritas por Colucci et al. 

(2005) e estão resumidas na Figura 1. 
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Figura 1. Etapas para o desenvolvimento de questionário de frequência alimentar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: COLUCCI et al., 2005. 
 

 

 

1.7 Questionários de frequência alimentar desenvolvidos no Brasil 

 

 

Até o momento, diversos QFA foram desenvolvidos no Brasil para populações e 

finalidades distintas. O Quadro 1 apresenta esses instrumentos e suas características 

principais. 
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Quadro 1.Questionários de frequência alimentar desenvolvidos no Brasil. 

Autor (es)  Número 
de itens 
da lista 

Finalidade Validado 

Sichieri e Everhart, 
1998 

73 Trabalhadores adultos. Sim 

Cardoso e Stocco, 
2000 

120 Mulheres de ancestrais japoneses morando no 
Brasil. 

Sim 

Carvalho et al.,2001 34 Adolescentes de Teresina-PI. Não 

Ribeiro e 
Cardoso,2002 

67 Participantes de estudos de intervenção e/ou 
programas de prevenção de doenças e agravos 
não transmissíveis. 

Sim 

Salvo e Gimeno, 
2002 

90 Adultos com excesso de peso. Sim 

Fornés et al.,2003 127 Trabalhadores de baixa renda e baixa 
alfabetização. 

Sim 

Slater et al., 2003a 76 Adolescentes. Sim 

Lima et al., 2003 68 Estudo de caso-controle sobre dieta e câncer de 
mama. 

Sim 

Colucci, 2004 57 Crianças de 2 a 5 anos. Não 

Furlan-Viebig e 
Pastor-Valero, 2004 

98 Estudo de dieta e doenças não transmissíveis em 
adultos.  

Não 

Fornés e 
Stringhini,2005 

127 Trabalhadores de baixo nível socioeconômico Não 

Sales et al., 2006 65 Avaliação qualitativa e quantitativa da ingestão 
dietética em estudos populacionais. 

Sim 

Chiara et al., 2007 40 Adolescentes do sexo feminino, com idade entre 12 
e 19 anos. 

Sim 

Fisberg et al., 2008 59 

60 

Mulheres,  

Homens e ambos os gêneros. 

Sim 

Araújo et al.,2008 86 Adolescentes do Rio de Janeiro. Sim 

Galante e Colli, 2008 79 Avaliação de ingestão de cálcio e ferro. Sim 

Sharma et al., 2009 161 Portadores de câncer colorretal Não 

Ferreira et al., 2010 81 População adulta em Cuiabá- MT; Sim 

Carvalho et al., 2010 77 Graduandos da área de saúde. Sim 

Henn et al, 2010 135 Populações adolescentes, adultos e idosos. Sim 

Araújo et al., 2010 90 Adolescentes da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

Sim 

Anjos et al., 2010 65 Adultos (amostra probabilística de Niterói, RJ). Sim 

Oliveira et al., 2010 85 Gestante usuárias do Sistema único de Saúde Sim 
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Continuação - Quadro 1.Questionários de frequência alimentar desenvolvidos no Brasil. 

 

Scagliusi et al.,2011 

 

 

50 

 

Escolares da Amazônia Central 

 

Sim 

 

Gonçalves et al, 

2011 

94 Quantificar em massa o consumo de açúcar. Não 

Vian et al.,2013 52 Análise do consumo de alimentos ricos em 

polifenóis em gestantes. 

Sim 

Molina et al., 2013 114 Participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto para análise da dieta como exposição a 

doenças cardiovasculares e diabetes Mellitus tipo 

2: versão “longa” do instrumento. 

Sim 

Mannato, 2015  

 

 

73 Participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto para análise da dieta como exposição a 

doenças cardiovasculares e diabetes Mellitus tipo 

2: versão curta do instrumento. 

Sim 

Camilo et al.,2016 53 População adulta residente em Santo Amaro -

Bahia. 

Não 

    

São Paulo, 2016. 

 

 

Sichieri e Everhart, (1998) desenvolveram o primeiro QFA semiquantitativo, 

destinado a trabalhadores adultos, elaborado a partir dos dados do ENDEF (Estudo 

Nacional de Despesa Familiar) e em alimentos listados por alguns pesquisadores na 

área. Foram levantados ao total 73 itens alimentares e a porção habitual de cada item, 

indicando o tamanho da porção em diferentes tamanhos para os alimentos em medidas 

caseiras. O instrumento inclui itens que representam: 86% da energia, 84% da vitamina 

A e 76% da vitamina C consumidos naquela época. 

Dois anos após o desenvolvimento do primeiro QFA do Brasil, Cardoso e 

Stocco, (2000) elaboraram um QFA quantitativo para avaliar consumo de alimentos e 

nutrientes de indivíduos de etnia japonesa.  A composição da lista foi baseada em 3 

registros alimentares totalizando 230 itens alimentares e porção mediana de referência, 

estabelecida segundo o R24h, indicando o tamanho da porção (pequeno, médio, 

grande e extragrande). 
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Em seguida, foi desenvolvido um QFA por Carvalho et al., (2001) com 34 itens 

alimentares. A lista de alimentos foi baseada em grupos de alimentos (construtores, 

energéticos, construtores e reguladores). 

Ribeiro e Cardoso (2002) desenvolveram um QFA qualitativo para a utilização 

em programas de prevenção e controle de DANT. Foi utilizada como base a versão 

reduzida do QFA elaborado para população Nipo-Brasileira de São Paulo, excluindo-se 

os alimentos de origem japonesa. A versão reduzida do QFA utilizado como base, 

apresenta 67 itens alimentares e as porções foram definidas como pequena, média e 

grande. 

Salvo e Gimeno (2002) desenvolveram um QFA para a população adulta com 

excesso de peso. A lista de alimentos foi baseada no levantamento de dados de 

prontuários. Foram incluídos 90 itens alimentares e a porção mediana dos alimentos 

registrados nos prontuários foi usada para estabelecer os percentis (menor ou igual a 

25 e maior que 75), indicando o tamanho da porção (pequeno, médio, grande e 

extragrande). 

Fornés et al. (2003) elaboraram um QFA quantitativo para trabalhadores de 

baixa renda e baixa alfabetização. A lista de alimentos foi baseada em um R24h e 

apresenta 127 itens alimentares. O tamanho das porções não foi definido. No mesmo 

ano, Slater et al. (2003a) desenvolveram um QFA semiquantitativo para adolescentes 

com 76 itens alimentares. A porção média foi aplicada para maioria dos itens. 

Um QFA qualitativo foi desenvolvido para o estudo de caso-controle sobre dieta 

e câncer de mama desenvolvido por Lima et al., (2003). O instrumento com 68 itens 

alimentares foi elaborado a partir de quatro R24h com auxílio de álbum de fotografias. 

O tamanho da porção foi definido como pequeno, médio, grande e extragrande em 

medidas caseiras. 

Colucci et al. (2004) desenvolveram um QFA semiquantitativo para avaliar a 

dieta habitual em crianças de 2 a 5 anos. Foram levantados os alimentos mais 

representativos no consumo de energia através de R24h e definidas porções média e 

medianas. O instrumento final contém 57 itens alimentares. 

Furlan-Viebig e Pastor-Valero (2004) desenvolveram um QFA semiquantitativo 

para avaliar as possíveis relações entre dieta e doenças não transmissíveis. A lista de 

98 alimentos foi elaborada através de um R24h e a porção média, estabelecida 

segundo esse instrumento. 

Fornés e Stringhini (2005) elaboraram um QFA qualitativo para levantar o 

consumo de alimentos de trabalhadores de baixo nível socioeconômico. Foi utilizado 
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como base um QFA validado para a população adolescente do Rio de Janeiro. A lista 

de alimentos foi construída através de um R24h totalizando 127 itens alimentares e as 

porções foram incluídas indicando o tamanho usual em gramas. 

Sales et al. (2006) desenvolveram um QFA semiquantitativo para avaliação da 

dieta em estudos populacionais.  A lista de alimentos foi baseada nos resultados de um 

R24h, da pesagem direta dos alimentos e de uma lista de alimentos mais ingeridos no 

local de estudo como referência. A porção foi estabelecida segundo os picos de 

porções de maior ocorrência, com cinco opções de tamanho para cada item alimentar, 

identificadas em álbum fotográfico.  

Chiara et al. (2007) desenvolveram um QFA com lista reduzida a partir de 

resultados da Pesquisa de Nutrição e Saúde, desenvolvida no município do Rio de 

Janeiro. A lista de alimentos com 80 itens alimentares foi reduzida para 40 itens. 

Fisberg et al. (2008) elaboraram três QFA para aplicação por sexo (feminino, 

masculino e outro para ambos os sexos). Os itens da lista de alimentos foram 

baseados em um R24h e itens segundo o interesse do autor. As porções foram 

definidas em: pequena, média, grande, extragrande em medidas caseiras e gramas.  A 

versão final para homens e ambos os sexos contém 60 itens alimentantes e a versão 

das mulheres possui 59 itens. 

Araújo et al. (2008) elaboraram um QFA semiquantitativo com 86 itens 

alimentares para estimar o consumo alimentar de adolescentes do Rio de Janeiro. O 

instrumento foi baseado nos resultados de três registros alimentares não consecutivos. 

Porções típicas ou naturais e porções modais, estabelecidas segundo os R24h foram 

obtidas transformando as informações em medidas caseiras. Ao total foram incluídos 

86 itens alimentares. 

Galante e Colli (2008) desenvolveram um QFA online semiquantitativo para 

avaliar a ingestão de cálcio e ferro. A lista de alimentos foi construída através de 

informações de RA e do QFA validado por Slater et al (2003). A versão final do 

instrumento possui 79 itens alimentares. 

Sharma et al. (2009) desenvolveram um QFA com 161 itens alimentares   com 

objetivo de avaliar a ingestão de determinados alimentos, nutrientes e aminas 

aromáticas heterocíclicas em um estudo de caso controle de adenoma colorretal. A 

lista final de 161 itens foi construída a partir de um R24h  

Ferreira et al. (2010) elaboraram um QFA semiquantitativo para avaliar o 

consumo alimentar da população adulta de Cuiabá, MT. A lista de alimentos e as 

porções foram baseadas em um R24h e ao final totalizaram 81 itens alimentares. 
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Carvalho et al. (2010) desenvolveram um QFA para graduandos da área de 

saúde. A lista de alimentos foi baseada nos resultados de 3 RA. Foram incluídos 70 

itens alimentares e as porções correspondentes às medidas caseiras referidas, 

indicando o tamanho da porção (pequena, média, grande). 

Um QFA foi desenvolvido por Henn et al. (2010) para as populações de 

adolescentes, adultos e idosos. A lista de alimentos foi baseada em um R24h e os 

alimentos foram comparados a um QFA anteriormente desenvolvido no Rio de Janeiro. 

Foram incluídos 135 itens alimentares. 

Araújo et al. (2010) desenvolveram um QFA semiquantitativo para adolescentes 

da região metropolitana do Rio de Janeiro. A lista de alimentos foi baseada nos 

resultados de três R24h. Ao total foram incluídos 90 itens alimentares. Foram utilizadas 

as porções mais descritas nos registros e ainda as medianas das quantidades 

relatadas em medidas caseiras. 

Anjos et al. (2010) elaboraram um QFA quantitativo para avaliar a ingestão de 

energia e macronutrientes na população adulta, usando amostra probabilística de 

Niterói, RJ. O levantamento da lista de alimentos foi realizado através de um R24h e as 

porções definidas nas fotografias de alimentos de um registro fotográfico para 

inquéritos alimentares, totalizando 65 itens alimentares.  

Oliveira et al. (2010) desenvolveram um QFA quantitativo para gestantes adultas 

usuárias do Sistema Único de Saúde. A lista de alimentos foi baseada nos resultados 

de dois R24h e foram incluídos os alimentos fontes dos nutrientes de interesse. Ao total 

foram incluídos 85 itens alimentares e o tamanho da porção pequeno, médio, grande e 

extragrande em relação à porção mediana. 

Scagliusi et al. (2011) desenvolveram e avaliaram a validade relativa de um QFA 

para escolares da Amazônia Ocidental. A elaboração da lista utilizou um R24h e um 

QFA desenvolvido para adultos. Desta forma foram incluídos alimentos de consumo 

regional e fontes de alguns nutrientes O instrumento foi finalizado com 50 itens 

alimentares e a porção não foi informada. 

Gonçalves et al. (2011) desenvolveram um QFA para quantificar o consumo de 

açúcar da população adulta. A lista de alimentos foi baseada no QFA de Porto Alegre, 

em álbuns fotográficos de porções alimentares e numa tabela para avaliação de 

consumo alimentar em medidas caseiras. A indicação dos alimentos foi estabelecida 

por meio de um grupo focal.  O instrumento final apresentou 94 itens alimentares e o 

tamanho da porção como pequena, média e grande, em medidas caseiras. 
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Um QFA foi elaborado por Vian et al. (2013) com o objetivo de avaliar o 

consumo de alimentos ricos em polifenóis em mulheres grávidas. A construção da lista 

foi baseada na composição de alimentos em polifenóis. Foram selecionados 44 

alimentos de acordo com a Americam Database e oito de acordo com o estudo de 

Faller e Fialho (2009).  Ao total foram incluídos 52 itens alimentares e a porção média 

foi estabelecida. 

Molina et al. (2013) desenvolveram o QFA semiquantitativo utilizado no estudo 

ELSA-Brasil. A lista de alimentos foi baseada nos resultados de um R24h e no QFA 

previamente validado por Sichieri e Everhart (1998).  As porções foram obtidas 

segundo os R24h. Ao total foram incluídos 114 itens alimentares. Posteriormente 

Mannato et al. (2015) reduziram a quantidade de itens do QFA ELSA-Brasil que 

continha 114 itens para a versão curta, com 76 itens através de análises estatísticas. O 

instrumento reduzido demonstrou validade satisfatória.  

Mais recentemente Camilo et al. (2016) elaboraram um QFA para a população 

adulta residente em Santo Amaro, BA.   A lista foi construída através de um QFA prévio 

e um R24h. O instrumento finalizado apresenta 53 itens alimentares e as porções 

foram estabelecidas conforme a frequência citada. 

Dos 29 instrumentos apresentados no Quadro 1, doze avaliam a população 

adulta (SICHIERI e EVERHART, 1998; RIBEIRO e CARDOSO,2002; LIMA et al., 2003; 

FURLAN-VIEBIG e PASTOR-VALERO, 2004; SALES et al., 2006; FISBERG et al., 

2008; FERREIRA et al., 2010; HENN et al, 2010; ANJOS et al., 2010; MOLINA et al., 

2013; CAMILO et al.,2016), três avaliam aspectos pontuais da alimentação, como: 

ingestão de cálcio e ferro (GALANTE e COLLI, 2008), consumo de açúcar 

(GONÇALVES et al., 2011), consumo de alimentos ricos em polifenóis (VIAN et al., 

2013) e quatorze avaliam grupos específicos da população, tais como: mulheres de 

ancestrais japoneses (CARDOSO e STOCCO, 2000), adultos com excesso de peso 

(SALVO e GIMENO, 2002), trabalhadores de baixa renda (FORNÉS et al.,2003; 

FORNÉS e STRINGHINI,2005), crianças de 2 a 5 anos (COLUCCI, 2004), escolares 

(SCAGLIUSI et al.,2011), adolescentes (Chiara et al., 2007; Araújo et al.,2008; Araújo 

et al., 2010; Henn et al, 2010), idosos (HENN et al, 2010), gestantes usuárias do SUS 

(OLIVEIRA et al., 2010), portadores de câncer colorretal (SHARMA et al., 2009) e 

graduandos da área de saúde (CARVALHO et al., 2010).  

Observa-se, portanto, que ainda não foi desenvolvido um instrumento para 

avaliar a dieta de populações vegetarianas brasileiras. Pela amplitude dos seus hábitos 



34 

 

alimentares considera-se que os adventistas podem constituir um grupo favorável para 

o desenvolvimento de um instrumento com essa finalidade.  

 

 

1.8  Avaliação do consumo alimentar nos estudos ELSA-Brasil e ADVENTO  

 

 

O Estudo ELSA-Brasil (Estudo Longitudinal Brasileiro da Saúde do Adulto) 

(DECIT, 2009; AQUINO et al, 2012), lançado em 2008 pelo Ministério da Saúde 

pretende ser o maior estudo epidemiológico da América Latina. Essa pesquisa 

multicêntrica reúne instituições brasileiras de ensino e pesquisa de grandes centros 

nacionais localizados em seis capitais (Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo) de três regiões do Brasil (Sul, Sudeste e 

Nordeste) (MOLINA et al., 2013). O estudo é pioneiro na investigação longitudinal de 

doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares e seus fatores de risco 

na população brasileira. Ao longo de 20 anos, serão pesquisados e monitorados 15.105 

servidores públicos (homens e mulheres entre 35 e 74 anos) acompanhados desde 

2008. Os voluntários responderão um instrumento sobre história familiar de doenças, 

condições gerais de saúde, uso de medicamentos, saúde mental, entre outros itens.  

Também foram submetidos a exames físicos e laboratoriais. Periodicamente os 

participantes fornecerão informações sobre doenças, internações, cirurgias ocorridas e 

serão submetidos a novos exames (BRASIL, 2009). 

A primeira versão do QFA ELSA-Brasil (MOLINA et al, 2013a) foi construída a 

partir do instrumento desenvolvido no Brasil na década de 90, por Sichieri e Everhart 

(1998) com base em dados do Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) e em 

alimentos listados por alguns pesquisadores na área, para avaliação da dieta de 

adultos. Após pesquisa conduzida em seis centros de investigação do ELSA-Brasil, 

novos itens alimentares foram incluídos ao instrumento previamente desenvolvido por 

Sichieri e Everhart (1998), refletindo as modificações dietéticas ocorridas nos últimos 

20 anos e para cobrir a grande diversidade dietética e particularidades regionais da 

população do estudo. Um total de 114 itens alimentares e porções compõem o 

instrumento (MOLINA et al, 2013b). O tempo total de aplicação é de 40 minutos. A 

reprodutibilidade e validade relativa deste instrumento foi avaliada (MOLINA et al., 

2013b) para a população do Estudo ELSA-Brasil.  Este QFA o qual será referido como 



35 

 

versão longa do QFA ELSA-Brasil apresentou confiabilidade satisfatória para todos os 

nutrientes avaliados e validade razoável, para energia, macronutrientes, cálcio, 

potássio e vitaminas E e C. 

Mais recentemente, uma versão reduzida do instrumento foi proposta 

(MANNATO, 2015) com objetivo de reduzir o tempo e facilitar a sua aplicação. O novo 

instrumento, denominado versão curta do QFA ELSA-Brasil contém 76 itens 

alimentares (58 provenientes dos modelos de regressão, 14 da lista de 50% de 

frequência relatada pelos participantes, 2 por decisão dos pesquisadores e 2 por serem 

alimentos regionais com importante frequência de consumo em seus centros de 

investigação). Nesse instrumento foi possível manter a capacidade de medir 

adequadamente a energia e os nutrientes selecionados, obtendo excelente 

concordância e correlação com a versão original do QFA ELSA-Brasil. Além disso, o 

QFA reduzido foi validado para a população do estudo (MANNATO et al., 2015).  

Ambas as versões longa e curta estão organizadas em sete grupos alimentares: 

“Pães, cereais e tubérculos”, “Frutas”; “Verduras, legumes e leguminosas”, “Ovos, 

carnes, leite e derivados”; “Massas e outras preparações”, “Doces” e “Bebidas” 

(MOLINA et al., 2013a; MANNATO et al., 2015).  

As versões longa e curta do QFA ELSA-Brasil encontram-se apresentadas nos 

Anexos A e B, respectivamente. 

Os trabalhos de desenvolvimento e validação das versões longa e curta do QFA 

ELSA-Brasil resultaram em um instrumento que pode ser utilizado nas ondas 

subsequentes desse estudo permitindo ainda, a distribuição dos participantes em níveis 

de consumo e a realização de estudos que visam identificar a relação entre dieta e 

DANT (MOLINA et al., 2013a; MOLINA et al., 2013b; MANNATO et al., 2015). Esses 

instrumentos podem ser adaptados para subgrupos da população brasileira com 

características específicas como é o caso da coorte do Estudo ADVENTO. 

O Estudo ADVENTO pretende investigar associações entre dieta e hábitos de 

vida na prevenção de eventos cardiovasculares em Adventistas do Sétimo Dia 

expostos a diferentes padrões dietéticos vegetarianos. O estudo é uma iniciativa da 

USP (Universidade de São Paulo), Hospital Universitário da USP e Laboratório de 

Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP. Conta ainda com o apoio da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, através da Divisão Sul-Americana, responsável pela Igreja Adventista na 

América do Sul, pela União Central Brasileira, responsável pela administração da igreja 

no estado de São Paulo e, ainda, pelas Sedes Administrativas da grande São Paulo, 
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como as Associações Paulista Leste, Central, Paulistana e Paulista Sul. Conta também 

com o apoio do Hospital Adventista de São Paulo e do UNASP (Centro Universitário 

Adventista de São Paulo). O período de inclusão do estudo iniciou em 2013 e foi 

concluído em 2016, com cerca de 1400 participantes.  

Os participantes do estudo realizam uma visita ao Centro de Investigação Clínica 

do Estudo ADVENTO, no Hospital Universitário da USP onde respondem a um 

questionário aplicado na forma de entrevista e que aborda vários aspectos da vida 

social, hábitos alimentares, perfil psicológico, além de padrões de crença religiosa.  

Por ocasião dessa visita, pressão arterial, medidas antropométricas (peso, 

estatura, circunferência de cintura, quadril e pescoço), exames laboratoriais, urina de 

12 horas noturnas, ultrassom do abdome e caróticas, eletrocardiograma, fotografia do 

fundo do olho, escore de Cálcio Coronário e mapeamento da pressão por 24 horas e 

exames especializados de fisiologia cardiovascular são aferidos. O tempo de realização 

da entrevista e exames no Hospital Universitário da USP é de cerca de 8 horas. 

A população do Estudo ADVENTO será comparada com as coortes do AHS-2 

(BUTLER et al, 2008) e do Estudo ELSA-Brasil (DECIT, 2009; AQUINO et al, 2012). 

Por essa razão, o Estudo ADVENTO adotou alguns protocolos de entrevista 

semelhantes aos do Estudo ELSA-Brasil. A faixa etária do estudo também é a mesma, 

ou seja, entre 35-74 anos.  

Assim, adventistas de ambos os sexos, residentes no estado de São Paulo, com 

idade dentro desta faixa etária foram convidados a participar. Entretanto, por diversas 

razões os instrumentos de avaliação da dieta utilizados nesses estudos não podem ser 

diretamente aplicados ao Estudo ADVENTO. Embora o QFA do AHS-2 tenha sido 

designado para uma população adventista, ele é apropriado para as culturas norte-

americana e canadense. Por outro lado, embora o QFA ELSA-Brasil tenha sido 

designado para a população brasileira, ele deve incluir também os itens alimentares 

que são frequentes numa população adventista.  

Assim faz-se necessário o desenvolvimento de um instrumento especificamente 

elaborado para a população do estudo ADVENTO a fim de avaliar adequadamente os 

seus hábitos dietéticos: o QFA-ADVENTO. Tal instrumento poderá ser adotado em 

ações de avaliação nutricional de Adventistas do Sétimo Dia adultos, vinculado ou não 

a outras medidas. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Desenvolver um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) para avaliação da 

dieta da população do Estudo ADVENTO (Análise de Dieta e Hábitos de Vida na 

Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Adventistas do Sétimo Dia), realizado em 

uma população Adventista do estado de São Paulo exposta a variados padrões 

dietéticos vegetarianos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal e descritivo. 

 

 

3.1 População do estudo e amostra 

 

 

O presente estudo foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa foi obtida a 

versão preliminar e na segunda etapa foi obtida a versão final do QFA-ADVENTO 

(Figura 2). Ambas incluíram subamostras distintas de participantes do Estudo 

ADVENTO que obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: indivíduos de ambos 

os sexos, de qualquer etnia, com idade entre 35 e 74 anos, membros ativos da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia.  Foram excluídos indivíduos com limitação funcional 

acentuada, limitação cognitiva ou de comunicação grave ou gravidez atual ou recente 

(a menos de 4 meses prévios à primeira entrevista).  

O Estudo ADVENTO, em andamento tem como alvo de inclusão 1.500 

indivíduos com os seguintes padrões dietéticos vegetarianos: vegetarianos estritos, 

(300 participantes), ovolactovegetarianos (700 participantes) e não vegetarianos (500 

participantes). Para efeito de inclusão no estudo foi realizada uma classificação 

preliminar do padrão dietético vegetariano auto referido, simplesmente perguntando ao 

participante se ele se considerava vegetariano estrito, ovolactovegetariano ou não 

vegetariano. Esses são termos usualmente conhecidos pelos adventistas 

Para a etapa de obtenção da versão preliminar do QFA-ADVENTO foi planejada 

como meta de inclusão uma amostra de conveniência de no mínimo 50 participantes de 

ambos os sexos, estratificados por padrão dietético, na mesma proporção do alvo 

estabelecido para o Estudo ADVENTO (24 ovolactovegetarianos, 16 não vegetarianos 

e 10 vegetarianos estritos). O número mínimo de participantes foi estabelecido para 

essa etapa com base no trabalho de BURLEY et al. 2000 que recomenda amostras 

entre 50 e 100 pessoas para cada grupo demográfico em estudos de validação 

(BURLEY et al. 2000). 

Para a etapa de obtenção da versão definitiva do QFA-ADVENTO foi planejada 

meta de inclusão de uma amostra de conveniência correspondente a 10% dos 

participantes do estudo, ou seja, no mínimo 150 indivíduos, de ambos os sexos, 
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estratificados por gênero, idade, escolaridade e padrão dietético na mesma proporção 

do alvo estabelecido para o mesmo (70 ovolactovegetarianos, 50 não vegetarianos e 

30 vegetarianos estritos).  

 

 

Figura 2. Desenho do estudo 

 

1º Etapa: Obtenção da versão preliminar do QFA-ADVENTO 

 

 

 

 

 

 

2ª Etapa: Obtenção da versão final do QFA-ADVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dado usado para classificação do padrão dietético vegetariano. 
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3.2 Coleta e análise dos dados 

 

 

A equipe responsável pela coleta e análise dos dados foi constituída por três 

nutricionistas graduadas, com experiência prévia profissional com os hábitos 

alimentares dos adventistas e treinadas para aplicação padronizada dos instrumentos, 

utilizando manuais próprios. 

 

 

3.3 Obtenção da versão preliminar do QFA-ADVENTO  

 

 

Durante o mês de julho de 2013, 50 participantes do Estudo ADVENTO 

responderam R24h (metade relativo a um dia da semana - 2ª a 6ª feira - e metade 

relativo ao final de semana/feriado - sábado, domingo ou feriado) (Figura 2). A 

aplicação dos R24h seguiu protocolo do Manual de Instruções (Anexo C) e empregou o 

mesmo álbum fotográfico de porções de alimentos e utensílios alimentares utilizados 

no estudo de desenvolvimento do QFA ELSA-Brasil (Molina, 2013a) (Anexo D). Foi 

adotado o método de aplicação indireta, através de entrevista por telefone. Os 

entrevistados visualizaram as imagens do álbum fotográfico através de arquivo enviado 

via internet. Os dados foram registrados manualmente, ficando disponíveis para 

posterior análise e edição. 

O tempo de aplicação dos R24h foi de aproximadamente 20 a 30 minutos, 

podendo estender por um período mais longo, dependendo da variedade de alimentos, 

da complexidade das preparações consumidas e do tipo do entrevistado (idade, 

escolaridade etc.). Os participantes também foram questionados sobre a frequência de 

consumo de alimentos de origem animal para classificação do padrão dietético 

vegetariano. 

Os R24h proveram uma lista de itens alimentares consumidos pelos Adventistas. 

A partir dessa lista foram determinadas as frequências de consumo de cada item 

alimentar registrado nos formulários. Na lista da versão preliminar do QFA-ADVENTO 

foram mantidos todos os itens da versão curta do QFA ELSA-Brasil e itens novos que 

apresentaram percentuais iguais ou superiores a 10% de consumidores da população 

utilizada. Pode-se considerar que este critério, estabelecido pelos pesquisadores 
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garante rigor na seleção de itens, uma vez que outros autores definiram como 

alimentos frequentemente consumidos àqueles que apresentaram percentuais iguais 

ou superiores a 50% de consumidores como ponto de corte (CHIARA et al., 2007). 

 As porções e medidas caseiras dos novos itens foram definidas de acordo com 

as citações de maior frequência entre os participantes do estudo. Para evitar 

superestimação de ingestão e o aumento do tempo necessário para aplicação do 

instrumento, alguns itens foram agrupados de acordo com a regra de conteúdo 

nutricional similar, conforme descrito anteriormente por Molina (2013a). Assim, 

alimentos de composição nutricional semelhante foram agrupados e incluídos à lista do 

novo instrumento sempre que a frequência do consumo dos itens agrupados era 

superior a 10%. Algumas novas categorias foram inseridas a itens já existentes para 

melhor adequação ao perfil alimentar do grupo estudado. 

O questionário semiquantitativo obtido foi denominado QFA-ADVENTO (versão 

preliminar). O instrumento manteve a mesma estrutura da versão curta do QFA ELSA-

Brasil, dividida em três seções: (1) alimentos/preparações, (2) medidas de porções de 

consumo e (3) frequências de consumo, com oito opções de resposta: “mais de 3 

vezes/dia”, “2-3 vezes/dia”, “1 vez/dia”, “5-6 vezes/semana”, “2-4 vezes/semana”, 1 

vez/semana”, “1-vezes/mês” e “nunca/quase nunca”. Sua aplicação destina-se a avaliar 

o consumo habitual de alimentos nos últimos 12 meses em termos de quantas vezes o 

consumo se deu: por dia, semana ou mês. A lista desse instrumento foi distribuída nos 

mesmos grupos de alimentos que compõem as versões curta e longa do QFA ELSA-

Brasil, a saber: “Pães, cereais e tubérculos”, “Frutas”; “Verduras, legumes e 

leguminosas”, “Ovos, carnes, leite e derivados”; “Massas e outras preparações”, 

“Doces” e “Bebidas”. 

 

 

3.4 Obtenção da versão final do QFA-ADVENTO 

 

 

A versão final do QFA-ADVENTO foi obtida pela conferência da lista de 

alimentos da versão preliminar através da análise de registros alimentares coletados 

durante um ano. Nesse período cada participante foi convidado a preencher três RA, 

com intervalos de 4 meses cada, a fim de captar a sazonalidade ao longo do ano, 

conforme apresentado na Figura 2. 
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No primeiro contato com o participante foram fornecidas informações escritas e 

verbais sobre o dia da semana e do mês em que deveriam registrar o seu consumo 

alimentar e entregue o formulário de registro alimentar (Anexo E). Foram orientados 

também sobre o preenchimento do formulário de RA, sendo entregue um álbum de 

fotos de utensílios em tamanho real para estimar o tamanho da porção/volume 

consumido (Anexo D). Foi realizado agendamento para realização dos RA e 

conferência dos mesmos. O participante foi orientado a relatar em detalhes todos os 

alimentos e bebidas consumidos nas últimas 24 horas, conforme Manual de Aplicação, 

elaborado especialmente para este fim (Anexo F) (MOLINA, 2013a). Foi adotado o 

mesmo protocolo, manual, formulário de RA e álbum de utensílios empregados no 

estudo de reprodutibilidade e validade relativa do QFA ELSA-Brasil (MOLINA, 2013a). 

Para obter a representatividade de todos os dias da semana, os registros 

alimentares de cada participante foram feitos em três dias alternados sendo dois dias 

durante a semana e um dia de final de semana, conforme indicado no Quadro 1. 

Assim, os participantes receberam um número de 1 a 25, que determinava os dias da 

semana nos quais seriam realizados os registros alimentares: participantes de número 

1, 6, 11, 16 e 21 preencheram os registros relativos às segundas, quartas e sextas-

feiras; participantes de número 2, 7, 12, 17 e 22, registravam às terças, quintas e 

sábados; participantes de número 3, 8, 13, 18 e 23 faziam os registros relativos às 

quartas, sextas e domingos; os de número 4, 9, 14, 19 e 24, registravam às quintas, 

sábados e segundas; por fim, participantes de número 5, 10, 15, 20 e 25 preencheram 

os registros relativos às sextas, domingos e terças-feiras (MOLINA, 2013a). 
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Quadro 2. Dias da semana para registro alimentar 

Dias da semana para registro alimentar PARTICIPANTE 

Segunda-feira 
Quarta-feira  
Sexta-feira 

1 
 

6 
 

11 
 

16 21 

Terça-feira 
Quinta-feira  
Sábado 

2 
 

7 
 

12 
 

17 22 

Quarta-feira 
Sexta-feira  
Domingo 

3 
 

8 13 18 23 

Quinta-feira 
Sábado 
Segunda-feira 

4 9 14 19 24 

Sexta-feira  
Domingo 
Terça-feira 

5 
 

10 
 

15 
 

20 25 

  

A nova lista, as porções e as medidas caseiras encontradas foram comparadas 

com a lista e medidas caseiras da versão preliminar do instrumento para obtenção da 

versão final do questionário semiquantitativo QFA-ADVENTO. Novamente, foram 

mantidos os mesmos critérios adotados para construção da versão preliminar do 

instrumento. Para conferência das porções habituais e medidas caseiras foi realizado o 

levantamento de todos os registros em busca das porções e medidas mais referidas 

para cada item, estratégia também empregada por outros autores (SICHIERI et al, 

1998; CARDOSO e STOCCO, 2000; SALVO e GIMENO, 2002; RIBEIRO e CARDOSO, 

2002; SLATER et al., 2003b; LIMA et al., 2003; SALES et al., 2006; ARAUJO et al., 

2010; FERREIRA et al., 2010). 

 

 

3.5 Classificação do padrão dietético vegetariano. 

 

 

Os padrões dietéticos foram definidos conforme descrito por Rizzo et al. (2013) e 

Orlich et al. (2014). Os participantes foram classificados a partir da frequência de 

consumo de alimentos de origem animal, obtida por ocasião da coleta do recordatório 

de 24 horas ou do primeiro RA. Esse critério define cinco padrões dietéticos na ordem 

crescente de restrição de consumo de alimentos de origem animal. Assim não 

vegetarianos são definidos como aqueles que consomem carne (exceto peixe) ≥ 1 
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vez/mês) e todas as carnes combinadas (incluindo peixe)>1vez/semana; 

semivegetarianos consomem carne (exceto peixe)≥1vez/mês e a soma de carnes 

(incluindo peixe)≥1vez/mês e<1vez/semana); pescovegetarianos são aqueles que 

consomem peixe ≥ 1 vez/mês e demais carnes < 1 vez/mês; ovolactovegetarianos são 

aqueles que consomem laticínios e ovos ≥ 1 vez/mês e peixe e demais 

carnes<1vez/mês; vegetarianos estritos são participantes que reportaram o consumo 

de carne, peixe e laticínios/ovos<1vez/mês.  

   

 

3.6 Aspectos éticos 

 

 

O Estudo ADVENTO foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo, com número 110.144 de 14/09/2012 e 

título: Análise da Dieta e Hábitos de Vida na prevenção de eventos cardiovasculares 

em Adventistas do sétimo dia (Anexo G). Todos os participantes foram informados 

sobre os objetivos e características do estudo e responderam a um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo H). 
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4 RESULTADOS  

 

 

4.1 Perfil dos participantes  

 

 

 A distribuição dos participantes das duas etapas do estudo encontra-se na 

Tabela  

 

Tabela 1. Perfil dos participantes das etapas de obtenção da versão preliminar e final 

do QFA-ADVENTO, segundo variáveis sociodemográficas e padrão dietético. 

 

 Versão Preliminar Versão Final 

Variável Meta n 
(50) 

% Meta n 
(152) 

% 

Sexo       
    Feminino  31 62  83 55 

    Masculino  19 38  69 45 

Idade (anos)       
   35-54  35 70  80 53 

   55-74  15 30  72 47 

Escolaridade       
   Ensino fundamental    4   8  33 21 

   Ensino médio  21 42  36 24 

   Superior  25 50  83 55 

Dieta       
   Não vegetarianos 16 15 30 50 54 35 

   Semivegetarianos    7 14  09  6 

   Pescovegetarianos   4  8  14  9 

   Ovolactovegetarianos 24 15 30 70 57 37 

   Vegetarianos estritos 10   09 18 30 18 13 

                         São Paulo. 2016. 

 

Ao todo, 50 indivíduos participaram da etapa de adaptação do QFA ELSA-Brasil 

versão curta para desenvolvimento do QFA-ADVENTO, sendo 31 (62%) do sexo 

feminino e 19 (38%) do sexo masculino, com idades médias (desvio padrão) de 50,3 

(7,7) e 49,9 anos (8,4), respectivamente. Com relação à escolaridade, 4 (8%) tinham 

frequentado o ensino fundamental, 21 (42%) tinham concluído o ensino médio e  25 

(50%) haviam completado o curso superior. Todos os participantes eram residentes do 

estado de São Paulo. Quanto ao padrão dietético, 15 (30%) eram 

ovolactovegetarianos, 15 (30%) eram não vegetarianos, 9 (18%) eram vegetarianos 

estritos, 7 (14%) eram semivegetarianos e 4 (8%) eram pescovegetarianos.  
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Foram observadas algumas discrepâncias entre o padrão dietético autorreferido 

e o obtido mediante a classificação final. Especialmente um indivíduo que se 

considerava vegetariano estrito foi classificado como ovolactovegetariano e alguns 

indivíduos ovolactovegetarianos que ao final foram classificados como 

semivegetarianos ou pescovegetarianos. Essa discrepância afetou o alcance das 

metas, especialmente de indivíduos ovolactovegetarianos. 

Foram recrutados 179 voluntários para participar da segunda etapa do estudo, 

sendo 71 não vegetarianos, 76 ovolactovegetarianos e 32 vegetarianos estritos, de 

acordo com a classificação preliminar de padrão dietético autorreferida. Todos os 

participantes eram residentes do estado de São Paulo. Por razões variadas como 

mudança de país, viagem no período da coleta e desistência ao longo do período de 

um ano de estudo ocorreu a perda de 27 (15%) participantes recrutados, restando 152 

(85%) indivíduos que completaram o estudo, com os três registros alimentares. 

Houve maior facilidade para recrutamento de indivíduos não vegetarianos. Para 

os ovolactovegetarianos e vegetarianos estritos, foi mais fácil atingir a meta de inclusão 

entre indivíduos mais jovens (de 35 a 54 anos) e com ensino superior. Entre os 

participantes 83 eram mulheres (55%) e 69 (45%) homens, com idades médias (desvio-

padrão) de 49,4 (8,7) e 50,8 (8,5) respectivamente. Com relação à escolaridade, a 

maioria possui o ensino superior, 83 participantes (55%), 36 concluiram o ensino médio 

(24%) e  33 frequentaram o ensino fundamental (21%). Após a classificação final dos 

indivíduos quanto ao padrão dietético, 57 (37%) eram ovolactovegetarianos, 54 (35%) 

eram não vegetarianos, 18 (13%) eram vegetarianos estritos, 14 (9%) eram 

pescovegetarianos e 9 (6%) eram semivegetarinos. Novamente, a discrepância entre o 

padrão dietético autorreferido e o obtido após a classificação afetou o alcance das 

metas em relação aos ovolactovegetarianos e vegetarianos estritos. 

 

 

4.2 Lista de alimentos da versão preliminar do QFA-ADVENTO 

 

 

Os R24h proveram uma lista de 231 itens alimentares consumidos pelos 

Adventistas. Os alimentos foram agrupados em 151 itens de acordo com o mesmo 

critério adotado para as versões longa e curta do QFA ELSA-Brasil para construção da 

lista, com a inclusão de alimentos com frequência igual ou superior a 10% e 

agrupamento de alimentos com similaridade nutricional (Tabela 2). Dessa lista 83 estão 
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presentes somente na versão longa e 64 fazem parte das versões longa e curta do 

QFA ELSA-Brasil. Na lista preliminar do QFA-ADVENTO foram mantidos todos os itens 

da versão curta do QFA ELSA-Brasil (n= 76), exceto dois alimentos de consumo 

regional: acarajé e chimarrão. 
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Tabela 2. Lista agrupada de alimentos a partir do R24h de Adventistas do Sétimo Dia, 
participantes do Estudo ADVENTO, suas respectivas frequências e ocorrência nas 
versões longa e curta do questionário de frequência alimentar do Estudo ELSA-Brasil. 

 

  

Alimentos Frequência 
% 

QFA ELSA-
Brasil 

 versão longa 

QFA ELSA-
Brasil 

versão curta 

1 Arroz (branco, integral, parboilizado, à grega e 
risoto). 

88 X X 

2 Chicória/Agrião/Rúcula/Couve 
crua/Almeirão/Escarola/Acelga crua/Espinafre cru 

74 X X 

3 Castanha do 
pará/nozes/amendoim/pistache/avelã/amêndoa 

62 X X 

4 Banana 60 X X 
5 Feijão (carioca e preto) 58 X X 
6 Tomate 54 X X 
7 Pão integral/ torrada integral/ pão francês integral 54 X X 
8 Alface 40 X X 
9 Azeite 38 - - 
10 Maçã/Pêra 38 X X 
11 Suco natural 32 X X 
12 Aveia/Granola/farelos 32 X X 
13 Cenoura 32 X X 
14 Leite (integral, desnatado, semidesnatado) 30 X X 
15 Mel e melado 28 X - 
16 Pão francês/pão de Forma/ Pão sírio/Pão torrado 26 X X 
17 Macarrão (branco, integral) 24 X X 
18 Sementes (linhaça, gergelim, abóbora e girassol) 24 - - 
19 Ovo (frito cozido, omelete, pochê, codorna) 24 X X 
20 Mamão 24 X X 
21 Laranja/ Mexerica/Pokan   20 X X 
22 Chá/mate 22 X - 
23 Ervilha/ lentilha/grão de bico 20 X X 
24 Bolacha doce (com recheio, sem recheio, caseira, 

industrializado) 
18 X X 

25 Abobrinha/Berinjela 18 X X 
26 Frutas secas (uva passa, banana 

passa/bananinha sem açúcar, ameixa, damasco, 
tâmara) 

18 - - 

27 Pepino 18 - - 
28 Suco de uva integral 18 - - 
29 Batata  16 X X 
30 Cebola 16 X X 
31 Chocolate em barra/Bombom, Brigadeiro 

[Negrinho], Doce de leite/ Docinho de festa, Bis  
12 X X 

32 Queijos Brancos (Minas 
frescal/Ricota/Cottage/muçarela de búfala, cream 
chease) 

14 X X 

33 Requeijão 14 X - 
34 Sopa   14 X X 
35 Torta/ Panqueca/ Assado 14 - - 
36 Abacate 12 X - 
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Continuação - Tabela 2. Lista agrupada de alimentos a partir do R24h de Adventistas 
do Sétimo Dia, participantes do Estudo ADVENTO, suas respectivas frequências e 
ocorrência nas versões longa e curta do questionário de frequência alimentar do 
Estudo ELSA-Brasil. 

Continuação - Tabela 2. Lista agrupada de alimentos a partir do R24h de Adventistas 

37 Achocolatado em pó 12 X X 

38 Bolacha água e sal 12 X X 
39 Brócolis 12 X X 
40 Limão 12 - - 
41 Soja/PVT/Tofú/PTS 12 - - 
42 Azeitona 10 - - 
43 Análogos da carne (bife vegetal/ carne vegetal 

moída/ almondega/ medalhão vegetariano / 
glúten caseiro/salsicha e hambúrguer. 

10 - - 

44 Farofa /cuscuz salgado/cuscuz paulista 10 X X 
45 Leite de soja  10 X X 
46 Maionese (normal, vegetal, patê de soja) 10 X - 
47 Morango  10 X - 
48 Alho 8 X X 
49 Beterraba 8 X X 
50 Bolo simples 8 X X 
51 Bolo recheado 8 X - 
52 Cevada  8 - - 
53 Chia em grão/Quinua/Amaranto 8 - - 
54 Iogurte (natural, saborizado, desnatado, integral) 8 X X 
55 Margarina 8 X X 
56 Milho verde 8 X X 
57 Óleo (canola, gergelim, soja, coco) 8 - - 
58 Pão doce/caseiro 8 X X 
59 Pizza  8 X X 
60 Uva 8 X X 
61 Abacaxi 6 X X 
62 Abóbora 6 X X 
63 Atum/sardinha 6 X - 
64 Barra de cereal 6 X - 
65 Cereal matinal (sucrilhos açucarado, sem açúcar) 6 - - 
66 Inhame 6 X X 
67 Salgado assado (esfiha, pão de batata)  6 X X 
68 Filé de Frango 6 X - 
69 Gengibre 6 - - 
70 Manga 6 X X 
71 Manteiga 6 X - 
72 Molho de salada (alho, gergelim, rosê) 6 - - 
73 Polenta 6 X X 
74 Repolho 6 X X 
75 Salsinha 6 - - 
76 Queijos amarelos (Muçarela, Cheddar) 6 X X 
77 Patê vegetal 6 - - 
78 Água de coco 4 X - 
79 Alga nori 4 - - 
80 Café 4 X X 
81 Caqui/Atemoya 4 X - 
82 Carne de boi sem osso 4 X X 
83 Creme de leite 4 - - 
84 Doce de amendoim 4 - - 
85 Frango cozido (outras partes) 4 X X 
86 Gelatina  4 X - 
87 Leite fermentado 4 - - 
88 Melão 4 X X 
89 Palmito 4 - - 
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Continuação - Tabela 2. Lista agrupada de alimentos a partir do R24h de Adventistas 

do Sétimo dia, participantes do Estudo ADVENTO, suas respectivas frequências e 

ocorrência nas versões longa e curta do questionário de frequência alimentar do 

Estudo ELSA-Brasil. 

90 Pamonha 4 - - 

91 Melão 4 X X 
92 Palmito 4 - - 
93 Pamonha 4 - - 
94 Pimentão 4 - - 
95 Salada de tabule 4 - - 
96 Vagem 4 X X 
97 Açaí 2 - - 
98 Alfarroba em pó 2 - - 
99 Alho porró 2 - - 
100 Bala 2 X - 
101 Batata frita  2 X - 
102 Banana Frita 2 - - 
103 Biscoito de polvilho 2 - - 
104 Bolinha de queijo 2 - - 
105 Cebolinha 2 - - 
106 Creme de milho 2 - - 
107 Creme vegetal 2 - - 
108 Estrogonofe vegetariano 2 - - 
109 Farinha de mandioca 2 X X 
110 Farinha láctea 2 - - 
111 Frango Frito 2 X - 
112 Figo 2 - - 
113 Geléia 2 X - 
114 Gelatina ágar, Agar 2 - - 
115 Goiaba 2 X - 
116 Jabuticaba 2 - - 
117 Jiló 2 - - 
118 Leite condensado 2 - - 
119 Leite em pó 2 - - 
120 Linguiça bovina 2 - - 
121 Marrom Glacê 2 - - 
122 Mangostim 2 - - 
123 Maionese de legumes 2 - - 
124 Manjericão 2 - - 
125 Mortadela de Frango 2 - - 
126 Melancia 2 X X 
127 Neston 2 - - 
128 Peixe cozido 2 X X 
129 Pasta de amendoim  2 - - 
130 Pastel de carne bovina 2 - - 
131 Pipoca 2 X - 
132 Pão recheado 2 - - 
133 Pão de queijo 2 X X 
134 Pão de queijo sem queijo 2 - - 
135 Quiabo 2 X X 
136 Rabanete 2 - - 
137 Radiche 2 - - 
138 Raiz de açafrão 2 - - 
139 Raiz de lótus 2 - - 
140 Raiz verdalha 2 - - 
141 Refrigerante normal 2 X X 
142 Sagú 2 - - 
143 Salada de frutas 2 X - 
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Continuação – Tabela 2. Lista agrupada de alimentos a partir do R24h de Adventistas 
do Sétimo Dia, participantes do Estudo ADVENTO, suas respectivas frequências e 
ocorrência nas versões longa e curta do questionário de frequência alimentar do 
Estudo ELSA-Brasil. 

 

São Paulo, 2006. 

 

 

Entre os itens consumidos pelos adventistas registrados nos R24h, observou-se 

a presença de alimentos com características nutricionais semelhantes às de alguns 

itens, tais como: arroz parboilizado (2%), que foi adicionado ao item “Arroz” juntamente 

com as categorias “branco” e “integral”, previamente existentes na versão curta do QFA 

ELSA-Brasil. Outros alimentos como chia (4%), quinua (2%) e amaranto (2%) foram 

adicionados ao grupo “Aveia, granola, farelo e outros cereais”. 

Em geral os adventistas abstêm-se do consumo de carnes suínas e seus 

derivados, preferindo carnes processadas de aves ou de origem bovina. Por essa 

razão foi adicionado o subitem linguiça de frango ao item “Linguiça, chouriço 

[salsichão]”. O mesmo ocorreu no item “Presunto, mortadela, copa, salame e patê”, ao 

qual foram adicionadas as opções: mortadela de frango e salame de boi. A mortadela 

de frango foi relatada e teve a frequência de 2%. Alguns itens alimentares e 

preparações também receberam opções vegetarianas ou integrais pelo perfil de 

orientação alimentar dessa população. Assim, foram adicionadas as opções “integral” e 

“comum” ao item “biscoito salgado tipo água e sal e outros”, devido a ocorrência do 

consumo de biscoito salgado integral (6%) e refinado (comum) (6%) nessa população. 

Ao item “biscoito doce” foram incluídas as mesmas opções, “integral” e “comum”, uma 

vez que o consumo da versão integral foi de 10 % e o consumo de biscoito doce 

comum foi de 8%. 

Ao item “Macarrão (caneloni, lasanha, ravióli, torteli) ” também foram incluídas as 

opções “branco” e “integral”, uma vez que o consumo da versão integral foi 4%. As 

mesmas opções foram acrescidas ao item “Salgados assados (esfirra, empada, 

144 Salgadinho industrializado 2 - - 

145 Salsão 2 - - 
146 Salsicha 2 - - 
147 Sopa de frutas 2 - - 
148 Sorvete de massa 2 X X 
149 Suco industrializado 2 X X 
150 Shimeji 2 - - 
151 Tomilho 2 - - 
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empanada, pastel de forno) ”, devido à ocorrência de consumo da versão integral 

observada na população (4%). 

Ao item “Estrogonofe” foi incluída opção vegetariana por apresentar consumo 

(2%) na população. 

Para viabilizar estudos futuros ligados ao consumo de bebidas estimulantes, 

contendo cafeína entre os Adventistas, foram incluídas as opções “cola”, “guaraná” e 

“outros” para o item “Refrigerante”. 

Itens diferenciais dos encontrados na versão curta do QFA ELSA-Brasil, com 

frequência superior a 10% foram: sementes (linhaça, gergelim, abóbora e girassol), 

abacate, morango, pepino, limão, azeite de oliva, azeitona, soja e derivados, maionese 

de soja, substitutos culinários da carne para vegetarianos (bife, almôndega, salsicha e 

hambúrguer vegetarianos, bife de glúten caseiro), torta, panqueca e assados, mel e 

melado, frutas secas (uva passa, banana passa, ameixa, damasco e tâmara) e chá. 

Foi observado o consumo de sementes, tais como: linhaça (12%), gergelim 

(4%), abóbora (4%) e girassol (2%), totalizando a soma da ocorrência desses produtos 

em 22%. Por essa razão foi criado o novo item: “Sementes (linhaça, gergelim, abóbora 

e girassol) ”, inserido no grupo dos “Pães, cereais e tubérculos”. 

Ao grupo das “Frutas” foram acrescentados os itens “Abacate” e “Morango”, 

presentes na versão longa do QFA ELSA-Brasil, por apresentarem frequência de 

consumo de 12% e 10%, respectivamente. 

Ao grupo “Verduras, legumes e leguminosas” foi acrescentado o item “Pepino”, 

por apresentar o consumo de 18%. Azeite e limão também foram incluídos como novos 

itens, por aparecerem nos R24h com frequência de consumo de 38% e 12%, 

respectivamente. O item “Azeitona” também foi incluído por apresentar frequência de 

consumo de 10%. 

Soja e seus derivados foram listados pelos participantes deste estudo, a saber: 

soja (6%) e proteína de soja (6%). O queijo de soja (tofu) não foi relatado. Assim foi 

criado o item “Soja/Tofu/PVT/PTS” com a finalidade de viabilizar estudos futuros sobre 

o consumo desses alimentos. 

O item “Maionese”, presente no QFA ELSA-Brasil, versão longa retornou ao 

QFA-ADVENTO, devido ao relato de consumo de preparações vegetarianas à base de 

soja referidas como “Maionese vegetariana” (10%). Por essa razão, decidiu-se incluir 

esse item, mantendo as opções “light”, “comum” anteriormente presentes na versão 

longa do QFA ELSA-Brasil e acrescentando também a opção “vegetariana”. Não houve 
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menção de maionese tradicional entre os participantes do presente estudo; somente foi 

relatada a “maionese vegetariana”. 

O item “Leite de soja”, com consumo de 10% foi desmembrado do item do 

“Leite”, presente na versão curta do QFA ELSA-Brasil, surgindo no QFA-ADVENTO 

como item separado. A ele foram acrescidas as opções: “Caseiro” e “Industrializado”, 

“Light” e “Normal”, considerando a oferta disponível no comércio e a prática de alguns 

membros da igreja adventista de preparo da versão caseira desse produto. 

O item “requeijão”, também presente na versão longa do QFA ELSA-Brasil 

retornou à lista do QFA-ADVENTO, com a frequência de consumo de 14%. As opções 

“light” e “normal”, previamente existentes, também foram mantidas. 

Observou-se na população estudada o consumo de análogos ou substitutos 

culinários da carne, geralmente comercializados com a designação “alimento à base de 

proteínas vegetais”, tais como: “bife vegetal” (2%), “salsicha vegetal” (2%), “almôndega 

vegetal” (2%) e “hambúrguer vegetal” (2%). Também foi reportado o consumo de 

“glúten caseiro” (2%). Por essa razão foi incluído o item agrupado: “Bife vegetal/carne 

vegetal/almôndega/medalhão vegetariano/glúten caseiro/salsicha/hambúrguer 

vegetariano”. Apesar de não terem aparecido na lista de alimentos do presente estudo, 

o alimento “medalhão” vegetariano foi incluído por fazer parte da mesma categoria e 

por estar disponível no mercado. 

O novo item “Assados, tortas e panquecas” também foi incluído na versão 

preliminar do QFA-ADVENTO por aparecer na lista de alimentos consumidos pelo 

grupo estudado, com frequência agrupada de 14% (8% tortas, 4% assados e 2% 

panquecas). Por decisão dos pesquisadores e pelo perfil alimentar do grupo foram 

ainda adicionadas as versões “tradicional” e “vegetariano”. 

O item “Mel/melado”, presente na relação de alimentos da versão longa do QFA 

ELSA-Brasil, foi listado com frequência de 28%. Por esse motivo retornou à lista do 

QFA-ADVENTO. 

Frutas secas (uva passa, banana passa, bananinha sem açúcar, ameixa, 

damasco e tâmara) foram citadas na lista dos participantes, com frequência agrupada 

de 18%. Com isso, esse novo item foi incluído à versão preliminar lista do QFA -

ADVENTO. 

Foi observado o consumo de achocolatado em pó em 12%, portanto o item 

“chocolate, achocolatado em pó e cappuccino” presente na versão longa do QFA 

ELSA-Brasil retorna a esta versão. 
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Por decisão dos pesquisadores mesmo não atingindo consumo igual ou superior 

a 10% o item “Cevada” foi incluído para viabilizar estudos futuros sobre o consumo de 

bebidas alternativas ao café nessa população, tradicionalmente conhecida por evitar o 

consumo de bebidas estimulantes. Apresentou a frequência de consumo de 8%. 

O item “Chá/mate”, presente na versão longa do QFA ELSA-Brasil apareceu na 

lista de alimentos consumidos pelos adventistas entrevistados, com frequência de 20%. 

Desses, 2% correspondem ao chá mate e 18% aos chás de ervas (camomila, hortelã, 

maçã, salsinha e erva cidreira). Por isso item “Chá” recebeu as seguintes opções: 

“ervas” e “preto/verde/mate”. Essa medida também viabiliza estudos sobre o consumo 

de bebidas estimulantes. 

Outro alimento de uso comum entre os adventistas é o suco de uva integral, 

encontrado com frequência de 18% no grupo avaliado neste estudo. Por isso optou-se 

por alterar o item “Suco Natural” para “Suco Natural (exceto suco de uva) ” e 

acrescentar o “Suco de uva integral” como novo item. Essa medida também favorecerá 

estudos sobre o consumo de compostos bioativos nessa população. 

Os itens acrescentados à versão curta do QFA ELSA-Brasil na composição do 

QFA-ADVENTO, bem como as medidas caseiras adotadas estão descritos na Tabela 

3. Ao todo, oito itens da versão longa do QFA ELSA-Brasil voltaram à lista do QFA-

ADVENTO, a saber: abacate, morango, maionese, leite de soja, requeijão, chocolate 

em pó /achocolato em pó / cappuccino, mel/melado e chá. Além disso, onze novos 

itens não existentes em nenhuma das versões do QFA ELSA-Brasil foram inseridos à 

lista do QFA-ADVENTO, a saber: sementes (linhaça, gergelim, abóbora e girassol), 

pepino, limão, azeite de oliva, azeitona, soja e derivados (tofu, PVT e PTS), análogos 

ou substitutos culinários da carne (bife vegetal, carne vegetal, almôndega, medalhão 

vegetariano, glúten caseiro, salsicha, hambúrguer vegetariano), torta, panqueca e 

assado, frutas secas (uva passa, banana passa, bananinha sem açúcar, ameixa, 

damasco e tâmara) e suco de uva integral e cevada. As medidas caseiras escolhidas 

para os novos itens foram as mais referidas nos R24h. Para os itens presentes na 

versão longa do QFA ELSA-Brasil foram mantidas as mesmas medidas caseiras 
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Tabela 3. Itens acrescentados à versão curta do QFA ELSA-Brasil na composição da 
versão preliminar do QFA-ADVENTO, medidas caseiras adotadas e participação na 
lista da versão longa do QFA ELSA-Brasil. 

Alimento Medida caseira QFA ELSA-Brasil 
(versão longa) 

Sementes (linhaça, gergelim, abóbora e girassol) Colher sopa cheia Não 
Abacate Fatia média Sim 
Morango Unidade Sim 
Pepino Colher sopa cheia Não 
Limão - Não 
Azeite de Oliva - Não 
Azeitona Colher sopa cheia Não 
Soja/tofu/PVT/PTS Colher sopa cheia Não 
Maionese Colher sopa cheia Sim 
Leite de soja Copo de requeijão Sim 
Requeijão Colher sopa cheia Sim 
Bife vegetal/carne vegetal/almôndega/medalhão 
vegetariano/glúten caseiro/salsicha/hambúrguer 
vegetariano 

Bife médio Não 

Torta/Panqueca/Assado Fatia média Não 
Chocolate em pó/ achocolatado em pó/cappuccino Colher de sopa Sim 
Mel/melado Colher sopa cheia Sim 
Frutas secas (uva passa, banana passa, bananinha 
sem açúcar, ameixa, damasco e tâmara) 

Colher sopa cheia Não 

Cavada Xícara de chá Não 
Suco de uva integral Copo de requeijão Não 
Chá Xícara de chá Sim 

 

São Paulo, 2016. 

 

 

Os participantes do estudo relataram o consumo de azeite e limão como 

tempero para salada e por isso não foi incluído o registro de porções/medidas caseiras 

para esses alimentos. À exemplo do alho e cebola são registradas apenas as 

frequências do seu consumo. 

A versão preliminar do QFA-ADVENTO possui 93 itens alimentares. 

 

 

4.3 Conferência da lista de alimentos da versão preliminar do QFA-ADVENTO 

para obtenção da versão final. 

 

 

Entre os itens consumidos pelos Adventistas levantados nos 456 registros 

alimentares, observou-se a presença de 251 alimentos que foram agrupados em 159 

itens usando os mesmos critérios adotados no QFA ELSA-Brasil, conforme 

apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4. Lista agrupada de alimentos obtida a partir de 456 registros alimentares de 
Adventistas do Sétimo Dia, participantes do Estudo ADVENTO, suas respectivas 
frequências e ocorrência nas versões curta e longa do questionário de frequência 
alimentar. 

Alimentos Frequência 
% 

QFA ELSA-
Brasil 

(Versão longa) 

QFA ELSA-
Brasil  

(Versão curta) 

1 (Arroz branco, integral e parbolizado) 80,0 
 

X X 
2 Banana  61,4 

 
X X 

3 Feijão (preto, vermelho, carioca, branco, 
de corda, etc) 

59,2 X X 

4 Pão Integral/ Centeio 54,2 X X 
5 Tomate 56,1 X X 
6 Aveia/Granola/Farelos/Outros cereais 

(chia/amaranto/quinua) 
50,4 X X 

7 Alface 48,7 
 

X X 
8 Nozes/castanha de caju/castanha do 

Pará/Amendoim/Amêndoas/ Pistache 
Noz pêca/Macadâmia/Avelã 

37,5 X X 
9 Suco Natural (exceto suco de uva) 32,2 X X 
10 Mamão/Papaia 28,7 

 
X X 

11 Laranja/Mexerica/ Tangerina/Pokan 
[Bergamota] 

27,4 X X 
12 Chicória/Agrião/Rúcula/Couve 

crua/Almeirão/Escarola/Acelga 
crua/Espinafre cru 

27,2 
 
 
 

X X 
13 Leite  26,8 X X 
14 Maçã/Pêra 26,1 X X 
15 Mel/melado 20,6 X - 
16 Torta/Panqueca/Assado 19,5 - - 
17 Cenoura 18,2 

 
X X 

18 Azeite de oliva 17,5 - - 
19 Abobrinha (italiana) /Chuchu/Berinjela 17,6 X X 
20 Pão francês/pão de Forma/ Pão sírio/Pão 

torrado/sovado 
17,1 X X 

21 Lentilha/Grão de bico/Ervilha 16,0 X X 
22 Bolo simples (sem recheio) 15,6 X X 
23 Macarrão (canelone, lasanha, ravioli, 

nhoque [torteli]) 
15,4 X X 

24 Suco de uva integral 15,1 - - 
25 Batata inglesa cozida/Batata 

ensopada/purê 
14,9 X X 

26 Margarina/creme vegetal 14,3 X X 
27 Chá/ mate 13,8 X - 
28 Biscoito salgado (tipo água e sal e outros) 13,6 X X 
29 Manga 12,7 X X 
30 Farofa/Cuscuz salgado/Cuscuz paulista 12,7 X X 
31 Cebola 12,7 X X 
32 Frutas secas (uva passa, banana 

passa/bananinha sem açúcar, ameixa, 
damasco, tâmara) 

12,3 - - 

33 Suco industrializado 12,5 X X 
34 Azeitona 12,5 - - 
35 Sementes (linhaça, gergelim, abóbora e 

girassol) 
12,0 - - 

36 Ovo/cozido/frito/mexido/omelete 11,6 X X 
37 Cevada 11,6 - - 
38 Soja/Tofu/PVT/PTS 11,2 - - 
39 Requeijão 11,0 

11,0 
X - 

40 Leite de soja 10,7 X X 
41 Biscoito doce  10,5 X X 
42 Carne de boi sem osso (bife, carne 

moída, carne ensopada) 
10,5 X X 
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Continuação - Tabela 4. Lista agrupada de alimentos obtida a partir de 456 registros 
alimentares de Adventistas do Sétimo dia, participantes do Estudo ADVENTO, suas 
respectivas frequências e ocorrência nas versões curta e longa do questionário de 
frequência alimentar. 

43 Beterraba 10,0 X X 

44 Mandioca [Aipim] /Inhame/Cará, Banana 
da terra cozida/Batata doce cozida 
(Mandioquinha) 

9,4 X X 

45 Queijos Amarelos (Minas 
padrão/Muçarela/Prato/Cheddar/Canastra 
processado tipo polenghi, etc.) 

9,2 X X 
46 Brócolis 9,0 X X 
47 Bife vegetal/Carne vegetal 

gel///moída/Almondega/Medalhão 
vegetariano/Glúten 
caseiro/Salsicha/Hambúrguer vegetariano 

9,0 - - 
48 Repolho 

 
9,0 

 
X X 

49 Pepino 9,0 - - 
50 Iogurte, coalhada 8,8 X X 
51 Chocolate em barra/Bombom, Brigadeiro 

[Negrinho], Doce de leite/ Docinho de 
festa 

8,5 X X 
52 Sopa  8,3 X X 
53 Refrigerante  8,1 X X 
54 Queijos Brancos (Minas 

frescal/Ricota/Cottage/muçarela de 
búfala) 

8,0 X X 
55 Pasta de amendoim 8,0 - - 
56 Uva 7,7 

 
 X X 

57 Chocolate em pó/achocolatado em 
pó/cappuccino 

7,7 X - 
58 Patê vegetal 7,5 - - 
59 Doce de fruta / Geléia  7,2 X - 
60 Limão 7,0 - - 
61 Couve/espinafre refogado 7,0 X X 
62 Milho Verde 6,8 X X 
63 Abóbora [moranga] 6,6 X X 
64 Abacate 6,4 

 
X X 

65 Couve-flor 6,1 X - 
66 Mingau de cereais (Aveia, inhame, quinua 

e amido) 
5,8 - - 

67 Bolo recheado/ Torta/Pavê  
 

5,7 X - 
68 Pão de queijo 5,7 X X 
69 Pizza 5,5 X X 
70 Pêssego/Ameixa/Kiwi/Caju/Cajá/Nectarina 5,5 X - 
71 Maionese  5.0 X - 
72 Farinha de Mandioca/Farinha de Milho 4,6 X X 
73 Abacaxi 4,6 X X 
74 Pão doce/ pão caseiro (não integral) 4,6 X X 
75 Sorvete cremoso 4,6 X X 
76 Café  4,6 X X 
77 Vagem 4,4 X X 
78 Melão 4,2 

 
X X 

79 Salgados assados (Esfirra, empada e pastel) 

paspastelpstelpastel),/Empada/Empanada/ 
Pastel de forno/etc) 

4,2 X X 
80 Peito de frango/Chester/Peru/etc. 3,9 X X 
81 Quiabo 3,7 X X 
82 Melancia 3,7 X X 
83 Alho 3,3 X X 
84 Morango 3,1 

 
X - 

85 Pipoca 3,1 X - 
86 Salada de frutas 2,9 X - 
87 Bala 2,9 X - 
88 Frango cozido (Outras partes) 2,9 X X 
89 Polenta/Angu/Pirão 3,0 X X 
90 Estrogonofe  2,9 X X 
91 Jiló 2,9 - - 
92 Goiaba 2,9 X - 
93 Salada de tabule 2,9 - - 
94 Salgados fritos (quibe, pastel, coxinha) 2,8 X - 
95 Arroz doce/Canjica 2,6 - - 
96 Palmito 2,6 - - 
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Continuação - Tabela 4. Lista agrupada de alimentos obtida a partir de 456 registros 
alimentares de Adventistas do Sétimo Dia, participantes do Estudo ADVENTO, suas 
respectivas frequências e ocorrência nas versões curta e longa do questionário de 
frequência alimentar. 

97 “Leite” de castanhas/sementes 2,8 - - 
98 Batata frita 2,6 X - 
99 Suco Artificial 2,6 X X 

100 Vitamina de frutas 2,4 - - 
101 Barra de cereais 2,4 X - 
102 Peixe cozido [moqueca capixaba]/peixe 

assado/ensopado/grelhado 
2,2 X X 

103 Curau / pamonha 2,0 - - 
104 Pimentão 2,0 - - 
105 Pudim/Doce à base de leite/Mousse 2,0 X X 
106 Salsinha 1,8 - - 
107 Gelatina 1,8 X - 
108 Rabanete 1,8 - - 
109 Salgadinho industrializado 1,8 - - 
110 Sagú 1,5 - - 
111 Figo  1,3 - - 
112 Feijoada vegetariana 1,3 - - 
113 Pasta de gergelim 1,3 - - 
114 Vitamina vegana 1,3 - - 
115 Salada de maionese 1,1 - - 
116 Suco a base de soja 1,1 - - 
117 Tapioca 1,1 - - 
118 Água de coco 1,1 X - 
119 Caqui/ Jaca/Fruta do Conde/ Pinha 1,1 X - 
120 Açaí  0,9 - - 
121 Amora 0,9 - - 
122 Creme de Frutas 0,9 - - 
123 Jabuticaba 0,9 - - 
124 Vinagrete 0,9 - - 
125 Pão light (branco ou integral) 0,9 X X 
126 Canjiquinha 0,7 - - 
127 Cocada 0,7 - - 
128 ”Café” de milho 0,7 - - 
129 Batata palha 0,7 - - 
130 Leite achocolatado industrializado 0,7 - - 
131 Maracujá 0,7 - - 
132 Carambola 0,7 - - 
133 Charuto de Repolho 0,7 - - 
134 Rapadura 0,7 - - 
135 Creme de avelã 0,7 - - 
136 Atum/ Sardinha 0,6 X - 
137 Yakissoba/sushi 0,6 X - 
138 Linguiça/Linguiça de frango/Salsicha de 

boi/Chouriço [Salsichão] 
0,6 X X 

139 Pamelo 0,4 - - 
140 Sopa doce 0,4 - - 
141 Cereja 0,4 - - 
142 Peixe frito 0,4 X X 
143 Caldo de cana 0,4 - - 
144 Macarrão Instantâneo 0,4 X - 
145 Temaki 0,4 - - 
146 Presunto/Mortadela/Mortadela de 

frango/Copa/Salame/Salame de 
boi/Patê/etc. 

0,2 X X 

147 Framboesa 0,2 - - 
148 Aspargos 0,2 - - 
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Continuação - Tabela 4. Lista agrupada de alimentos obtida a partir de 456 registros 
alimentares de Adventistas do Sétimo dia, participantes do Estudo ADVENTO, suas 
respectivas frequências e ocorrência nas versões curta e longa do questionário de 
frequência alimentar. 

     

149 Alcachofra 0,2 - - 
150 Maxixe 0,2 - - 
151 Nabo 0,2 - - 
152 Molho de Soja (shoyo) 0,2 - - 
153 Creme de Milho 0,2 - - 
154 Creme de Leite 0,2 - - 
155 Leite fermentado 0,2 - - 
156 Leite condensado 0,2 - - 
157 Isotônico 0,2 - - 
158 Taco mexicano 0,2 - - 
159 Pão de queijo sem queijo 0,2 - - 

São Paulo, 2006. 

 

 

Os itens alimentares com frequência de consumo superior a 10% obtidos da lista 

de conferência foram semelhantes ao encontrados anteriormente na lista preliminar. 

Dos 15 itens de alimentos incluídos na versão preliminar do QFA-ADVENTO, 

cinco não atingiram o percentual de 10% adotado como critério para inclusão no 

instrumento sendo eles: pepino (9%), análogos da carne (9%), maionese (5,0%), 

abacate (6%) e morango (3%).  

O item pepino e análogos da carne chegaram a valores próximos da inclusão 

com 9% desta forma foi decidido manter estes itens na versão final do instrumento. 

Foi mantida a decisão de incluir o item maionese, pois a população em estudo 

consome a versão vegetariana. 

Em relação ao grupo das frutas observamos o consumo do “abacate” 6% e 

“Morango” 3% não corroborando com os achados anteriores. Uma hipótese pode ser 

que o registro 24h foi coletado no mês de julho e segundo a tabela de sazonalidade do 

CEAGESP-SP estas duas frutas encontravam-se na safra onde o acesso ao consumo 

é mais comum devido à disponibilidade e custo. Devido ao baixo valor calórico foi 

mantida a decisão de incluir o item “Morango” ao instrumento. O abacate, por ser uma 

fruta com maior densidade energética, pode aumentar a chance de superestimação do 

valor calórico da dieta. Entretanto, foi decidido manter esse item, por ter sido mais 

referido em (25%) entre vegetarianos estritos que podem estar em busca de alimentos 

mais calóricos. 

O item “Leite” de castanhas e/ou sementes apresentou consumo de “4,0%”. Para 

confirmar se estes alimentos estariam relacionados em outras preparações em 

potencial foi feito um levantamento em preparações como mingau e vitamina, mas foi 

Tabela 5 - 

Continuação 



60 

 

encontrado com baixo consumo (1%), portanto foi decidido não incluir este item na 

versão final do instrumento. 

Para conferência das medidas caseiras foi realizado o levantamento de todos os 

registros e a busca das medidas mais referidas. Ao todo 12 itens foram diferentes em 

relação ao QFA ELSA-Brasil versão curta, conforme se observa no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Medidas caseiras das versões longa e curta do QFA ELSA-Brasil mais 
citadas nos registros alimentares. 

 

Alimentos QFA ELSA-Brasil 
(versão longa) 

QFA ELSA-Brasil, 
(versão curta) 

Registros 
alimentares 

Polenta/angu/ Pirão Colher de servir Colher de servir Colher de sopa 

Batata inglesa/ Batata ensopada /purê Colher de sopa 
cheia 

Colher de sopa 
cheia 

Colher de servir 

Abacate Unidade média NC Unidade 

Manga Fatia média Fatia média Unidade 

Pepino NC NC Unidade 

Azeitona NC NC Unidade 

Nozes / Castanha de caju / castanha do 
Pará / Amendoim / Amêndoas / Pistache 

Punhado Punhado Unidade 

Requeijão Colher sopa cheia NC Ponta de faca 

Análogos da carne NC NC Colher de servir 

Estrogonofe Colher de servir Colher de servir Concha média 

Chocolate em pó / achocolatado / 
cappuccino 

Colher de 
sobremesa cheia 

NC Colher de sopa 

Suco natural Copo de requeijão Copo de requeijão Copo 
americano 

São Paulo,2016. 
 

 

 

Foi decidido alterar a medida caseira dos 12 alimentos citados no Quadro 2, 

conforme o resultado do levantamento das medidas caseiras mais citadas. 

Na versão final do QFA - ADVENTO foi mantida a mesma estrutura da versão 

curta do QFA ELSA-Brasil, dividida em três seções: (1) alimentos/preparações, (2) 

medidas de porções de consumo e (3) frequências de consumo, com oito opções de 

resposta: “mais de 3 vezes/dia”, “2-3 vezes/dia”, “1 vez/dia”, “5-6 vezes/semana”, “2-4 

vezes/semana”, 1 vez/semana”, “1-vezes/mês” e “nunca/quase nunca”. A opção de 

referência ao consumo sazonal também foi oferecida para todos os itens da lista. O 

QFA Advento final apresenta 93 itens alimentares (APÊNDICE 1). O tempo de 

aplicação do QFA-ADVENTO foi de 30 a 40 minutos, sendo o tempo médio de 35 

minutos. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um QFA para utilização em 

estudos epidemiológicos direcionados a adultos e idosos adventistas, com padrões 

dietéticos vegetarianos variados. Este é o primeiro estudo desenvolvido no Brasil com 

essas características. O método adotado apresenta maior rigor do que geralmente se 

observa em estudos dessa natureza, uma vez que a lista construída com base em 50 

R24h foi confirmada pelos resultados obtidos em 456 RA.  

O número de participantes deste estudo (50 indivíduos na etapa de obtenção de 

lista preliminar e 152 indivíduos fornecendo 456 registros alimentares na etapa de 

conferência e obtenção da lista final) constitui um dos pontos fortes deste trabalho, 

totalizando 202 participantes. Em estudos nacionais QFA têm sido desenvolvidos e 

validados a partir de amostras de 30 a 1724 indivíduos (GALANTE e COLLI, 2008; 

ANJOS et al., 2010). Em levantamento feito por Willett (2013) estudos internacionais de 

reprodutibilidade e validade comumente têm empregado entre 100 e 200 participantes. 

Cade et al. (2004) revisaram a literatura sobre desenvolvimento, validação e utilização 

de QFA entre 1980 e 1999. Entre os 227 estudos de validação avaliados o tamanho 

médio da amostra foi de 255 (faixa: 6-3750) indivíduos. Documento produzido a partir 

de uma jornada de trabalho recomenda amostras entre 50 e 100 pessoas para cada 

grupo demográfico em estudos de validação (BURLEY et al. 2000).  

No presente estudo o QFA-ADVENTO foi adaptado a partir da versão curta de 

um instrumento desenvolvido e validado para a população do Estudo ELSA-Brasil. A 

população do Estudo ADVENTO, exposta a diferentes padrões dietéticos vegetarianos 

será comparada com a população do Estudo ELSA-Brasil em trabalhos futuros. Por 

essa razão o protocolo do Estudo ADVENTO segue os mesmos formulários 

empregados no Estudo ELSA-Brasil. As duas populações de mesma nacionalidade e, 

portanto, com semelhante cultura alimentar, incluem participantes com a mesma faixa 

etária e critérios de inclusão. 

Cade et al. (2002) ressaltam sobre o perigo de usar um QFA desenvolvido para 

a população de um país em outro, com hábitos alimentares distintos. Ademais, vários 

autores concordam que a modificação de um questionário pré-existente seja uma 

alternativa viável e simples, especialmente em situações de limitação tempo e recursos 

financeiros, sendo também adequada para estudo de subgrupos étnicos de uma 

determinada população (CADE et al., 2002; WILLETT, 2013).  
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Entretanto, Cade et al. (2002) destacam alguns pontos a serem considerados 

para esse tipo de abordagem: (1) qual foi o propósito original do questionário?; (2) qual 

foi a população alvo?; (3) quando foi o questionário desenvolvido?; e (4) foi feita 

validação prévia do instrumento e foi o resultado desta aceitável?  No caso do presente 

estudo o propósito original do QFA ELSA-Brasil foi realizar uma avaliação 

compreensiva da dieta de uma população de ambos os gêneros, com a mesma 

nacionalidade e faixa etária dos participantes do Estudo ADVENTO. A avaliação 

compreensiva da dieta também é almejada para o Estudo ADVENTO. Ademais, o QFA 

ELSA-Brasil foi recentemente desenvolvido (MOLINA et al., 2013a), e validado em suas 

versões longa (MOLINA et al., 2013b) e curta (MANNATO et al., 2015) com bons 

resultados de confiabilidade satisfatória para todos os nutrientes e validade relativa 

razoável para energia, macronutrientes, cálcio, potássio e vitaminas E e C. O 

instrumento reduzido obteve ótima concordância e correlação com o QFA original. 

Segundo Willett (2013), várias abordagens podem ser usadas no 

desenvolvimento de QFA. A estratégia adotada no presente estudo foi a contagem dos 

alimentos a partir de R24h e RA obtidos de uma amostra da população do estudo, sem 

identificar os alimentos que contribuem de modo mais importante com a ingestão 

absoluta de nutrientes. Esse autor ressalta que esse método pode ser empregado para 

estudos de grupos étnicos minoritários, sendo também útil em situações em que o 

tamanho do estudo ou os recursos disponíveis não justifiquem um investimento maior 

no desenvolvimento do questionário. Esse quadro é compatível com as características 

do Estudo ADVENTO, de pequeno porte e que pretende avaliar um segmento 

minoritário da população (Adventista do Sétimo Dia). 

Metodologia semelhante foi também empregada por Molina et al. (2013a) no 

desenvolvimento da versão longa do QFA ELSA-Brasil. Entretanto, no presente estudo 

tanto a lista quanto as medidas caseiras foram conferidas pela lista de alimentos obtida 

a partir de amostra representativa da dieta da população em estudo. 

Embora o cálculo de nutrientes não tenha sido realizado durante as etapas do 

desenvolvimento do QFA-ADVENTO, o presente trabalho prosseguirá para o estudo de 

validade relativa e reprodutibilidade do instrumento, utilizando os 456 registros 

alimentares coletados da subamostra de 156 indivíduos participantes do estudo ao 

longo de um ano. Será também realizado estudo de correlação dos itens alimentares 

do QFA com nutrientes selecionados e modelos de regressão linear do tipo stepwise 

para obtenção dos alimentos que contribuem com maior porcentagem dos nutrientes 
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em questão. Desse modo será possível verificar a possibilidade da redução da lista do 

instrumento desenvolvido neste estudo. 

Alguns critérios devem ser levados em consideração ao compor a lista de 

alimentos de um QFA. Os alimentos selecionados devem ser razoavelmente utilizados 

por uma proporção representativa de indivíduos; apresentar o nutriente de interesse e 

seu uso deve variar de pessoa para pessoa (FISBERG, 2005; WILLETT, 2013). No 

presente estudo, para construção da lista de alimentos do QFA-ADVENTO foi adotado 

o critério de manutenção de todos os itens da versão curta do QFA ELSA-Brasil e 

inclusão de novos itens com frequência mínima de 10% de consumo do alimento na 

população estudada. Esse critério, também adotado anteriormente por Molina et al. 

(2013b) favoreceu a inclusão de alimentos usualmente consumidos pela população 

Adventista. Alguns alimentos com frequência de consumo inferior, tais como cevada, 

tofú, morango, abacate, pepino e análogos da carne, maionese e opções, tais como 

integral vs. refinado foram incluídas pelo interesse em desfechos específicos ou pelas 

características da população. 

Outros autores (CHIARA et al., 2007) adotaram pontos de corte menos rigorosos 

de frequência de consumo, tais como 50% de consumo. No presente estudo foi 

adotado critério mais rigoroso para garantir um instrumento capaz de avaliar a dieta de 

Adventistas com cinco diferentes padrões dietéticos (vegetarianos estritos, 

ovolactovegetarianos, pescovegetarianos, semivegetarianos e não vegetarianos). 

No presente estudo o emprego de 50 R24h revelou resultados semelhantes aos 

obtidos pela conferência da lista completa de 152 registros alimentares recolhidos em 

triplicata, ao longo de um ano. De fato, em estudos de desenvolvimento de QFA as 

listas de alimentos geralmente são construídas a partir da aplicação de vários RA ou 

R24h na população-alvo (SILVA e VASCONCELOS, 2012). Pedraza et al. (2015), 

analisando publicações sobre desenvolvimento e validação de questionário de QFA, 

constatou que o R24h é também método mais utilizado em estudos de consumo 

alimentar. Os autores do estudo explicam que a preferência pode estar relacionada 

com baixa correlação entre erros de medição e estimativas de nutrientes ou grupos de 

alimentos. O R24h tem sido o método mais utilizado em estudos epidemiológicos por 

apresentar baixo custo, evitar o viés de memória e poder ser empregado em estudos 

com indivíduos que apresentem de baixo nível de escolaridade e que apresentam 

pouca participação e motivação (CADE, 2002; LOPES 2003; SLATER et al., 2003b). 
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A lista do QFA-ADVENTO contém 93 itens. Fisberg et al. (2005) e Thompson e 

Byers. (1994) propõem que a lista de alimentos de um QFA contenha entre 50 e 100 

itens. Quando estas listas possuem menos de 50 itens podem subestimar a ingestão 

alimentar e com mais de 100 itens pode levar ao cansaço e tédio durante a aplicação e 

superestimar ao consumo alimentar. Observa-se que listas de alimentos muito 

extensas não aumentam a validade do QFA quando comparadas a listas menores e 

podem elevar o índice de não resposta (THOMPSON e BYERS, 1994; BURLEY e 

CADE, 2000; WILLETT, 2013). 

  Neste estudo as porções e medidas caseiras foram definidas conforme a citação 

de maior frequência para cada item, levando em conta também aquelas definidas nas 

versões curta e longa do QFA ELSA-Brasil. Autores enfatizam que as porções devem 

ser incluídas adequadamente no QFA para evitar resultados subestimados ou 

superestimados.  A definição do tamanho das porções é muito importante e está 

relacionado com a validade do instrumento (SLATER, 2003b; WILLETT, 2013).  A 

porção mediana ou média tem sido empregada como consumo de referência na 

maioria dos QFA elaborados no Brasil (CARDOSO e STOCCO, 2000; SALVO E 

GIMENO, 2002; RIBEIRO e CARDOSO, 2002; SLATER et al.,2003a; LIMA et al., 2003; 

SALES et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2010). Outros autores estabeleceram porções e 

medidas caseiras de modo semelhante ao adotado no presente estudo. Ao desenvolver 

QFA para adultos em amostra de base populacional de Cuiabá (MT), Ferreira et al. 

(2010) utilizaram as porções mais frequentemente relatadas em 104 R24h. Na 

elaboração de QFA semiquantitativo para adolescentes da região metropolitana do Rio 

de Janeiro (RJ), Araújo et al. (2010) utilizaram as porções mais frequentemente 

referidas nos R24h de 430 participantes, obtidos em triplicata. 

Durante a aplicação dos R24h e RAs foi utilizado álbum fotográfico para a 

verificação das medidas caseiras mais utilizadas pelos participantes do estudo. Lucas 

et al (1995) e Nelson et al (1996) recomendam a utilização de recursos visuais para 

auxiliar na determinação do tamanho das porções no QFA, reduzindo erros de 

interpretação do entrevistador e do entrevistado. Observou-se ainda, no presente 

estudo que a etapa da conferência da lista contribuiu para encontrar as melhores 

opções de medidas caseiras. 

Outra característica dos QFA-ADVENTO e ELSA-Brasil é a presença de 

questões fechadas, mais indicadas do que as abertas, pois reduzem o tempo de 

codificação e os erros na transcrição, evitando a perda de questionários por respostas 

incoerentes ou incompletas (CADE et al., 2002). 
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 Para cada item alimentar foram mantidas as mesmas nove categorias de 

frequência de consumo anteriormente definidas para os QFA ELSA-Brasil, organizadas 

de forma contínua e decrescente, onde todos os itens apresentaram as mesmas 

opções de frequência, conforme recomendações de Willett (2013). 

O QFA-ADVENTO é o primeiro instrumento desenvolvido no Brasil para 

avaliação da dieta da população Adventista. Outro QFA tem sido usado para estudar a 

coorte norte-americana e canadense, participante do AHS-2, atualmente a maior coorte 

adventista no mundo. Esse QFA, com 204 alimentos e preparações voltadas para o 

consumo alimentar dessa população, foi validado para nutrientes (JACELDO et al; 

2010) e alimentos (JACELDO et al.; 2011) em indivíduos brancos e negros. O 

instrumento, preenchido pelo próprio participante, possui 204 alimentos e preparações 

voltadas para o consumo alimentar desta população. Segundo Fraser (2003), a 

população adventista apresenta um interesse especial por dieta e assuntos 

relacionados à saúde, sendo geralmente atenta ao consumo alimentar e apta ao 

preenchimento de questionários longos. 

Ao apresentar o histórico dos estudos de saúde dos Adventistas realizados pela 

mesma instituição (Universidade de Loma Linda, CA) desde a década de 50, Fraser 

(2003) descreve brevemente o QFA anteriormente empregado para avaliação da dieta 

no AHS-1 (1974-1988) que continha 55 itens com oito opções de frequência de 

consumo variando de “nunca ou raramente” até mais do que 6 vezes ao dia, além de12 

questões qualitativas sobre dieta. Durante a fase de desenvolvimento do AHS-1 foram 

conduzidos subestudos, especialmente o SNSS (Special Nutrition Substudy) para 

verificar a exatidão da informação do questionário e para ajudar com a seleção das 

melhores questões para o instrumento. Possivelmente esse foi um dos primeiros 

estudos de validação de um QFA. Participaram do estudo 147 residentes da região de 

Loma Linda (41 homens e 106 mulheres) selecionados randomicamente dos registros 

da igreja. Durante um período de 3 meses esses indivíduos completaram cinco R24h (3 

dias da semana, sábado e domingo) por entrevista telefônica. Durante o período 

também completaram um QFA extensivo, a partir do qual as questões de dieta foram 

selecionadas. Correlações entre as questões do QFA e nutrientes importantes, 

calculados a partir dos R24h foram usadas para selecionar as melhores questões de 

frequência de consumo alimentar. No entanto, esses estudos foram apenas 

brevemente reportados por Philips e Kuzma (1976) e Abbey et al. (1988) em eventos 

científicos. 



66 

 

 Entre as limitações do presente estudo está o fato de que todos os participantes 

eram residentes do estado de São Paulo, o que deverá exigir novas adaptações, caso 

o instrumento venha a ser utilizado em outros estados do Brasil. Outra dificuldade foi a 

inclusão de indivíduos vegetarianos estritos, uma vez que esse hábito apresenta menor 

frequência entre os membros da Igreja Adventista. Houveram ainda discrepâncias entre 

a classificação do padrão dietético autorreferido e o observado, dificultando o alcance 

das metas de inclusão. Entretanto, pode se considerar que as dificuldades encontradas 

para obtenção das metas de inclusão tenham favorecido à obtenção de uma amostra 

de indivíduos mais próxima da realidade em termos de proporção de indivíduos de 

cada padrão dietético vegetariano na população. 

 Embora a literatura científica apresente que a maioria dos estudos de 

desenvolvimento de QFA trazem na sua metodologia a contribuição dos nutrientes e o 

valor calórico para a escolha dos alimentos da lista, o presente estudo não apresenta 

esta etapa que será realizada juntamente com o estudo de validade relativa e 

reprodutibilidade do instrumento que já está em andamento. 

Entre os pontos fortes do presente trabalho está o seu componente inovador, já 

que não há até o momento nenhum instrumento de avaliação de consumo alimentar 

desenvolvido no Brasil para a população Adventista. Outro ponto positivo foi o emprego 

de registros alimentares obtidos ao longo de um ano, confirmando a lista do QFA 

ELSA-Brasil, versão curta complementada pelos itens obtidos através da utilização dos 

R24h.  

 Finalmente, ressalta-se a importância de se desenvolver instrumentos que 

permitam a avaliação do consumo alimentar da população geral e em grupos 

específicos. Vários estudos nacionais têm sido publicados sobre o desenvolvimento de 

Questionários de Frequência alimentar para grupos específicos, tais como: crianças 

adolescentes gestantes, imigrantes japonesas, graduandos trabalhadores de baixo 

nível socioeconômico e/ou de alfabetização, dentre outros segmentos (SALES et al., 

2006; COLUCCI et al., 2004; SLATER et al., 2003a; ARAÚJO et al., 2008; CARDOSO 

e STOCCO, 2000; OLIVEIRA et al., 2010; CARVALHO et al., 2010; FISBERG et al., 

2008; FORNÉS et al., 2003; FORNÉS e STRINGHINI, 2005). 

Espera-se que a lista de itens deste QFA, desenvolvido para avaliar a dieta de 

adventistas seja capaz de representar a dieta habitual dessa população. Essa hipótese 

será testada em estudo futuro de validade relativa e reprodutibilidade do instrumento. 

Pretende-se que o QFA desenvolvido no presente estudo seja utilizado em outros 
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estudos nacionais direcionados a adultos adventistas, com padrões dietéticos 

vegetarianos variados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo foram executadas e apresentadas as etapas do desenvolvimento 

do questionário de frequência alimentar utilizado no Estudo ADVENTO que avalia a 

dieta de uma população Adventista do Sétimo Dia do estado de São Paulo, exposta a 

diferentes padrões dietéticos vegetarianos. 

Desenvolveu-se o primeiro instrumento brasileiro de coleta de dados dietéticos 

que busca atender especificidades da população adventista e que poderá ser utilizado 

em estudos semelhantes, caso apresente boa confiabilidade e razoável validade em 

estudo futuro. Espera-se que a lista de itens deste QFA seja capaz de representar a 

dieta habitual dessa população. 

Outro componente positivo e inovador foi o emprego de registros alimentares 

obtidos ao longo de um ano, confirmando a lista do QFA ELSA-Brasil, versão curta 

complementada pelos itens obtidos através da utilização de recordatórios de 24h.  

A conferência da lista de alimentos e medidas caseiras permitiu confirmar a 

versão preliminarmente obtida dos R24h e itens da versão curta do QFA ELSA-Brasil. 

O procedimento permitiu também o ajuste das medidas caseiras e porções do 

instrumento. 

Pretende-se que o instrumento desenvolvido no presente estudo seja utilizado 

em outros estudos nacionais direcionados a adultos e idosos adventistas, com padrões 

dietéticos vegetarianos variados. 
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ANEXO A – Versão longa do Questionário de Frequência Alimentar do Estudo ELSA. 

Informações Administrativas: 0a. Data da entrevista: / /     0b. Nº Entrevistador (a):  

DIETA (DIE) 

 “Agora vamos falar sobre a sua alimentação habitual dos últimos 12 meses. Gostaríamos de saber o que o (a) Sr (a) come e 

bebe por dia, por semana ou por mês, como está nesse cartão. [Apresente o cartão DIE 01] 
Vou ler alimento por alimento. Diga quais o (a) Sr (a) come ou bebe e em que quantidade. 

Para auxiliar na quantificação dos alimentos e bebidas, vamos utilizar esses utensílios. [Apresente os utensílios]. 
Podemos começar? ” 

   “Vou iniciar listando os alimentos do GRUPO dos PÃES, CEREAIS E TUBÉRCULOS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 

dos últimos 12 meses” 

 “Com que frequência o (a) Sr (a) come ou bebe [diga o nome do alimento]? ”. Se não especificar frequência, pergunte: “Quantas 

vezes por dia, semana ou mês? ”. "E quantas [diga a medida caseira correspondente, mostrando o utensílio] o (a) Sr (a) 

come ou bebe? ”. Repita essas instruções para todos os alimentos. 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

1. 
Arroz  

(   ) Integral 

(   ) Branco 

______________ 

 Colher de servir 
         

2. Aveia/Granola/Farelos/Outros 
cereais 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

3. Farofa/Cuscuz salgado/Cuscuz 
paulista 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

4. Farinha de Mandioca/Farinha de 
Milho 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

5. Pão light  

(branco ou integral) 

______________ 

Fatia (25g) 
         

6. Pão francês/pão de Forma/ Pão 
sírio/Pão torrado 

______________ 

Unidade (50g) 
         

7. 
Pão doce/Pão Caseiro 

______________ 

Unidade média 
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8. 
Pão Integral/ Centeio 

______________ 

Fatia (30g) 
         

9. 
Pão de queijo 

______________ 

Unidade média  
         

10. 
Bolo simples (sem recheio) 

______________ 

Fatia média 
         

11. Bolo recheado/ 

Torta/Pavê [Cuca] 

______________ 

Fatia média 
         

12. Biscoito salgado (tipo água e sal 

e outros)  

_____________ 

Unidade 
         

13. Biscoito 
doce  

(   ) com recheio 

(   ) sem recheio 

______________ 

Unidade 
         

14. 
Polenta/Angu/Pirão 

______________ 

 Colher de servir 
         

15. Batata inglesa cozida/ 

Batata ensopada/purê 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

16. 
Mandioca [Aipim] /Inhame/Cará, 
Banana da terra cozida/Batata 

doce cozida 

______________ 

Pedaço médio 
         

17. Batata frita/Mandioca 
frita/Banana frita/Polenta 
frita/batata doce frita 

______________ 

Tigela 
         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das FRUTAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses, 

excluindo suco de frutas, frutas secas e em calda. ” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

18. Laranja/Mexerica/ 

Tangerina/Pokan [Bergamota] 

_____________ 

Unidade média 
         

19. 
Banana  

_____________ 

Unidade média 
         

20. 
Mamão/Papaia 

_____________ 

Unidade média 
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21. 
Maçã/Pêra 

_____________ 

Unidade média 
         

22. 
Melancia 

_____________ 

Fatia média 
         

23. 
Melão 

_____________ 

Fatia média 
         

24. 
Abacaxi 

______________ 

Fatia média 
         

25. 
Abacate 

______________ 

Unidade média 
         

26. 
Manga 

______________ 

Fatia média  
         

27. 
Uva 

______________ 

Unidade  
         

28. 
Goiaba 

______________ 

Unidade média 
         

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

29. 
Morango 

______________ 

Unidade  
         

30. Pêssego/Ameixa/Kiwi/ 

Caju/Cajá/Nectarina 

______________ 

Unidade média 
         

31. 
Caqui/Jaca/Pinha/Fruta do conde 

______________ 

Unidade média 
         

32. 

Salada 

de frutas   

(  ) com açúcar ou 

complementos 

(  ) sem açúcar ou 

complementos 

______________ 

Tigela 
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 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das VERDURAS, LEGUMES e LEGUMINOSAS. Por favor, refira sobre seu consumo 

habitual dos últimos 12 meses” 

33. 
Alface 

______________ 

Pegador cheio 
         

34. 
Couve/espinafre refogado 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

35. Repolho 

 

______________ 

Pegador cheio 
         

36. Chicória/Agrião/Rúcula/Couve 
crua/Almeirão/Escarola/Acelga 

crua/Espinafre cru 

______________ 

Pegador cheio 
         

37. Tomate 
______________ 

Rodela média 
         

38. 
Abóbora [moranga] 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 3x 

/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

39. Abobrinha (italiana) /Chuchu/ 

Berinjela  

______________ 

Colher sopa cheia 
         

40. 
Vagem 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

41. 
Quiabo 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

42. Cebola  

Anote só a 
frequência 

         

43. Alho          

44. 
Cenoura 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

45. 
Beterraba 

______________ 

Rodela média 
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46. 
Couve-flor 

______________ 

Ramo médio 
         

47. 
Brócolis 

______________ 

Ramo médio 
         

48. 
Milho Verde 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

49. Feijão (preto, vermelho, branco, 
de corda, etc) 

______________ 

Concha Cheia 
         

50. 
Feijoada/Feijão tropeiro 

______________ 

Concha Cheia 
         

51. 
Lentilha/Grão de bico/Ervilha 

______________ 

Concha Cheia 
         

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

52. Nozes/castanha de caju/castanha 

do Pará/Amendoim/Amêndoas/ 

Pistache 

______________ 

Punhado 
         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO dos OVOS, CARNES, LEITE E DERIVADOS. Por favor, refira sobre seu consumo 

habitual dos últimos 12 meses” 

53. 
Ovo cozido/Pochê 

______________ 

Unidade 
         

54. 
Ovo frito/ omelete / mexido 

______________ 

Unidade 
         

55. 
Maionese 

(  ) light 

(  ) comum 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

56. Leite  

(  ) desnatado 

(  ) semi-desnatado 

(  ) integral  

(  ) de soja 

______________ 

Copo de requeijão 
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57. 
Iogurte  

(  ) light 

(  ) normal 

______________ 

Unidade média 
         

58. Queijos Brancos (Minas 

frescal/Ricota/Cottage/muçarela 

de búfala) 

______________ 

Fatia média 
         

59. 

Queijos Amarelos (Minas 

padrão/Muçarela/Prato/Cheddar/

Canastra processado tipo 

polenghi, etc.) 

______________ 

Fatia média 
         

60. 
Requeijão  

(  ) light 

(  ) normal 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

61. 
Margarina/creme vegetal 

______________ 

Ponta de faca  
         

62. 
Manteiga 

______________ 

Ponta de faca 
         

63. 
Fígado/Miúdos 

______________ 

Bife médio 
         

64. 
Bucho/dobradinha 

______________ 

Concha cheia 
         

65. Carne de boi com osso 

(Mocotó/Costela/Rabo) 

______________ 

Pedaço médio 
         

66. Carne de boi sem osso (bife, 

carne moída, carne ensopada) 

______________ 

Bife médio  
         

67. 
Carne de porco 

______________ 

Pedaço médio 
         

68. 
Peito de frango/Chester/Peru/etc 

______________ 

Filé de peito médio 
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69. 
Frango Frito (Outras partes) 

______________ 

Pedaço médio 
         

70. 
Frango cozido (Outras partes) 

______________ 

Pedaço médio 
         

71. 
Lingüiça/ Chouriço [Salsichão] 

______________ 

Unidade  
         

72. 
Hambúrguer (bife) 

______________ 

Unidade média 
         

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

73. Frios light (blanquet/Peito de 

peru/Peito de chester)  

______________ 

Fatia média 
         

74. Presunto/Mortadela/ 

Copa/Salame/Patê/etc 

______________ 

Fatia média 
         

75. 
Bacon/Toucinho/Torresmo 

______________ 

Fatia média 
         

76. Peixe cozido [moqueca 

capixaba]/peixe 

assado/ensopado/grelhado 

______________ 

Posta média 
         

77. 
Peixe frito 

______________ 

Filé médio 
         

78. 
Sardinha/Atum 

______________ 

Lata 
         

79. 
Camarão/mariscos 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

80. 
Caranguejo/Siri 

______________ 

Unidade média  
         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das MASSAS e OUTRAS PREPARAÇÔES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 

dos últimos 12 meses” 
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81. Pizza 
______________ 

Fatia 
         

82. Macarrão (caneloni, lasanha, 
ravioli, [tortei]) 

______________ 

Escumadeira cheia 
         

83. 
Macarrão instantâneo 

______________ 

Pacote 
         

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/
quase 

nunca 

Referiu 
consumo 

sazonal  

84. Salgados assados (Esfirra, 
/Empada/Empanada/ 

Pastel de forno/etc) 

______________ 

Unidade média 
         

85. Salgados fritos (quibe/pastel/ 
coxinha) 

______________ 

Unidade média 
         

86. 
Acarajé 

______________ 

Unidade média 
         

87. Cachorro-quente 
______________ 

Unidade média 
         

88. Pipoca 
______________ 

Saco médio  
         

89. Estrogonofe 
______________ 

Colher de servir 
         

90. 
Comida 
baiana 

(   ) Vatapá  

(   ) Caruru  
(   ) moqueca de 

peixe 

______________ 

Colher de servir 
         

91. 
Comida 

japonesa  

(   ) sushi,  
(   ) sashimi, tofu 

(   ) Yakisoba 

______________ 

Tigela cheia  
         

92. 
Sopa de Legumes  

______________ 

Concha cheia 
         

93. Sopa instantânea 

 

______________ 

Concha cheia 
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“Agora vou listar os DOCES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

94. 
Sorvete cremoso 

______________ 

Bola média 
         

95. 
Picolé de frutas 

______________ 

Unidade 
         

96. 
Caramelo/Bala 

______________ 

Unidade 
         

97. 
Gelatina  

______________ 

Tigela 
         

98. 
Chocolate em pó/ Achocolatado 

em pó/Capuccino  

______________ 

Colher de sobremesa 

cheia 

         

99. 

Chocolate em barra/Bombom, 

Brigadeiro [Negrinho], Doce de 

leite/ Docinho de festa  

_________________ 

Bombom (20g) 
         

100. Pudim/Doce à base de 

leite/Mousse 

________________ 

Colher sopa cheia 
         

101. Doce de Fruta [chimia], Geléia 
_________________ 

Colher sopa cheia 
         

102. 
Mel/Melado 

_________________ 

Colher sopa cheia 
         

103. 
Barra de cereais 

_________________ 

Unidade 
         

 “Agora vou listar as BEBIDAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 
Mais de 
3x/dia 

2 a 
3x/dia 

1x/dia 
5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 
3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 
sazonal  

104. 
Refrigerante  

(  ) Diet/Light 

(  ) normal 

_________________ 

Copo de requeijão 
         

105. 

Café  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

_________________ 

Xícara de café 
         

106. 
Suco 
Natural  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

_________________ 

Copo de requeijão 

         

107. Suco  
industriali 

zado 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

__________________ 

Copo de requeijão 

         

108. 
Suco 
Artificial 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

__________________ 

Copo de requeijão 

         

109. 

Chá/mate 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

__________________ 

Xícara de chá 

         

110. 
Chimarrão 

_________________ 

Garrafa térmica  

         

111. 
Cerveja  

_________________ 

Copo americano 

         

112. 
Vinho  

(  ) Tinto 
(  ) Branco 

_________________ 

Taça  

         

113. Bebidas alcoólicas destiladas 
(cachaça, whisky, vodka) 

_________________ 

Dose  

         

114. 
Água de Côco 

_________________ 

Unidade [côco] 
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ANEXO B – Versão curta do Questionário de Frequência Alimentar do Estudo ELSA. 

 “Agora vamos falar sobre a sua alimentação habitual dos últimos 12 meses. Gostaríamos de saber o que o (a) Sr (a) come e 

bebe por dia, por semana ou por mês, como está nesse cartão. [Apresente o cartão DIE 01] 

Vou ler alimento por alimento. Diga quais o (a) Sr (a) come ou bebe e em que quantidade. 

Para auxiliar na quantificação dos alimentos e bebidas, vamos utilizar esses utensílios. [Apresente os utensílios]. 

Podemos começar? ” 

   “Vou iniciar listando os alimentos do GRUPO dos PÃES, CEREAIS E TUBÉRCULOS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 

dos últimos 12 meses” 

 “Com que freqüência o (a) Sr (a) come ou bebe [diga o nome do alimento]? ”. Se não especificar freqüência, pergunte: “Quantas 

vezes por dia, semana ou mês? ”. "E quantas [diga a medida caseira correspondente, mostrando o utensílio] o (a) Sr (a) 

come ou bebe? ”. Repita essas instruções para todos os alimentos. 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

1. 
Arroz  

(   ) Integral 

(   ) Branco 

______________ 

 Colher de servir 
         

2. Aveia/Granola/Farelos/Outros 

cereais 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

3. Farofa/Cuscuz salgado/Cuscuz 

paulista 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

4. Farinha de Mandioca/Farinha de 

Milho 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

5. Pão light  

(branco ou integral) 

______________ 

Fatia (25g) 
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

6. Pão francês/pão de Forma/ Pão 

sírio/Pão torrado 

______________ 

Unidade (50g) 
         

7. 
Pão doce/Pão Caseiro 

______________ 

Unidade média 
         

8. 
Pão Integral/ Centeio 

______________ 

Fatia (30g) 
         

9. 
Pão de queijo 

______________ 

Unidade média  
         

10. 
Bolo simples (sem recheio) 

______________ 

Fatia média 
         

11. Biscoito salgado (tipo água e sal 

e outros)  

_____________ 

Unidade 
         

12. Biscoito 

doce  

(   ) com recheio 

(   ) sem recheio 

______________ 

Unidade 
         

13. 
Polenta/Angu/Pirão 

______________ 

 Colher de servir 
         

14. Batata inglesa cozida/ 

Batata ensopada/purê 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

15. 

Mandioca [Aipim] /Inhame/Cará, 

Banana da terra cozida/Batata 

doce cozida 

______________ 

Pedaço médio 
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 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das FRUTAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses, 

excluindo suco de frutas, frutas secas e em calda.” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

16. Laranja/Mexerica/ 

Tangerina/Pokan [Bergamota] 

_____________ 

Unidade média 
         

17. 
Banana  

_____________ 

Unidade média 
         

18. 
Mamão/Papaia 

_____________ 

Unidade média 
         

19. 
Maçã/Pêra 

_____________ 

Unidade média 
         

20. 
Melancia 

_____________ 

Fatia média 
         

21. 
Melão 

_____________ 

Fatia média 
         

22. 
Abacaxi 

______________ 

Fatia média 
         

23. 
Manga 

______________ 

Fatia média  
         

24. 
Uva 

______________ 

Unidade  
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 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das VERDURAS, LEGUMES e LEGUMINOSAS. Por favor, refira sobre seu consumo 

habitual dos últimos 12 meses” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

25. 
Alface 

______________ 

Pegador cheio 
         

26. 
Couve/espinafre refogado 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

27. Repolho 

 

______________ 

Pegador cheio 
         

28. Chicória/Agrião/Rúcula/Couve 
crua/Almeirão/Escarola/Acelga 
crua/Espinafre cru 

______________ 

Pegador cheio 
         

29. Tomate 
______________ 

Rodela média 
         

30. 
Abóbora [moranga] 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 3x 

/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

31. Abobrinha (italiana) /Chuchu/ 

Berinjela  

______________ 

Colher sopa cheia 
         

32. 
Vagem 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

33. 
Quiabo 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

34. Cebola  

Anote só a 

freqüência 

         

35. Alho          
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

36. 
Cenoura 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

37. 
Beterraba 

______________ 

Rodela média 
         

38. 
Couve-flor 

______________ 

Ramo médio 
         

39. 
Brócolis 

______________ 

Ramo médio 
         

40. 
Milho Verde 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

41. Feijão (preto, vermelho, branco, 

de corda, etc) 

______________ 

Concha Cheia 
         

42. 
Lentilha/Grão de bico/Ervilha 

______________ 

Concha Cheia 
         

43. Nozes/castanha de caju/castanha 

do Pará/Amendoim/Amêndoas/ 

Pistache 

______________ 

Punhado 
        

 

 

 

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO dos OVOS, CARNES, LEITE E DERIVADOS. Por favor, refira sobre seu consumo 

habitual dos últimos 12 meses” 

44. 

Ovo 

(   ) cozido 

(   ) Pochê 

(   ) Frito 

(   ) Mexido 

(   ) Omelete 
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

45. Leite  

(  ) desnatado 

(  ) semi-desnatado 

(  ) integral  

(  ) de soja 

______________ 

Copo de requeijão 
         

46. 
Iogurte  

(  ) light 

(  ) normal 

______________ 

Unidade média 
         

47. Queijos Brancos (Minas 

frescal/Ricota/Cottage/muçarela 

de búfala) 

______________ 

Fatia média 
         

48. 

Queijos Amarelos (Minas 

padrão/Muçarela/Prato/Cheddar/

Canastra processado tipo 

polenghi, etc.) 

______________ 

Fatia média 
         

49. 
Margarina/creme vegetal 

______________ 

Ponta de faca  
         

50. 
Bucho/dobradinha 

______________ 

Concha cheia 
         

51. Carne de boi sem osso (bife, 

carne moída, carne ensopada) 

______________ 

Bife médio  
         

52. 
Carne de porco 

______________ 

Pedaço médio 
         

53. 
Peito de frango/Chester/Peru/etc 

______________ 

Filé de peito médio 
         

54. 
Frango cozido (Outras partes) 

______________ 

Pedaço médio 
         

55. 
Lingüiça/ Chouriço [Salsichão] 

______________ 

Unidade  
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

56. Presunto/Mortadela/ 

Copa/Salame/Patê/etc 

______________ 

Fatia média 
         

57. Peixe cozido [moqueca 

capixaba]/peixe 

assado/ensopado/grelhado 

______________ 

Posta média 
         

58. 
Peixe frito 

______________ 

Filé médio 
         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das MASSAS e OUTRAS PREPARAÇÔES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 

dos últimos 12 meses” 

59. Pizza 
______________ 

Fatia 
         

60. Macarrão (caneloni, lasanha, 

ravioli, [tortei]) 

______________ 

Escumadeira cheia 
         

61. Salgados assados (Esfirra, 

/Empada/Empanada/ 
Pastel de forno/etc) 

______________ 

Unidade média 
         

62. 
Acarajé 

______________ 

Unidade média 
         

63. Estrogonofe 
______________ 

Colher de servir 
         

64. 
Sopa de Legumes  

______________ 

Concha cheia 
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“Agora vou listar os DOCES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

65. 
Sorvete cremoso 

______________ 

Bola média 
         

66. 

Chocolate em barra/Bombom, 

Brigadeiro [Negrinho], Doce de 

leite/ Docinho de festa  

_________________ 

Bombom (20g) 
         

67. Pudim/Doce à base de 

leite/Mousse 

________________ 

Colher sopa cheia 
         

 “Agora vou listar as BEBIDAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal  

68. 
Refrigerante  

(  ) Diet/Light 

(  ) normal 

_________________ 

Copo de requeijão 
         

69. 

Café  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com 

adoçante 

_________________ 

Xícara de café 
         

70. 

Suco 

Natural  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com 

adoçante 

_________________ 

Copo de requeijão 

         

71. 
Suco  

industriali 

zado 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com 

adoçante 

__________________ 

Copo de requeijão 
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

72. 
Suco 

Artificial 

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

__________________ 

Copo de requeijão 

         

73. 
Chimarrão 

_________________ 

Garrafa térmica  

         

74. 
Cerveja  

_________________ 

Copo americano 

         

75. 

Vinho  

(  ) Tinto 

(  ) Branco 

_________________ 

Taça  

         

76. Bebidas alcoólicas destiladas 

(cachaça, whisky, vodka) 

_________________ 

Dose  
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ANEXO C- Manual de instruções 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO INSTRUMENTO: /IR24H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho 2008 
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INSTRUÇÕES AO ENTREVISTADOR: FORMULÁRIO DO IR24H 

 

1. Material necessário para iniciar o IR 24 horas: 

- formulário 

- caneta 

- álbum com as fotos dos utensílios (em anexo) 

 

2. No formulário do IR24H há 3 colunas que deverão ser preenchidas: 

  

– HORÁRIO E LOCAL DA ALIMENTAÇÃO. Colocar apenas o horário e o local da 

refeição realizada.  

 

- ALIMENTOS/PREPARAÇÕES. Escrever os alimentos, as bebidas e as preparações 

com os respectivos ingredientes, caso o participante saiba informar.  

 

- QUANTIDADE. Anotar a quantidade do alimento, bebida ou preparação na 

medida caseira indicada pelo participante com o auxílio do álbum de fotos de 

utensílio.    

  

Na primeira linha da primeira coluna na horizontal, inicie preenchendo o horário e 

local da alimentação. Em seguida, na primeira linha da segunda coluna, o(s) 

alimento(s) (ex: laranja), a(s) bebida(s) (ex: suco) ou a(s) preparação(ões) (ex: purê de 

batatas). Na terceira coluna, ainda na primeira linha, preencha a(s) quantidade(s) 

relatada(s). Apenas vá para a 2ª linha, quando o (a) participante referir o próximo 

horário e local. 

É importante completar todas as informações necessárias para cada alimento, bebida 

ou preparação consumida. 

 

Primeira coluna: HORÁRIO e LOCAL DA ALIMENTAÇÃO  

 

Anote o horário e o local onde foi realizada a alimentação. O tipo de refeição 

(café-da-manhã, lanche (merenda), almoço, jantar, ceia, lanche noturno) será anotado, 

caso o participante mencione. 
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Exemplo de preenchimento: 

 

 

 

HORÁRIO E LOCAL 

DA ALIMENTAÇÃO 

ALIMENTOS/PREPARAÇÃO QUANTIDADE 

10h/em casa   

   

   

   

   

 

Segunda coluna: ALIMENTOS/PREPARAÇÕES 

 

A seguir preencha o alimento, a bebida ou a preparação mencionada, bem 

como o tipo de preparo (assado, frito, cozido). No caso do participante referir uma 

preparação, solicitar que informe a sua composição, caso saiba. Pergunte: O que o (a) 

Sr.(a) colocou no (a) (nome da preparação)? 

 

Ex: Se o participante referir que consumiu sopa, pergunte os ingredientes: “O que o 

(a) Sr. (a) colocou na sopa?” 

 

Mais exemplos de preparações:  

- Salada 

- Salada de maionese 

- Salada de fruta 

- Ensopados 

- Macarrão 

- Lasanha 

- Pizza 

- Café 

- Suco 

- Sanduíche/Cachorro-quente 

- Mexido/Cozido 
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Exemplo de preenchimento: 

 

 

HORÁRIO E LOCAL 

DA ALIMENTAÇÃO 

ALIMENTOS/PREPARAÇÃO QUANTIDADE 

 

10h/em casa 

 

- Pão francês 

      com margarina light 

  

- Leite com achocolatado 

        Receita: 

        - Leite semi-desnatado 

        - achocolatado          

nescau® 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Terceira coluna: QUANTIDADE 

Complete com a informação sobre a quantidade consumida (ex: 4 copos, 3 

colheres) e solicite ao participante que escolha o tamanho do utensílio que ele 

utilizou, anotando a codificação existente nas fotos dos utensílios (ex: 1E, 3B, 4C). 
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Caso seja referida uma medida caseira que não conste nas fotos, pergunte o tamanho 

da porção: pequena, média ou grande. 

 

 

 

Exemplo: 

- Se o participante referir o consumo de 3 colheres  de arroz, solicite que indique o 

tamanho da colher utilizada que consta no álbum e anote: 3 colheres – 1D  

 

 

HORÁRIO E LOCAL 

DA ALIMENTAÇÃO 

ALIMENTOS/PREPARAÇÃO QUANTIDADE 

 

10h/em casa 

- Pão francês 

      com margarina light 

  

- Leite com achocolatado 

        Receita: 

        - Leite semi-desnatado 

        - achocolatado   nescau® 

- 1 unidade  

- 1 colher – 1B 

 

 

 

- 1 copo – 4B 

- 1 colher – 1C 

 

 

12h/restaurante/almoço 

 

 

- Arroz branco 

- Feijão preto 

- Macarrão ao molho de queijo 

        Receita: 

        - macarrão espaguete 

        - creme de leite 

        - queijo mussarela 

        - queijo parmesão 

 

 

- 3 colheres – 1D 

- 1 concha – 3B 

- 2 pegadores – 2C 
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- Peixe grelhado  

           Receita: 

           - Peixe linguado 

           - azeite 

   

- Suco de laranja natural com 

açúcar. 

 

- 1 posta (1 filé) 

 

 

 

 

- 1 copo – 4A 

 

 

 

16h/lanchonete 

 

 

- Cheeseburger do Mc Donald’s 

- Refrigerante light 

 

 

- 1 unidade 

- 1 copo de 500ml 

20h/casa de amigos - Pizza de Mussarela com 

Molho de tomate e Calabresa 

- Coca-Cola 

 

- 2 fatias  

 

 

- 1 copo 4A 

7h/em casa/café-da-

manhã 

- pêra 

- iogurte light 

- 1 unidade média 

- 1 copo – 4B 

 

 

Protocolo de entrega do álbum:  

 

No dia em que será realizado o segundo QFA, no Centro de Investigação ELSA ou no 

local de trabalho, o entrevistador deverá informar ao participante sobre as demais 

entrevistas por telefone e entregar o álbum de fotos de utensílios. 

 

“Vamos entrar em contato com o(a) Sr(a) por telefone daqui a três meses e lhe fazer 

perguntas referentes a sua alimentação. Para isso, PRECISAMOS QUE VOCÊ DEIXE 

ESSE ÁLBUM AO SEU ALCANCE (no local onde você esteja mais presente durante 

a manhã e/ou durante a tarde, como por exemplo no seu trabalho ou na sua casa)”. 

Esse álbum será utilizado para que refira sobre a quantidade dos alimentos e bebidas 

consumidas.”  
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Protocolo da entrevista por telefone: 

 

DIZER AO PARTICIPANTE: 

    “Bom dia (boa tarde)! Meu nome é (diga seu nome), sou pesquisadora do Projeto 

ELSA. Conforme conversamos no dia em que esteve no Centro de Investigação, estou 

lhe telefonando para realizar a segunda entrevista sobre sua alimentação. Podemos 

conversar agora?” 

Caso o participante NÃO puder responder naquele momento diga: 

- “Em que horário e dia poderíamos lhe telefonar para fazer essa entrevista?”. 

 

Agende o dia e o horário, e agradeça: “Obrigado(a) pela disponibilidade. Retornarei 

a ligação no dia (dizer o dia agendado) às (dizer o horário agendado). Peço-lhe que 

neste dia, tenha em mãos o álbum de fotos que lhe entregamos no Centro Elsa. 

Obrigada mais uma vez.”  

 

Caso o participante puder responder naquele momento, pergunte: “O(a) Sr(a) 

está com o álbum de fotos que lhe entregamos no dia em que esteve no Centro de 

Investigação (ou local de trabalho)?”. Se a resposta for negativa, diga:    

- “Agradeço a sua disponibilidade nesse momento, mas para realizar a entrevista 

necessitamos que tenha em mãos aquele álbum de fotos. Dessa forma, precisamos 

agendar outro dia. Por favor, em que horário e dia poderíamos lhe telefonar para 

fazer essa entrevista?”. 

Agende o dia e o horário, e agradeça: “Obrigado(a) pela disponibilidade. Retornarei 

a ligação no dia (dizer o dia agendado) às (dizer o horário agendado)”.  

 

Caso o participante puder responder naquele momento e tiver o álbum em 

mãos, diga: 

- “Gostaríamos que o (a) Sr. (a) pegasse o álbum  nesse momento.  

1.  Vou lhe passar algumas instruções dessa entrevista. 
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2. Por gentileza, o (a) Sr.(a) deve relatar tudo o que comeu ou bebeu nas últimas 

24 horas, começando às (referir horário atual) de ontem até às (referir o horário 

atual) de hoje. Vamos iniciar pelo primeiro alimento ou bebida consumida e 

seguir até o último, antes dessa entrevista. 

3. Pedimos que o(a) Sr.(a) considere todos os alimentos e bebidas consumidas 

dentro dessas 24hs. 

4. Gostaríamos que o(a) Sr.(a) informe o horário e o local de cada alimentação. 

5. Além disso, por favor, informe os alimentos, as bebidas e as preparações que 

consumiu. Diga, também, se o alimento foi assado, frito, cozido, grelhado, bem 

como a quantidade consumida. 

6. Da mesma forma que a entrevista que realizamos, o(a) Sr(a) deverá indicar 

qual utensílio usou para cada alimento ou preparação informada. 

Podemos começar?” 

 

APÓS O PREENCHIMENTO DO IR 24H, INFORMAR AO PARTICIPANTE:  

 

7. Agora vou reler a lista de alimentos e os horários, para saber se o(a) Sr.(a) 

precisa acrescentar algo mais. 

 

 

APÓS A LEITURA DA LISTA DE ALIMENTOS, PERGUNTAR:  

 

8. “O (a) Sr. (a) quer acrescentar alguma coisa?” 

 

Outras Orientações: 

 

- Bebidas: 

 - Se o participante referir ter consumido refrigerante, água gaseificada, sucos 

ou chá gelados, perguntar se a bebida é light/diet ou normal. 

- Se o participante referir ter consumido sucos perguntar, também, se é em pó, 

polpa ou natural. Perguntar também se adoçou o suco. 

 - Se o participante referir ter consumido leite, perguntar se é desnatado, 

semidesnatado ou integral. 
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 - Se o participante referir ter consumido café perguntar como foi preparado 

esse café (se foi adoçado com açúcar ou com adoçante, se teve leite liquido ou em pó, 

etc). 

- Para qualquer bebida, perguntar se adoçou ou não, independente da bebida 

já vir adoçada. 

- Alimentos: 

- Se o participante referir ter ingerido um pedaço de bolo, pergunte se saberia 

informar o peso em gramas ou então pergunte se o pedaço era pequeno, médio ou 

grande. 

- Se o participante referir ter ingerido uma fruta em unidade (ex: 1 banana), 

pergunte o tipo e o tamanho da banana. Para as demais frutas siga essa mesma 

instrução. 

- Se o participante referir ter ingerido pão, pergunte se passou alguma coisa no 

pão (ex: margarina, requeijão, geléia, etc). 
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    FORMULÁRIO IR24                       Nº do recordatório:____ 

Nome:________________________________________________________________ 

Sexo:___________       Idade: ___/___/_____ Categoria funcional:______________ 

Dia da semana:____________________ 

HORÁRIO/LOCAL ALIMENTOS/PREPARAÇÃO QUANTIDADE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Observações gerais: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 ANEXO D-  Álbum Fotográfico 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLBUM DE FOTOS DOS UTENSÍLIOS 

IR24H 
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Julho 2008 

 

 

 

  

 

Colher de Servir    Colher de sopa       Colher de sobremesa    Colher de chá   

Colher de café 

       1E                                 1D                          1C                        1B                           

1A                       
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     Concha grande          Concha média         Concha pequena     

Concha....  

Escumadeira G  Escumadeira M     Escumadeira P  Pegador....  
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Tigela G   Tigela M   Tigela M   Tigela P  

Prato raso     Prato de sobremesa  
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Caneca                   Xícara 150 ml  Xícara de chá           

xícara de café 

Copo plástico G  Copo plástico M  Copo plástico P  
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Anexo F- Tabela lista de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Taça              Copo G     Copo M    Copo de requeijão   Copo 

Americano  
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ANEXO E – Registro alimentar  

 

 ID: ________ 

Registro Alimentar 

Número RA:     

Sexo: (     ) Masculino (     ) Feminino                                                 

Faixa etária: (   ) 35 a 54      (   ) 55 a 74 anos    

Escolaridade: (    ) fundamental (    ) médio   (   ) superior  

Registro no.   (     )  setembro (    ) Março      (     ) julho  

Data do registro:    /   /  

Dia da semana: (  ) segunda  (  ) terça  (  ) quarta  (  ) quinta  (  ) sexta   (  ) sábado    (  ) domingo  

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE 

REGISTRO ALIMENTAR 

1. Escreva todos os alimentos, bebidas que consumiu nas 24 horas do dia 

determinado. Procure escrever logo após que comer ou enquanto está 

comendo os alimentos ou produtos. 

2. Descreva da melhor forma possível o alimento, bebida ou preparação 

que comeu ou bebeu. Procure discriminar os ingredientes que foram 

adicionados a cada preparação, caso saiba. Por exemplo, se for uma 

preparação como feijão cozido informe se além do feijão, a preparação 

incluiu outros componentes como carnes ou hortaliças. 

3. Procure informar da melhor maneira possível, a quantidade que comeu 

de cada item. Para isso use as medidas caseiras que constam no álbum de 

utensílios (colher de sobremesa, de sopa, de servir, concha, escumadeira, 

copo, prato, xícara, etc) ou descreva qual foi o peso, volume ou a 

embalagem usual consumida. Lembre-se de anotar se usou uma colher 

cheia, rasa ou média ou se consumiu uma fatia/pedaço de fruta de tamanho 

grande, médio ou pequeno. 

4. Quando se tratar de produto industrializado, informe a marca. 

5. Não se esqueça de anotar os produtos consumidos casualmente, por 

exemplo, uma bala, um cafezinho, um pequeno lanche ou um picolé. 

 

A parte de “Comentários”, no final, serve para que o(a) Sr.(a) possa registrar qualquer 

fato relativo ao seu consumo que considere importante ou útil. 

É muito importante que não altere o consumo usual de alimentos ou bebidas para que 

seu registro reflita a sua alimentação de costume ou habitual. 
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Caso tenha alguma dúvida ou necessite de ajuda para o preenchimento do registro 

diário, por favor, ligue para nós: Profa. Márcia (19) 9-9116-0700 

No do Registro: ( 1 ) 

HORÁRIO/LOCAL ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇ

ÕES 

QUANTIDADE 

 

7h/em casa 

Pão francês  1 unidade  

Margarina light (marca Qualy) 1 colher de chá cheia 

Queijo minas  2 fatias médias 

Leite semi-desnatado com café     1 copo de requeijão  

Açúcar  1 colher de sobremesa 

  

  

  

  

  

  

 

10h/trabalho  

 

 

 

11h/trabalho  

Biscoito Salgado Club Social  1 pacote  

Café com adoçante  1 xícara de café   

  

  

Café com adoçante 1 xícara de café  

  

  

  

 

12h/ Restaurante do 

trabalho  

Arroz integral  2 colheres de sopa cheias 

Feijão com salsicha 1 concha média 

Alface 2 pegadores 

Tomate 3 rodelas 

Cenoura crua ralada 1 colher de sopa rasa 

Purê de batatas 1 colher de servir cheia 

Filé de peixe grelhado (merluza) 1 posta média 

Refresco de limão adoçado 1 copo plástico de 300mL 

Pudim de leite  1 pedaço pequeno  

Café com adoçante 1 copo plástico de café  
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16h/trabalho  Biscoito tipo cream cracker (Piraquê) 4 unidades 

Manteiga 4 pontas de faca 

Café com adoçante 2 copinhos de café  

  

Bala toffee 2 unidades  

  

  

  

  

  

20h/casa de amigos Amendoim salgado  2 punhados 

Cerveja  2 latas  

Pizza de mussarela com molho de tomate 2 fatias médias 

e calabresa  

Coca-cola Zero  2 copos grandes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23h/em casa  

 

 

 

23:30h/em casa  

Salada de frutas (mamão, banana, maçã,   4 colheres de sopa cheias 

Laranja e melão)  

  

Iogurte light (marca Danone) 1 pote (180 mL) 

  

  

  

  

  

Comentários: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

No do Registro: (    ) 
 

HORÁRIO/LOCAL ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇ

ÕES 

QUANTIDADE 
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Comentários: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO F- Manual do registro alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO ESTUDO DE VALIDADE DO QFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2009 
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Protocolo para convidar o participante para o estudo de validade do QFA 

 
Por telefone: 
 
“Bom dia/boa tarde. Meu nome é (diga seu nome), sou entrevistadora do Projeto Elsa e 
gostaria de lhe fazer um convite para participar de um estudo para controle de qualidade 
dos dados sobre alimentação do Projeto ELSA. O Sr/Sra. poderia falar agora?” 
Se o participante disser que sim, inicie o protocolo e no final da apresentação do estudo, 
agende uma data e um horário para fazer as orientações e entregar o álbum de medidas 
caseiras.  
Se o participante disser não, pergunte: “Poderia lhe telefonar mais tarde ou outro dia?” Em 
caso negativo, agradecer e não insistir mais.  
 
No local de trabalho: 
“Bom dia/boa tarde. Meu nome é (diga seu nome), sou entrevistadora do Projeto Elsa e, 
gostaria de lhe fazer um convite para participar de um estudo para controle de qualidade 
de dados sobre alimentação do Projeto Elsa. O Sr/Sra. poderia falar agora?” 
Se o participante disser que sim, inicie o protocolo. Se não, pergunte: “Poderia lhe procurar 
(se contato pessoal) ou telefonar outro dia?” Se a resposta for negativa, não insistir.  
 
Iniciando o protocolo: 
“Como o(a) Sr(a) gostaria de ser tratado?”  Dependendo da resposta, tratar sempre por 
você ou Sr/Sra. Caso seja professor e tenha escolhido ser tratado por professor(a), continuar 
com o tratamento de Sr/Sra. 
 
“Este estudo tem por objetivo avaliar um dos questionários já respondidos pelo Sr/Sra., o 
questionário alimentar. Esta avaliação faz parte do controle de qualidade dos dados 
coletados pelo Projeto ELSA e será utilizado para validar as medidas de consumo alimentar 
coletadas pelo questionário.”  
 
“Trata-se de um estudo em que o participante deverá registrar todos os alimentos e 
bebidas consumidas durante 24 horas (1 dia). O(a) Sr/Sra. foi selecionado e, caso concorde 
em participar, deverá registrar o seu consumo em três momentos distintos, isto é, uma vez 
agora no mês de outubro, depois somente nos meses de março e agosto de 2010. Em 
outubro do ano que vem, deverá responder o Questionário de Frequencia Alimentar, o 
mesmo que já respondeu quando esteve no CI Elsa. O(a) Sr/Sra aceita participar deste 
estudo de controle de qualidade?” 
 
“Podemos marcar uma data e um horário para a entrega dos materiais do estudo e para 
que eu possa explicar como será sua participação neste trabalho?” Se estiver no local de 
trabalho com os materiais, não há necessidade de marcar outro horário. Inicie 
imediatamente o protocolo de entrega dos materiais. Se estiver ao telefone, registre o dia e 
local marcados em sua agenda. 
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Protocolo de entrega do formulário de registro alimentar e do álbum de medidas caseiras:  
 
No dia da entrega do formulário e do álbum, seja no Centro de Investigação ELSA ou no seu 
local de trabalho, o pesquisador deverá orientar passo a passo como o participante deverá 
proceder ao registro alimentar. 
 
“Conforme já lhe falei, o(a) Sr/Sra. deverá registrar tudo o que comeu e bebeu no dia 
indicado neste formulário. O registro de sua alimentação deverá ser feito nesta parte. 
(apresentar o formulário e explicar conforme as ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO DE REGISTRO ALIMENTAR). Conforme protocolo devo perguntá-lo(a) se 
gostaria que eu lesse as instruções com o(a) Sr/Sra ou se o(a) Sr/Sra gostaria de fazê-lo 
sozinho?”   
 
Ao final da leitura, pergunte ao participante se ele tem alguma dúvida. Revise com ele os 
cinco pontos mais importantes das ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 
DE REGISTRO ALIMENTAR. Em seguida, apresente o álbum de fotos, folheando-o. Diga: 
 
“Para registrar o que comeu e bebeu, será necessário utilizar esse álbum de fotos de 
utensílios (entregar e apresentar o álbum). Esse álbum servirá de apoio para que se refira à 
quantidade dos alimentos e bebidas consumidas ao longo do dia. Assim sendo, peço-lhe 
que guarde-o e mantenha-o consigo durante as 24 horas em que for registrar sua 
alimentação, ou seja leve-o para casa, para o trabalho ou outros locais.” 
 
“Mostrarei ao Sr/Sra um exemplo de como deve registrar sua alimentação” (mostre o 
exemplo que consta no formulário, o que deve ser registrado em cada coluna, as mudanças 
de horário, alguma receita e o registro de beliscos e molhos).  
 
“Entrarei em contato com o(a) Sr(a) por telefone para lembrá-lo de fazer o registro 
alimentar. Tudo bem?” 
 
“No dia seguinte ao preenchimento, buscarei o seu registro alimentar, o álbum de fotos e 
revisarei o seu registro.” 
 
 
Lembrete: 
O entrevistador deve motivar o(a) participante para realizar o registro alimentar de forma 
detalhada e sincera. Deve estimulá-lo(a) a manter os hábitos alimentares usuais durante o 
período de registro. Salientar a necessidade de registrar o mais próximo possível da hora em 
que consumir os alimentos. A revisão do registro deve ser tão logo seja possível. O mais 
recomendado é que seja no dia seguinte ao registro. É importante mencionar que não 
faremos avaliação se está comendo bem ou não. 
Caso o(a) participante faça o registro no dia errado ou não o faça, deve-se solicitar que ele 
repita o registro no dia correto na semana seguinte. 
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Em caso de dias não usuais, como para a realização de exames, restrição alimentar por fins 
religiosos ou por doenças agudas (diarréias ou faringites) e etc., deve-se remarcar o registro 
para a semana seguinte.  
 
Protocolo da ligação telefônica na véspera do dia do registro: 
 

DIZER AO PARTICIPANTE: 

 

“Bom dia (boa tarde)! Meu nome é (diga seu nome), sou entrevistadora do Projeto ELSA. 

Conforme conversamos, estou entrando em contato para lembrar-lhe que no dia de 

amanhã (ou no domingo) o(a) Sr(a) deverá registrar tudo o que comer e beber durante as 

24h” 

 

Caso o(a) participante NÃO possa registrar no dia seguinte a sua alimentação diga: 

 

“Pode então fazer o registro na semana que vem?” (no mesmo dia da semana, exemplo na 

próxima segunda, se segunda era o dia agendado para ele).  

 

Lembre-se que não pode ser muito longe da data agendada (máximo 1 semana).  Se o(a) 

participante não mostra interesse em preencher os registros, agradeça e finalize. 

 

Se o participante puder registrar a sua alimentação, proceda com as orientações abaixo. 

Diga:  

 

“O(a) Sr(a) ao registrar a alimentação deverá utilizar o álbum de fotos de utensílios que lhe 

entregamos quando fizemos a primeira orientação sobre o registro alimentar”. Se o 

participante disser que não tem mais o álbum, deve-se entregar um novo álbum ao 

participante. Não há possibilidade de enviar o álbum por email.  

   

Se o participante tiver o álbum e puder realizar o registro no dia seguinte, diga: 
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“Gostaríamos que o (a) Sr/Sra registrasse nas 24 horas do dia (dia do registro), tudo o que 

consumir de alimentos e de bebidas, bem como o horário, o local em que foi realizado e as 

quantidades utilizando o álbum de medidas caseiras.”  

 

“Vou repassar algumas instruções para o(a) Sr/Sra.” 

 

1. O (a) Sr.(a) deve relatar tudo o que comer ou beber nas 24 horas do dia (dia do 

registro)  Registre inclusive o que for consumido durante a madrugada.  

 

2. Pedimos que o(a) Sr.(a) considere todos os alimentos e as bebidas consumidas 

dentro dessas 24h, inclusive balas, doces, pequenos lanches, beliscos, cafezinhos e etc. 

 

3. Gostaríamos que o(a) Sr.(a) informasse o horário e o local de cada alimentação. 

 

4. Além disso, por favor, informe os componentes das preparações e das bebidas, caso 

saiba. Diga, também, se o alimento foi assado, frito, cozido, grelhado, bem como a 

quantidade consumida. 

5. O(a) Sr(a) deverá indicar, de acordo com as fotos do álbum, qual utensílio usou para 
cada alimento, bebida ou preparação informada. 

Ao finalizar, diga: 

“Gostaria de agradecer a sua grande colaboração ao Projeto ELSA! Como combinamos, na 
(dia da semana posterior ao registro) passarei no seu local de trabalho para buscar o 
registro alimentar. Necessitaremos em torno de 15 minutos para este encontro. Tudo 
bem? Muito obrigada!” 

 
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA O ENTREVISTADOR  
 
1. Material necessário para iniciar a orientação de preenchimento do Registro Alimentar: 

- formulário de registro alimentar e orientações (em anexo) 

- álbum com as fotos dos utensílios (em anexo) 

2. No formulário do Registro Alimentar há 3 colunas que deverão ser orientadas ao 
participante sobre como preencher. 
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- HORÁRIO E LOCAL DA ALIMENTAÇÃO. Oriente ao participante que escreva apenas o 
horário e o local da refeição realizada.  
 
- ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇÕES. Oriente que escreva os alimentos, as bebidas e as 
preparações com os respectivos ingredientes/componentes. Outros alimentos como balas, 
chicletes, chocolates, beliscos, cafezinhos, pequenos lanches durante o período do registro 
devem ser registrados. 
 
- QUANTIDADE. Oriente que anote a quantidade do alimento, bebida ou preparação na 
medida caseira com o auxílio do álbum de fotos de utensílios, ou utilize medidas das 
embalagens usuais (garrafa de 600mL, pote de iogurte de 200g, etc) ou peso e/ou volume.    
 
- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO USUAL: Oriente o participante a não alterar seu padrão 
de consumo alimentar durante o período de preenchimento do registro. 
  
Na primeira linha da primeira coluna na horizontal, deve iniciar preenchendo o horário e 
local da alimentação. Em seguida, na primeira linha da segunda coluna, o(s) alimento(s) (ex: 
laranja pêra), a(s) bebida(s) (ex: suco de acerola) ou a(s) preparação(ões) (ex: purê de 
batatas). Na terceira coluna, ainda na primeira linha, deve-se preencher a(s) quantidade(s). 
Oriente que apenas vá para o próximo espaço, na próxima alimentação. 
 
É importante dizer para completar todas as informações necessárias para cada alimento, 
bebida ou preparação consumida, assim como ter sempre consigo o formulário e álbum 
durante o dia de registro para que este seja feito durante ou logo depois o consumo. 

 
Primeira coluna: HORÁRIO e LOCAL DA ALIMENTAÇÃO  

Orientar que anote o horário e o local onde foi realizada a alimentação.  
Exemplo de preenchimento: 
 
 
 

HORÁRIO E LOCAL DA 

ALIMENTAÇÃO 

ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇÕES QUANTIDADE 

7h/em casa 

 

  

9:30h/no trabalho 

 

  

12:30h/no trabalho 
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Segunda coluna: ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇÕES 
A seguir explique o preenchimento do alimento, da bebida ou da preparação 

consumida, bem como do tipo de preparo (assado, frito, cozido, grelhado). No caso de uma 
preparação, o participante deve informar a sua composição e também os complementos, 
caso saiba.  
Ex: Se escrever que consumiu sopa, deve-se anotar os ingredientes também. 

 
Mais exemplos de preparações:  
- Salada      
- Pizza 
- Salada de maionese     
- Café 
- Salada de fruta     
- Suco 
- Ensopados      
- Sanduíche/Cachorro Quente 
- Macarrão      
- Mexido/Cozido 
- Lasanha 
- Torta doce ou salgada 
 
 
Exemplo de preenchimento: 
 
 

HORÁRIO E LOCAL DA 

ALIMENTAÇÃO 

ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇÕES QUANTIDADE 

 

7h/em casa 

 

Pão francês   

Margarina light Qualy  

Queijo minas   

Leite semi-desnatado com café      

Açúcar   

 
 

Terceira coluna: QUANTIDADE 

 

Diga para completar com a informação sobre a quantidade consumida (ex: 4 copos 
de cafezinho, 3 colheres de sopa) e escolher o tamanho do utensílio utilizado, anotando o 
nome existente nas fotos dos utensílios. Caso tenha que referir uma medida caseira que não 
conste nas fotos, deve anotar o tamanho da porção: pequena, média ou grande, a medida 
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da embalagem usual (lata, garrafa pet 600mL e etc) ou ainda anotar o peso e/ou volume, 
caso exista na embalagem ou se for possível pesar o alimento. Lembre-se de dizer, por 
exemplo, se usou uma colher rasa, média ou cheia. 
Exemplo: 
- Se o participante anotar o consumo de 3 colheres  de arroz, deve indicar o tamanho da 
colher utilizada que consta no álbum e anote: 3 colheres de sopa rasa.  
 
 
 
 

HORÁRIO/LOCAL ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇÕES QUANTIDADE 

 

7 h/em casa 

Pão francês  1 unidade  

Margarina light  1 colher de chá rasa 

Queijo minas  2 fatias médias 

Leite semi-desnatado      2/3 copo de 

requeijão  

Café 1/3 copo de 

requeijão 

Açúcar  1 colher de 

sobremesa cheia 

 
O entrevistador deverá combinar um tempo de aproximadamente 15 minutos com o 
participante para revisar o registro (no dia seguinte do RA). Caso o registro tenha sido feito 
no sábado ou domingo, a revisão deverá ser feita na segunda-feira, impreterivelmente.   
 
Alguns pontos que devem constar na Revisão do Registro Alimentar: 
 
Bebidas: 
 - Se o(a) participante referiu ter consumido refrigerante, água gaseificada, suco ou 

chá gelados, perguntar se a bebida foi light/diet ou normal. 

- Se o(a) participante referiu ter consumido suco perguntar, também, se foi em pó, 

garrafa, polpa ou natural. Perguntar também se adoçou o suco com açúcar ou com outro 

edulcorante. 

 - Se o(a) participante referiu ter consumido leite, perguntar se foi desnatado, 

semidesnatado, integral ou à base de soja. 
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 - Se o(a) participante referiu ter consumido café perguntar quais os componentes 

desse café (se foi adoçado com açúcar ou com adoçante, se teve leite líquido ou em pó, etc). 

- Para qualquer bebida, perguntar se adoçou ou não, independente da bebida já vir 

adoçada. 

 
Alimentos: 

- Se o(a) participante referiu ter ingerido um pedaço de bolo, pergunte se saberia 
informar o peso em gramas ou então pergunte se o pedaço era pequeno, médio ou grande e 
se havia recheio ou não no bolo. 

- Se o(a) participante referiu ter ingerido uma fruta em unidade (ex: 1 banana), 
pergunte o tipo e o tamanho da banana (pequeno, médio ou grande). Para as demais frutas 
siga essa mesma instrução. 

- Se o(a) participante referiu ter ingerido pão, pergunte que tipo de pão (integral, 

light, francês ou outro), se passou alguma coisa no pão (ex: margarina com a marca, 

manteiga, requeijão, geléia, etc). 

- Para as saladas e preparações, pergunte se o participante adicionou azeite ou 

molho (detalhar qual o tipo de molho) e a quantidade adicionada. 

- Se o(a) participante não informar o tipo de preparação, perguntar qual o tipo de 

preparação: cozido, assado, grelhado, frito ou outros. 

 

 Cuidados na revisão dos registros 
 Atenção para: 

 Mais de 3 horas sem referir consumo: nesse caso, indagar se  houve 
consumo de qualquer alimento entre as duas refeições 

 Poucos itens citados (menos de 6 itens) 
 Sondagem para itens usualmente esquecidos (cafezinho, pequenos lanches, 

balas, biscoitos, chocolates e etc). 
 Consumidos entre as refeições  
 Consumidos fora de casa 

 Sondagem para itens de adição:  
 açúcar, manteiga, margarina, azeite, óleo, farinha de mandioca, 

molhos de salada, etc. Solicitar a marca da margarina 
 Verificar especificidades dos alimentos, como: 

 Light, diet, desnatado, semidesnatado, integral etc 
 Atenção para formas de preparação 
 Esclarecer nomenclaturas e ingredientes de preparações 
 Esclarecer se foi um dia de consumo atípico. 
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ID: ______________ 

Registro Alimentar 

Número RA: __________ 

 

Sexo: (     ) Masculino (     ) Feminino                                                 

Faixa etária: (   ) 35 a 54      (   ) 55 a 74 anos    

Categoria funcional: (    ) apoio (    ) médio   (    ) superior  

 

Registro no. ______  (     )  outubro       (     ) março        (     ) agosto  

 

Data do registro: ____ /10 / 2009 

Dia da semana: (  ) segunda  (  ) terça  (  ) quarta  (  ) quinta  (  ) sexta   (  ) sábado    (  ) 

domingo  

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE REGISTRO ALIMENTAR 

 

6. Escreva todos os alimentos e bebidas que consumiu nas 24 horas do dia 
determinado. Procure escrever logo após que comer/beber ou enquanto 
está comendo/bebendo os alimentos ou produtos. 

7. Descreva da melhor forma possível o alimento, a bebida ou a preparação 
que comeu ou bebeu. Procure discriminar os ingredientes que foram 
adicionados a cada preparação, caso saiba. Por exemplo, se for uma 
preparação como feijão cozido informe se além do feijão, a preparação 
incluiu outros componentes como carnes ou hortaliças. 

8. Procure informar da melhor maneira possível, a quantidade que você 
comeu ou bebeu de cada item. Para isso use as medidas caseiras que 
constam no álbum de utensílios (colher de sobremesa, de sopa, de servir, 
concha, escumadeira, copo, prato, xícara, etc) ou descreva qual foi o peso, 
volume ou a embalagem usual consumida. Lembre-se de anotar se usou 
uma colher cheia, média ou rasa. Coloque o tamanho dos alimentos 
(pequeno, médio ou grande). Por exemplo: 1 pêra pequena, 1 fatia média 
de abacaxi.  

9. Quando se tratar de produto industrializado, informe a marca. 
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10. Não se esqueça de anotar os produtos consumidos casualmente, por 
exemplo, uma bala, um cafezinho, um pequeno lanche ou um picolé. 

 

A parte de “Comentários”, no final, serve para que você possa registrar qualquer fato 

relativo ao seu consumo que considere importante ou útil. 

É muito importante que você não altere o consumo usual de alimentos ou bebidas 

para que seu registro seja realmente a sua alimentação de costume ou habitual. 

Caso você tenha alguma dúvida ou necessite de ajuda para o preenchimento do 

registro alimentar, por favor, ligue para nós: (Escrever seu nome, telefone e horário de 

atendimento) 

___________________________________________________________________________

_____.  

Muito obrigada. Segue, um exemplo de preenchimento. 

 

 

       No do Registro: ( 1 ) 

 

HORÁRIO/LOCAL ALIMENTOS/BEBIDAS/PREPARAÇÕES QUANTIDADE 

 

7 h/em casa 

 

 

 

 

 

 

 

Pão francês  1 unidade  

Margarina light (marca Qualy) 1 colher de chá rasa 

Queijo minas  2 fatias médias 

Leite semi-desnatado com café     1 copo de requeijão  

Açúcar  1 colher de 
sobremesa 

 média 

 

10 h/trabalho  

Biscoito salgado Club Social  1 pacote  

Café com adoçante  1 xícara de café   
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11 h/trabalho  

  

  

Café com adoçante 1 xícara de café  

  

  

  

 

12h/ Restaurante 
do trabalho  

Arroz integral  2 colheres de sopa 

 cheias 

Feijão com linguiça 1 concha média 

Alface 2 pegadores 

Tomate 3 rodelas médias 

Cenoura crua ralada 1 colher de sopa 
cheia 

Purê de batatas 1 colher de servir 

 média 

Filé de peixe grelhado (merluza) 1 posta média 

Refresco de limão adoçado 1 copo plástico de 

 300mL 

Pudim de leite  1 pedaço pequeno  

Café com adoçante 1 copo plástico de 

 Café 

  

  

16:00h/trabalho  

 

Biscoito tipo cream cracker (Piraquê) 4 unidades 

Manteiga 4 pontas de faca 
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16:30h/trabalho  

Café com adoçante 2 copinhos de café  

  

Bala toffee 2 unidades  

  

  

  

  

  

20 h/casa de 
amigos 

Amendoim salgado  2 punhados 

Cerveja  2 latas de 350 mL 

Pizza de mussarela com molho de tomate 2 fatias médias 

e calabresa  

Coca-cola Zero  2 copos grandes 

  

23 h/casa  

 

 

 

23:30h/casa  

Salada de frutas (mamão, banana, maçã,   4 colheres de sopa 

laranja e melão) cheias 

  

Iogurte light (marca Selita) 1 pote (180mL) 

  

Comentários: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO G-Parecer do CEP 
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ANEXO H- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Apresentação do estudo: 

 

A Análise de Dieta e Hábitos de Vida na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Adventistas do 

Sétimo Dia – Estudo ADVENTO – é uma pesquisa sobre doenças crônicas que acometem a 

população adulta, principalmente as doenças cardiovasculares e o diabetes. É um estudo pioneiro no 

Brasil por correlacionar dieta e aparecimento de Aterosclerose subclínica. 

Graças a pesquisas semelhantes desenvolvidas em outros países, hoje se sabe, por exemplo, da 

importância de cuidados à pressão arterial e à dieta para a prevenção dessas doenças. 

 

Objetivos do estudo:  

 

O Estudo ADVENTO investigará fatores que podem levar ao desenvolvimento dessas doenças, ou ao 

seu agravamento, visando sugerir medidas mais eficazes de prevenção ou tratamento. Os fatores 

investigados incluem aspectos relacionados aos hábitos de vida, família, trabalho, lazer e saúde em 

geral, inclusive fatores genéticos. 

 

Instituições envolvidas no estudo: 

 

O estudo está sob a responsabilidade da Universidade de São Paulo, sob a coordenação do Hospital 

Universitário da USP. 

 

Participação no estudo: 

 

O/A Sr./a é convidado/a a participar Estudo ADVENTO, com a realização de entrevistas, de exames e 

medidas que ocorrerão em várias etapas. 

 Inicialmente, o/a Sr./a fará a primeira parte da entrevista, e será agendado/a para comparecer ao 

Centro de Investigação ELSA (CI-SP), situado no Hospital Universitário - 4º andar, Av. Lineu Prestes 

2565, Cidade Universitária, em dois momentos: o primeiro com duração de cerca de cinco a seis 

horas pela manhã, e o segundo à tarde, com duração prevista de uma hora. No CI-SP, o/a Sr/a. fará 

a segunda parte da entrevista, realizará algumas medidas (peso, altura, circunferência de cintura, 

quadril e pescoço, pressão arterial), exame de urina de 12 horas noturnas, ultrassom do abdome e 

carótidas, eletrocardiograma, fotografia do fundo de olho e exames especializados de fisiologia 

cardiovascular (Variabilidade da Freqüência Cardíaca e Velocidade da Onda do Pulso). Realizará 

também exames de sangue2, para os quais serão feitas duas coletas: a primeira quando chegar, em 

jejum de 12 horas, e a segunda, após duas horas da ingestão de uma bebida doce padrão (exceto os 

diabéticos que receberão um lanche específico em substituição). O total de sangue coletado será 

aproximadamente de 65 ml, e não traz inconveniências para adultos. Apenas um leve desconforto 

pode ocorrer associado à picada da agulha. Algumas vezes pode haver sensação momentânea de 
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tontura ou pequena reação local, mas esses efeitos são passageiros e não oferecem riscos. A 

maioria desses exames já faz parte da rotina médica e nenhum deles emite radiação. 

 

Caso necessário, será solicitada sua liberação para participar da pesquisa em horário de trabalho. 

 

A coleta de sangue segue rotinas padronizadas e será realizada, assim como os demais 

procedimentos, por pessoal capacitado e treinado para este fim, supervisionados por profissional 

qualificado que poderá orientá-lo/a no caso de dúvida, ou alguma outra eventualidade. 

 

Após esta primeira etapa do estudo, o/a Sr/a. será periodicamente contatado/a por telefone, 

correspondência ou e-mail para acompanhar as modificações no seu estado de saúde e para 

obtenção de informações adicionais.  

 

Para poder monitorar melhor sua situação de saúde, é essencial obter detalhes clínicos em registros 

de saúde. Assim, necessitamos obter informações de outras instituições do sistema de saúde, a 

respeito da ocorrência de hospitalizações, licenças médicas, eventos de saúde, aposentadoria, ou 

afastamento de qualquer natureza. Para isso é imprescindível que nos autorize por escrito o acesso 

às mesmas ao final deste documento. Infelizmente, sem essa autorização, não será possível sua 

participação no estudo, pois dela depende a confirmação de eventos clínicos. 

 

Armazenamento de material biológico: 

 

Serão armazenadas amostras de sangue, urina e ácido desoxirribonucléico (DNA) por um período de 

cinco anos, sem identificação nominal, de forma segura e em locais especialmente preparados para a 

conservação das mesmas. Assim como em outras pesquisas no país e no mundo, essas amostras 

são fundamentais para futuras análises que possam ampliar o conhecimento sobre as doenças em 

estudo, contribuindo para o avanço da ciência. 

Análises adicionais, de caráter genético ou não, que não foram incluídas nos objetivos definidos no 

protocolo original da pesquisa, poderão ser realizadas mediante a apresentação de projetos de 

pesquisa específicos, aprovados pelo Comitê Diretivo e pelos Comitês de Ética em Pesquisa.  O 

participante, ao assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por meio de sua 

participação, desde já está ciente desta possibilidade, e explicitamente por meio deste dispensa a 

assinatura de novos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para estas novas análises de 

material biológico coletado. 

 

Seus direitos como participante: 

 

Sua participação é inteiramente voluntária, sendo fundamental que ocorra em todas as etapas do 

estudo. Entretanto, se quiser, poderá deixar de responder a qualquer pergunta durante a entrevista, 
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recusar-se a fazer qualquer exame, solicitar a substituição do/a entrevistador/a, ou deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento. 

Não será feito qualquer pagamento pela sua participação e todos os procedimentos realizados serão 

inteiramente gratuitos. Os participantes poderão ter acesso aos resultados das análises realizadas no 

estudo por meio de publicações científicas. 

 

Os exames e medidas realizados no estudo não têm por objetivo fazer o diagnóstico médico de 

qualquer doença. Entretanto, como eles podem contribuir para o/a Sr/a. conhecer melhor sua saúde, 

os resultados destes exames e medidas lhe serão entregues e o/a Sr/a. será orientado a procurar a 

Unidade Básica de Assistência a Saúde (UBAS) ou outro serviço de saúde de sua preferência, 

quando eles indicarem alguma alteração em relação aos padrões considerados normais. Se durante 

a sua permanência no CI-SP forem identificados problemas que requeiram atenção de 

urgência/emergência, o/a Sr/a. será atendido/a no próprio Hospital Universitário - USP. 

 

Todas as informações obtidas do/a Sr/a. serão confidenciais, identificadas por um número e sem 

menção ao seu nome. Elas serão utilizadas exclusivamente para fins de análise científica e serão 

guardadas com segurança - somente terão acesso a elas os pesquisadores envolvidos no projeto. 

Com a finalidade exclusiva de controle de qualidade, sua entrevista será gravada e poderá ser revista 

pela supervisão do projeto. A gravação será destruída posteriormente. Como nos demais aspectos do 

projeto, serão adotados procedimentos para garantir a confidencialidade das informações gravadas. 

Em nenhuma hipótese será permitido o acesso a informações individualizadas a qualquer pessoa, 

incluindo empregadores, superiores hierárquicos e seguradoras. 

 

Uma cópia deste Termo de Consentimento lhe será entregue. Se houver perguntas ou necessidade 

de mais informações sobre o estudo, ou qualquer intercorrência, o/a Sr/a. pode procurar os 

coordenadores do Estudo ADVENTO em São Paulo, Professor Paulo Andrade Lotufo ou Professora 

Isabela Benseñor, no Hospital Universitário – USP, Av. Lineu Prestes, 2565; telefone (11) 3091-9271. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da USP pode ser contatado pelo seguinte 

telefone: (11) 3091-9457. 

 

Sua assinatura a seguir significa que o/a Sr/a. leu e compreendeu todas as informações e concorda 

em participar da pesquisa ELSA Brasil. 
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Análise de Dieta e Hábitos de Vida na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em 

Adventistas do Sétimo Dia – Estudo ADVENTO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nome do participante _________________________________________________________ 

Documento de Identidade _ ___________________________________________________ 

Data de nascimento __________________________________________________________ 

Endereço ___________________________________________________________________ 

Telefone para contato _________________________________________________________ 

 

Declaro que compreendi as informações apresentadas neste documento e dei meu consentimento 

para participação no estudo. 

Autorizo os pesquisadores do Estudo ADVENTO - Análise de Dieta e Hábitos de Vida na Prevenção 

de Eventos Cardiovasculares em Adventistas do Sétimo Dia –, a obter informações sobre a 

ocorrência de hospitalizações, licenças médicas, eventos de saúde, aposentadoria, ou afastamento 

de qualquer natureza em registros de saúde junto ao Hospital Universitário - USP e a outras 

instituições de saúde públicas ou privadas, conforme indicar a situação específica. 

No caso de hospitalização, autorizo, adicionalmente, que o/a representante do ELSA, devidamente 

credenciado/a, copie dados constantes na papeleta de internação, bem como resultados de exames 

realizados durante minha internação. 

 

As informações obtidas somente poderão ser utilizadas para fins estatísticos e deverão ser mantidas 

sob proteção, codificadas e sem minha identificação nominal. 

 

Assinatura do Participante______________________________________________________ 

 

 

 

                                            

          

 3024398                                                       

_______________________________                                     ___________________________ 

Coordenador ou vice coordenador                                                               RG 
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Análise de Dieta e Hábitos de Vida na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em 

Adventistas do Sétimo Dia – Estudo ADVENTO 

Declaro concordar que amostras de sangue sejam armazenadas para análises futuras sobre as 

doenças crônicas em estudo. 

 

                 □     Sim                                □    Não 

 

 

Assinatura do Participante______________________________________________________ 

 

 

Local ____________________________________________ Data ______ /______ /_______ 

 

 

 

Nome do/a entrevistador/a:_ ___________________________________________________ 

 

Código do/a entrevistador/a no CI-SP ____________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistador_____________________________________________________ 
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8 APÊNDICE 
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APÊNDICE A - Questionário de Frequência Alimentar – Estudo ADVENTO  

DIETA (DIE) 

 “Agora vamos falar sobre a sua alimentação habitual dos últimos 12 meses. Gostaríamos de saber o que o (a) Sr(a) 

come e bebe por dia, por semana ou por mês, como está nesse cartão. [Apresente o cartão DIE 01] 
Vou ler alimento por alimento. Diga quais o(a) Sr (a) come ou bebe e em que quantidade. 

Para auxiliar na quantificação dos alimentos e bebidas, vamos utilizar esses utensílios. [Apresente os utensílios]. 
Podemos começar?” 

   “Vou iniciar listando os alimentos do GRUPO dos PÃES, CEREAIS E TUBÉRCULOS. Por favor, refira sobre seu consumo 
habitual dos últimos 12 meses” 

 “Com que freqüência o (a) Sr(a) come ou bebe [diga o nome do alimento]?”. Se não especificar freqüência, pergunte: 
“Quantas vezes por dia, semana ou mês?”. "E quantas [diga a medida caseira correspondente, mostrando o utensílio] 

o (a) Sr (a) come ou bebe?”. Repita essas instruções para todos os alimentos. 

 

Alimento 

Quantidade 

consumida por 

vez  

Mais 

de 
3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 
nunca 

Referiu 

consumo 
sazonal 

1. 

Arroz  

(   ) Integral 

(   ) Parboilizado 

(   ) Branco 

______________ 

 Colher de servir 
         

2. Aveia/Granola/Farelos/Outros 

cereais (chia/amaranto/quinua) 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

3. Sementes (linhaça, gergelim, 

abóbora e girassol). 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

4. Farofa/Cuscuz salgado/Cuscuz 

paulista 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

5. Farinha de Mandioca/Farinha de 

Milho 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

6. Pão light  

(branco ou integral) 

______________ 

Fatia (25g) 
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Alimento 
Quantidade 

consumida por vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

7. Pão francês/pão de Forma/ Pão 
sírio/Pão torrado 

______________ 

Unidade (50g) 
         

8. Pão doce/Pão Caseiro (não 
integral) 

______________ 

Unidade média 
         

9. 
Pão Integral/ Centeio 

______________ 

Fatia (30g) 
         

10. 
Pão de queijo 

______________ 

Unidade média  
         

11. 
Bolo simples (sem recheio) 

______________ 

Fatia média 
         

12. Biscoito 
salgado (tipo 
água e sal e 

outros) 

(   ) integral 

(   ) refinado 

_____________ 

Unidade 
         

13. 

Biscoito 
doce  

(   ) integral 

(   ) comum 

       (   ) com recheio 

       (   ) sem recheio 

______________ 

Unidade 
         

14. 
Polenta/Angu/Pirão 

______________ 

 Colher de sopa 
         

15. Batata inglesa cozida/ 

Batata ensopada/purê 

______________ 

Colher servir 
         

16. 
Mandioca [Aipim] /Inhame/Cará, 
Banana da terra cozida/Batata 
doce cozida 

______________ 

Pedaço médio 
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 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das FRUTAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 
meses, excluindo suco de frutas, frutas secas e em calda.” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais 

de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

17. Laranja/Mexerica/ 

Tangerina/Pokan [Bergamota] 

_____________ 

Unidade média 
         

18. 
Banana  

_____________ 

Unidade média 
         

19. 
Mamão/Papaia 

_____________ 

Unidade média 
         

20. 
Maçã/Pêra 

_____________ 

Unidade média 
         

21. 
Melancia 

_____________ 

Fatia média 
         

22. 
Melão 

_____________ 

Fatia média 
         

23. 
Abacaxi 

______________ 

Fatia média 
         

24. 
Abacate 

______________ 

Fatia média 
         

25. 
Manga 

______________ 

unidade 
         

26. 
Uva 

______________ 

Unidade  
         

27. 
Morango 

______________ 

Unidade 
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“Agora vou listar os alimentos do GRUPO das VERDURAS, LEGUMES e LEGUMINOSAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 
dos últimos 12 meses” 

 

Alimento 
Quantidade 

consumida por vez 

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

28. Alface 
______________ 

Pegador cheio 
         

29. Couve/espinafre refogado 
______________ 

Colher sopa cheia 
         

30.  
Repolho 

 

______________ 

Pegador cheio 
         

31. 

 

Chicória/Agrião/Rúcula/Couve 

crua/Almeirão/Escarola/Acelga 

crua/Espinafre cru 

______________ 

Pegador cheio 
         

32. Tomate 
______________ 

Rodela média 
         

33. Pepino 
______________ 

unidade 
         

34. 
Abóbora [moranga] 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

35. Abobrinha (italiana)/Chuchu/ 

Berinjela 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

36. 
Vagem 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

37. 
Quiabo 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

38. 
Cenoura 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

39. 
Beterraba 

______________ 

Rodela média 
         

40. 
Couve-flor 

______________ 

Ramo médio 
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Alimento 

Quantidade 

consumida por 

vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 

nunca 

Referiu 

consumo 

sazonal 

41. Brócolis ______________ 

Ramo médio 
         

42. Cebola 

Anote só a 

frequência 

         

43. Alho          

44. Limão          

45. Azeite de oliva          

46. 
Azeitona ______________ 

Unidade 
         

47. 
Milho Verde ______________ 

Colher sopa cheia 
         

48. Feijão (preto, vermelho, branco, de 

corda, etc) 

______________ 

Concha Cheia 
         

49. 
Lentilha/Grão de bico/Ervilha ______________ 

Concha Cheia 
         

50. 

Soja/Tofu/PVT/PTS 
_____________ 

Colher de sopa 

cheia 

         

51. Nozes/castanha de caju/castanha 

do Pará/Amendoim/Amêndoas/ 

Pistache 

______________ 

 Unidade 
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 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO dos OVOS, CARNES, LEITE E DERIVADOS. Por favor, refira sobre seu consumo 
habitual dos últimos 12 meses” 

 Alimento 
Quantidade 

consumida por 

vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 
quase 

nunca 

Referiu 
consumo 

sazonal 

52. 

Ovo 

(   ) cozido 

(   ) Pochê 

(   ) Frito 

(   ) Mexido 

(   ) Omelete 

______________ 

Unidade 
         

53. 

Maionese 

(   ) Light 

(   ) Comum 

(   ) Vegetariana 

______________ 

Colher sopa cheia 
         

54. Leite  

(  ) desnatado 

(  ) semi desnatado 

(  ) integral  

 

______________ 

Copo de requeijão 
         

55. Leite de soja 

( ) caseiro 

( ) industrializado 

( ) caseiro 

______________ 

Copo de requeijão 
         

56. 
Iogurte 

(  ) light 

(  ) normal 

______________ 

Unidade média 
         

57. Queijos Brancos (Minas 
frescal/Ricota/Cottage/muçarela de 

búfala) 

______________ 

Fatia média 
         

58. Queijos Amarelos (Minas 
padrão/Muçarela/Prato/Cheddar/Cana

stra processado tipo polenghi, etc.) 

______________ 

Fatia média 
         



145 

 

 
 
 

 
  

 

Alimento 

Quantidade 

consumida por 
vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 
nunca 

Referiu 

consumo 
sazonal 

59. 

Requeijão 

 

(  ) light 
(  ) normal 

 

______________ 
Ponta de faca 

         

60. 
Margarina/creme vegetal 

______________ 
Ponta de faca 

         

61. 
Bucho/dobradinha 

______________ 
Concha cheia 

         

62. Carne de boi sem osso (bife, carne 
moída, carne ensopada, bife tipo 

hambúrguer) 

______________ 

Bife médio 
         

63. 
Carne de porco 

______________ 
Pedaço médio 

         

64. 
Peito de frango/Chester/Peru/ etc 

______________ 
Filé de peito médio 

         

65. 
Frango cozido (Outras partes) 

______________ 
Pedaço médio 

         

66. Lingüiça/Lingüiça de frango/ Chouriço 
[Salsichão] 

______________ 
Unidade 

         

67. Presunto/Mortadela/Mortadela de 

frango/Copa/Salame/Salame de 
boi/Patê/etc 

______________ 

Fatia média 
         

68. Peixe cozido [moqueca 
capixaba]/peixe 

assado/ensopado/grelhado 

______________ 
Posta média 

         

69. 
Peixe frito 

______________ 

Filé médio 
         

70. Bife vegetal/Carne vegetal 

moída/Almondega/Medalhão 
vegetariano/Glúten 

caseiro/Salsicha/Hambúrguer 

vegetariano 

______________ 

Colher de servir 
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 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO das MASSAS e OUTRAS PREPARAÇÔES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual 
dos últimos 12 meses” 

 

71. 
Pizza 

_____________ 

Fatia 
         

72. Macarrão (caneloni, lasanha, ravioli, 
[tortei])                         (  ) Branco 

                                    (  ) Integral 

_____________ 
Escumadeira cheia 

         

73. Salgados assados 
(Esfirra,/Empada/Empanada/  

Pastel de forno/etc) 

____________ 
Unidade média 

         

74. Estrogonofe          (  ) tradicional 

                           (  ) vegetariano 

 

Colher de servir 
         

75. 
Sopa  

_____________ 

Concha cheia 
         

76. Torta/Panqueca/Assado (  ) tradicional 

                                 (  ) vegetariano 

______________ 
Unidade média 

         

 “Agora vou listar os alimentos do GRUPO dos DOCES. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 

 

77. 
Sorvete cremoso 

_____________ 

Bola média 
         

78. Chocolate em pó/achocolatado em 
pó/cappuccino 

_____________ 

Colher de sopa 
         

79. Chocolate em barra/Bombom, 
Brigadeiro [Negrinho], Doce de leite/ 

Docinho de festa 

_____________ 

Bombom (20g) 
         

80. 
Pudim/Doce à base de leite/Mousse 

_____________ 

Colher sopa cheia 
         

81. 
Mel/melado 

_______________ 

Colher sopa cheia 
         

82. Frutas secas (uva passa, banana 

passa/bananinha sem açúcar, ameixa, 
damasco, tâmara) 

_______________ 

Colher sopa cheia 
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“Agora vou listar as BEBIDAS. Por favor, refira sobre seu consumo habitual dos últimos 12 meses” 

 

 
Alimento 

Quantidade 
consumida por 

vez  

Mais de 

3x/dia 

2 a 

3x/dia 
1x/dia 

5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 

1 a 

3x/mês 

Nunca/ 
quase 

nunca 

Referiu 
consumo 

sazonal 

83. Refrigerante  

(  ) Cola        (  ) Diet/Light 

(  ) Guaraná  (  ) normal 

(  ) Outros 

_____________ 

Copo de requeijão 
         

84. Café                    (  ) com açúcar 

                          (  ) sem açúcar 

                          (  ) com adoçante 

 

Xícara de chá 
         

85. Cevada                (  ) com açúcar 

                          (  ) sem açúcar 

                          (  ) com adoçante 

 

Xícara de chá 
         

86. Suco Natural (exceto suco de uva)  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

_________________ 

Copo americano 
         

87. 
Suco de uva integral 

_____________ 

Copo de requeijão 
         

88. Suco industrializado  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

_____________ 

Copo de requeijão 
         

89. Suco Artificial  

(  ) com açúcar 

(  ) sem açúcar 

(  ) com adoçante 

_________________ 

Copo de requeijão 
         

90. Chá 

( ) Ervas   (  ) com açúcar 

( ) Verdes (  ) sem açúcar 

( ) Mate      (  ) com adoçante 

_________________ 

Copo americano 
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Alimento 

Quantidade 

consumida por vez  
Mais de 
3x/dia 

2 a 
3x/dia 

1x/dia 
5 a 6x 

semana 

2 a 4x 

semana 

1x 

semana 
1 a 

3x/mês 

Nunca/ 

quase 
nunca 

Referiu 

consumo 
sazonal 

91. 

Cerveja  

_________________ 

Copo americano          

92. 

Vinho  

(  ) Tinto 

(  ) Branco 
         

93. Bebidas alcoólicas destiladas 
(cachaça, whisky, vodka) 

_________________ 

Dose 
         


