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1 INTRODUÇÃO  
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A prevalência de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência está em ritmo 

crescente em todo o mundo, até mesmo em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

onde se observa o fenômeno da transição nutricional1. Em nosso país, entre 1975 e 1997, 

houve aumento de aproximadamente 0,5% a cada ano na taxa de excesso de peso, que 

passou de 4,1% para 13,9%2

O aumento dos casos de obesidade na infância e na adolescência está associado à 

redução da qualidade e da expectativa de vida da população, pois os obesos apresentam 

maior risco para o desenvolvimento de uma série de doenças, como as cardiovasculares, a 

hipertensão arterial, o diabetes, entre outras

.  

3

Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgado em 2005, as 

doenças crônicas são as principais causas de morte em todo mundo, inclusive nos países 

de baixa e média renda, ultrapassando em mortalidade as doenças infecciosas - cerca de 

60% do total

. 

4

O principal motivo dessa crescente epidemia de obesidade é a mudança no estilo de 

vida das pessoas. Cada vez mais, crianças e adolescentes estão se tornando fisicamente 

inativos, pois passam a maior parte do seu tempo livre assistindo à TV, jogando 

videogames ou no computador

.  

5. Além disso, a alimentação está inadequada, com alta 

ingestão energética, aumento do consumo de alimentos industrializados, diminuição do 

consumo de alimentos in natura e aumento no tamanho das porções 6,7. Essas mudanças 

no padrão alimentar são devidas a vários fatores, entre eles o consumo de alimentos fora 

de casa e as estratégias agressivas de marketing dos alimentos industrializados7

O consumo alimentar vem sendo muito estudado devido à potencial relação com as 

doenças crônicas não-transmissíveis.  Avaliar o consumo de alimentos, dimensionar a 

adequação de nutrientes e relacionar a dieta à presença de doenças são desafios que os 

pesquisadores enfrentam devido à complexidade no ato de se alimentar, pois as pessoas 

não consomem nutrientes de forma isolada

. 

8,9. Além disso, os instrumentos que medem o 

consumo dietético apresentam várias limitações10.  
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O estudo de conjuntos ou grupos de alimentos consumidos por uma dada população 

tem a vantagem de superar parcialmente essas limitações e expressar melhor a 

complexidade da dieta humana. A detecção desses conjuntos ou grupos de alimentos é 

feita por meio de métodos estatísticos de redução e/ou agregação de componentes, 

formando padrões alimentares

                                                                                                                       Introdução    
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Considerando as modificações ocorridas nas últimas décadas nos hábitos 

alimentares, a dificuldade de se estudar os nutrientes isoladamente e a escassez de 

pesquisas na literatura relacionando padrões de consumo alimentar de adolescentes e 

estado nutricional, justificam-se os objetivos do presente estudo.  

. 
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2  OBJETIVOS  
                                                                                                                               Objetivos    

 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Identificar os padrões de consumo alimentar de adolescentes eutróficos e com 

excesso de peso, matriculados em uma escola pública da região de Vila Mariana, na cidade 

de São Paulo. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Avaliar o estado nutricional dos adolescentes e identificar os adolescentes 

eutróficos e os com excesso de peso. 

- Identificar os padrões de consumo alimentar de adolescentes eutróficos, 

sobrepesos e obesos. 

-   Comparar os padrões de consumo alimentar dos 3 grupos de estado nutricional. 
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3.1 Obesidade na Infância e Adolescência 
 

 

Sobrepeso e obesidade na infância e na adolescência são importantes problemas de 

saúde pública, com aumento crescente da incidência e da prevalência em todo o mundo. 

Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que na população mundial, 10% das 

crianças e dos adolescentes entre cinco e 17 anos apresentam excesso de peso11

No Brasil se observa o fenômeno da “transição nutricional”, caracterizada pela 

diminuição da prevalência de indivíduos que apresentam desnutrição e, simultaneamente, 

elevação da prevalência dos que apresentam excesso de peso

.  

12. Entre os adolescentes 

brasileiros de 10 a 19 anos foram detectadas prevalências de excesso de peso de  

aproximadamente 15% nas meninas e 18% nos meninos13

Nos Estados Unidos, a prevalência de obesidade entre crianças e adolescentes do 

sexo feminino passou de 13,8%, em 1999, para 16% em 2003 - 2004. Entre crianças e 

adolescentes do sexo masculino, essa taxa teve um aumento ainda maior, passando de 

14% para 18,2%, no mesmo período

.   

14

A obesidade, iniciada na infância e na adolescência, pode permanecer na fase 

adulta

.  

 e levar ao desenvolvimento das doenças crônicas não-transmissíveis 15, como o 

diabetes tipo 2 e a doença aterosclerótica, reduzindo a qualidade e expectativa de 

vida15,16,17. Os problemas cardiovasculares apresentam grande importância, por serem a 

principal causa de mortalidade na população adulta economicamente ativa18

Baker e colaboradores (2007) investigaram a associação entre IMC na infância e 

adolescência (entre sete e 13 anos) e o aparecimento de doenças coronarianas na fase 

adulta (acima de 25 anos) e verificaram que valores elevados de IMC nessa faixa etária 

.  

associavam-se a alto risco de doenças coronarianas na vida adulta19. No estudo de 

Bogalusa foi encontrado pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento de doenças  
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cardiovasculares na fase adulta em 61% das crianças entre 5 e 10 anos de idade com 

excesso de peso
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20

A obesidade na criança e no adolescente pode acarretar problemas ósseos e 

articulares, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemias, alterações do metabolismo 

da glicose, além dos prejuízos psicossociais provocados pelo estigma desta doença

. 

16,18,19. 

Alguns estudos demonstraram repercussões associadas ao excesso de peso durante a 

infância e adolescência. Serap et al (2007) avaliaram 186 crianças e adolescentes indianos 

obesos com idades entre 6 a 16 anos, encontrando hiperinsulinemia em 52,2% deles21.  

Davison & Birch (2001) encontraram baixa auto-estima em meninas obesas  de cinco anos, 

indicando que a preocupação com a aparência ocorre antes mesmo da idade escolar 22

O crescimento das taxas de obesidade na infância e na adolescência é determinado 

por mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares. As mudanças na alimentação 

incluem o aumento no consumo de alimentos industrializados ricos em açúcar e gorduras, 

os quais apresentam, em geral, alto teor energético. Paralelamente ao aumento do 

consumo de alimentos industrializados, observa-se diminuição da ingestão de frutas, 

verduras e legumes

.  

23

No Brasil, uma pesquisa de disponibilidade domiciliar de alimentos constatou 

consumo adequado de proteínas, insuficiente de frutas e hortaliças e excessivo de açúcar, 

em todas as regiões do país. Além disso, no meio urbano das regiões economicamente 

mais desenvolvidas, como as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,  também ocorria 

consumo excessivo de gorduras

. O tamanho das porções dos alimentos industrializados também vem 

aumentando de maneira expressiva ao longo do tempo (REF).  

24   .

O Comitê de Avaliação, Prevenção e Tratamento da Criança e do Adolescente com 

Sobrepeso e Obesidade da Associação Médica Americana recomenda vigilância  do estado 

nutricional das crianças e dos adolescentes e intervenção adequada, assim que algum 

desvio for detectado

  

25.          
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3.2 Hábitos Alimentares 
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Os hábitos alimentares dos indivíduos são formados durante a infância e a 

adolescência, principalmente na primeira infância. A aceitação de novos alimentos aumenta 

gradualmente com a introdução da alimentação complementar do lactente. Dos dois anos e 

meio aos oito anos, a criança passa por uma fase neofóbica, na qual ela começa a rejeitar 

os alimentos novos e até mesmo alguns alimentos que ela costumava aceitar. Após essa 

fase, a criança volta a apresentar interesse por novos alimentos, formando seus hábitos26

Os hábitos alimentares, principalmente aqueles adquiridos durante a infância e 

adolescência podem exercer grande influência no desenvolvimento de diversas doenças 

crônicas.  

.   

O comportamento alimentar do adolescente é influenciado por fatores biológicos, 

psicossociais, culturais, econômicos, além da publicidade e marketing de alimentos27.  A 

mídia estimula a compra de alimentos “obesogênicos” enfatizando a praticidade e 

funcionalidade e omitindo o valor nutricional desses produtos. Um estudo realizado com 

crianças brasileiras encontrou associação positiva entre obesidade e a quantidade de 

propaganda de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal exibidos na televisão28. De acordo 

com Pontes (2007) entre as propagandas relacionadas a alimentos, 44,5% incentivam o 

consumo de guloseimas29. Outro estudo demonstra que crianças que assistem televisão 

por longos períodos apresentam alto consumo de alimentos e bebidas anunciados nas 

propagandas30

As crianças brasileiras são muito expostas à mídia, assistindo à televisão por longos 

períodos diariamente

. 

31. O Brasil está no topo da lista em consumo de mídia televisiva. 

Nossas crianças passam mais tempo assistindo televisão, cerca de 33 horas semanais,  do 

que na escola, onde ficam apenas 23 horas por semana32

Estudo realizado com adolescentes do município do Rio de Janeiro revelou 

mudanças nos hábitos alimentares dessa população, com substituição de alimentos 

tradicionais, como o arroz e o feijão, por alimentos de baixo conteúdo nutricional e alta 

concentração energética, como os fast-foods e as guloseimas

.  

33. 
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Um estudo realizado com adolescentes gregos verificou que quanto mais velho é o 

adolescente, maior é a tendência a adotar o padrão de consumo “junk food” 
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34. Isso pode 

ser atribuído ao fato de o adolescente encontrar-se em fase caracterizada pela contestação 

e busca por independência, o que propicia o rompimento com os hábitos alimentares 

tradicionais da família. A maior quantidade de compromissos e a necessidade de 

identificação com os seus pares  também podem afetar as escolhas alimentares do 

adolescente35

 

. 

 
3.3 Padrões Alimentares 
 

 

A maioria das avaliações do consumo alimentar de populações baseia-se na 

ingestão calórica total, dos macro e micronutrientes das dietas, ou analisa um único 

nutriente ou alimento. Mas, as pessoas não consomem nutrientes isoladamente, e sim 

refeições compostas de uma grande variedade de nutrientes que sofrem interações, 

facilitando ou dificultando a sua absorção. Além disso, as preparações e o cozimento 

influenciam o valor nutricional dos alimentos23. Essas interações dificultam a detecção dos 

efeitos dos nutrientes separadamente 36,37. Somando-se a isso, existe a dificuldade em se 

mensurar a dieta habitual de forma acurada e precisa, devido às limitações dos 

instrumentos disponíveis 10

 A Organização Mundial da Saúde recomenda o estudo de alimentos ou grupos de 

alimentos ao invés de nutrientes isoladamente

.  

38. Este método facilita a avaliação de dietas 

e pode subsidiar com maior efetividade a realização de medidas de promoção da saúde por 

meio da alimentação39

De acordo com Garcia (1997),padrão alimentar pode ser definido como “o conjunto 

de alimentos ou grupo de alimentos consumidos por uma dada população”

.  

40. A avaliação 

de padrões de consumo alimentar, mais do que a ausência ou presença específica de 

nutrientes, indica a capacidade da dieta em promover saúde ou desenvolver doenças na 

população estudada9. O estudo dos padrões de consumo alimentar também permite avaliar  
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a disponibilidade de alimentos e a inserção da população nos diferentes cenários 

socioeconômicos
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37

O estudo dos padrões alimentares vem sendo realizado desde 1981, quando 

Schwerin et al (1982) conduziram uma pesquisa avaliando a ingestão  alimentar da 

população americana. Nele, a análise fatorial foi usada pela primeira vez para converter o 

consumo alimentar em algo mais significativo do que componentes isolados da dieta 

.  

41. A 

partir daí outros estudos foram realizados associando padrões alimentares com fatores de 

risco à saúde9,42-47

Neumann et al (2007) encontraram associação entre padrões alimentares e fatores 

de risco para doenças cardiovasculares. Um dos padrões encontrados foi o “padrão 

aterogênico” , composto por carnes bovinas e suínas, feijoada, embutidos, ovos e bebidas 

alcoólicas, apresentando associação positiva com valores alterados de colesterol total, 

triglicérides, glicemia, índice de massa corpórea (IMC) e relação cintura-quadril

. 

9

Na Grécia, essa metodologia foi empregada, encontrando associação entre bons 

hábitos alimentares e estilo de vida saudável entre os adolescentes. Nesse estudo, o 

padrão “vegetariano/ saudável” , assim denominado devido aos altos escores no consumo 

de vegetais, frutas e sucos, foi positivamente correlacionado com prática de atividades 

físicas fora da escola. Por outro lado, o padrão “junk food”, que consistiu em alto consumo 

de guloseimas, refrigerantes e  alimentos encontrados nos restaurantes de fast food, foi 

positivamente associado com tempo gasto assistindo à televisão e com hábito de fumar

. 

34

Ambrosini et al (2009)

.   
48 estudaram a relação entre padrões alimentares de 

adolescentes com o estilo de vida e fatores psicossociais familiares. Encontraram 

associação inversa entre o padrão alimentar “saudável”, composto por maior consumo de 

cereais integrais, frutas, vegetais, legumes e peixes, e tempo gasto com televisão e 

associação positiva com o sexo feminino, maior nível de escolaridade materna, melhor 

dinâmica familiar e estrutura familiar constituída por pai e mãe. Já o padrão “ocidental”, que 

consiste em alta ingestão de refrigerantes, batata frita, grãos refinados, leite e derivados 

integrais e carnes processadas, foi positivamente associado com baixa renda familiar, 

tempo assistindo à televisão e ter um dos pais fumante. 
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A análise de padrões alimentares utiliza as correlações entre a ingestão de 

alimentos ou nutrientes para descrever o padrão alimentar em geral.  Esta técnica é usada  
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para avaliar o efeito de múltiplos fatores alimentares que atuam positiva ou negativamente 

na saúde dos indivíduos49

Nos estudos epidemiológicos, a maior limitação para associar dieta e doença é o 

erro de medida que acomete os dados da ingestão alimentar. Esse erro de medida é a 

diferença entre o consumo habitual observado e o verdadeiro, que ocorre pela variação da 

dieta e pelo tipo de instrumento utilizado

. 

10. Essa limitação dificulta as análises de um 

nutriente específico ou de alimentos específicos sobre os efeitos na saúde10

Os padrões alimentares podem ser detectados por meio de um método estatístico, 

chamado Análise Fatorial, que consiste na redução de um grande número de variáveis 

alimentares para um número menor de fatores. As vantagens da análise dos padrões 

alimentares são: superar parcialmente as limitações citadas acima e expressar melhor a 

complexidade envolvida no ato de se alimentar, uma vez que o ser humano não consome 

um alimento ou nutriente isoladamente, e sim um conjunto de alimentos

  

49

Os instrumentos para avaliar o consumo alimentar normalmente utilizados são o 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e o Registro Alimentar (RA)

. 

10. Ambos 

apresentam vantagens e desvantagens, podendo interferir na detecção da relação entre 

dieta e saúde. Um estudo que comparou a utilização do QFA e o RA encontrou menor 

subrelato no segundo instrumento, sugerindo que a utilização deste é preferível na 

avaliação da relação entre dieta e fatores de risco para doenças50

     

. 
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5  RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO  
  

 
 
 Casuística  

 

O presente estudo analisou dados antropométricos e nutricionais de 239 

adolescentes de ambos os sexos, entre 14 e 19 anos, com estadiamento puberal 4 ou 5, da 

Escola Estadual Brasílio Machado, no Bairro de Vila Mariana, na cidade de São Paulo/SP, 

Brasil, que participaram do Projeto ECCCHOS (Estudos Clínicos sobre Crescimento, 

Comportamento, Hipertensão Arterial, Obesidade e Saúde Bucal). 

 O delineamento do projeto ECCCHOS é caso controle, em que casos foram 

representados pelos adolescentes sobrepesos e obesos e controles pelos adolescentes 

eutróficos. Esse projeto reuniu profissionais de diferentes especialidades com o objetivo de 

avaliar condições orgânicas e psicossociais relacionadas à condição nutricional, em 

adolescentes. A coleta de dados foi realizada de agosto a novembro de 2002.  

Esta tese teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp sob 

processo número CEP 0028/10 (ANEXO I). 

 

Critérios de Inclusão 
 

 

Foram incluídos adolescentes eutróficos e com sobrepeso ou obesidade, de 14 a 19 

anos, com desenvolvimento puberal a partir do estágio 4, de acordo com os critérios de 

Tanner (1962)1.  
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Critérios de Não Inclusão  
  

 

                  

Foram excluídas da amostra as adolescentes grávidas, bem como aqueles 

adolescentes que haviam feito tratamento prévio para controlar o peso e os que 

apresentavam doenças agudas ou crônicas, além da obesidade. 

 

 

Critérios de Exclusão  
 

 

Os adolescentes que tinham hipotireoidismo, detectado após os exames, e os com 

registros alimentares não devidamente preenchidos foram excluídos do presente estudo.  

 
  

Métodos 
 
 

Avaliação Antropométrica 
 
 

 Para a avaliação antropométrica proposta neste trabalho foram coletadas as 

medidas de peso e estatura. Essas medidas foram aferidas por indivíduos treinados 

previamente e os instrumentos e as técnicas utilizados estão descritos abaixo.    

 

Peso 
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Para determinação do peso corporal, foi utilizada uma balança eletrônica tipo 

plataforma, da marca Kratos®, modelo “Linea”, com capacidade mínima de 1,25 Kg e 

máxima de 150 Kg, e com precisão de 50 gramas, disposta em superfície fina e plana.  

  

              Foram feitas aferições antes de cada pesagem. Os adolescentes foram orientados 

a se posicionar no centro da balança, permanecendo eretos, com os braços estendidos ao 

longo do corpo e pesados trajando roupas leves e sem sapatos2

 

. Os valores do peso 

corporal foram expressos em kilogramas e utilizados para calcular o IMC. 

 

Estatura 
 
 

A estatura foi medida com o estadiômetro portátil Alturexata®, com escala em 

milímetros, disposto em superfície lisa e plana. Os adolescentes foram mantidos em 

posição vertical, eretos, com os pés paralelos, calcanhares, panturrilhas, nádegas, ombros 

e cabeça encostados ao estadiômetro vertical e perpendicular ao plano horizontal. A 

medida foi realizada duas vezes, obtendo-se a média como valor final 2

 
. 

 
Classificação do Estado Nutricional  

 

 

Para a avaliação do estado nutricional dos adolescentes foi utilizado o índice de 

massa corporal (peso, em quilos, dividido por estatura, em metros, ao quadrado), e a 

classificação foi realizada segundo os critérios de Must et al3. Esse critério baseia-se na 

distribuição percentilar dos valores do índice de massa corporal, de acordo com sexo, raça 

e idade.  São considerados como eutróficos os valores de IMC a partir do percentil 5 e 

abaixo do percentil 85, como sobrepeso os valores de IMC entre o percentil 85 e abaixo do 

95 e obesidade, os valores a partir do percentil 953.   
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Avaliação do Estágio de Desenvolvimento Puberal 
  

 

O desenvolvimento puberal é dividido em cinco estágios, sendo que o primeiro 

corresponde à fase impúbere; os estágios 2,3 e 4 correspondem à fase puberal, e o quinto 

estágio à fase pós puberal. Os adolescentes deveriam estar no estadiamento puberal IV ou 

V, segundo os critérios de Tanner1

 

. Essa avaliação da maturação sexual foi feita por um 

pediatra. 

 

Avaliação da Dieta 
 
 
     O instrumento utilizado para avaliar o consumo alimentar dos adolescentes foi o 

Registro Alimentar de quatro dias, sendo 3 dias da semana e um do final de semana 

(ANEXO ll). 

Por meio do preenchimento desses registros foi avaliada a ingestão de energia e de 

macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios). O registro alimentar de quatro dias 

consiste na anotação em formulário de todos os alimentos consumidos ao longo do dia, 

pelo indivíduo avaliado4. Essas anotações foram detalhadas quanto aos tipos e às 

quantidades de alimentos consumidos, seguindo-se a forma usual de anotação por 

medidas caseiras e porções5

Para o cálculo dos registros foi utilizado o Nutwin (Programa de Apoio à Nutrição, 

versão 1.5, UNIFESP, São Paulo; 2002) e foram utilizadas tabelas de composição química 

dos alimentos e de medidas caseiras

. O preenchimento desse formulário foi previamente explicado 

pelos pesquisadores. As instruções estavam descritas e foram entregues em anexo aos 

formulários. Antes do preenchimento do registro alimentar de 4 dias foi avaliado o 

Recordatório de 24horas ou o Dia Alimentar Habitual, que apenas serviu de exemplo para 

os adolescentes entenderem como deveriam fazer as anotações, não sendo usado para os 

cálculos da ingestão alimentar. 

6,7,8 ou informações nutricionais contidas nos rótulos    



 
 

 

25 
 

                                                                                            Relatório do Trabalho de Campo

dos respectivos alimentos para  os alimentos que não tinham suas informações nutricionais 

registradas nesse programa.  

  

Os dados utilizados na análise do consumo alimentar foram o valor calórico total e a 

quantidade em gramas de proteínas, carboidratos e lipídios. Esses dados foram digitados 

em uma planilha eletrônica do Software Excel (Microsoft Office Word 2003) juntamente com 

a média do volume nos quatro dias e a freqüência de cada alimento ingerido pelo 

adolescente, para posteriormente ser utilizado na análise estatística. 

 

 

Codificação e Digitação dos dados 
 

 

O questionário (ANEXO lll) foi previamente avaliado quanto à sua consistência, as 

questões abertas foram codificadas (ANEXO lV) e posteriormente os dados foram digitados 

no software “Epi Info” versão 6.0 (Epi Info, versão 6.0, Centers for Disease Control and 

Prevention, Atlanta, GA, USA;1994). Os dados foram duplamente digitados e validados, 

com vistas à correção de eventuais erros. As análises estatísticas foram realizadas no 

software SPSS (Statistical Package for the Social Science, versão 13.0, Chicago, IL, U.S.A; 

1999). 

 
 
Análise Estatística 

 
 

A análise estatística realizada nesse estudo foi a análise fatorial por componentes 

principais (ACP), que é uma técnica de redução de dados, a qual um grande número de 

variáveis são agrupadas com base nas suas interrelações, formando conjuntos menores de 

componentes ou fatores. Essa técnica foi utilizada com o objetivo de identificar padrões 

alimentares a partir de medidas-resumo, derivadas dos registros alimentares. 
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A ACP é uma análise multivariada envolvendo procedimentos matemáticos, a qual  

certo número de variáveis correlacionadas são transformadas em variáveis não 

correlacionadas, denominadas componentes principais (fatores), que contêm a maior parte 

da informação dos dados originais. Essa técnica tenta explicar parte da variabilidade de um  

  

conjunto de variáveis a partir de um conjunto menor de variáveis subjacentes. O primeiro 

componente principal representa a maior variabilidade possível dos dados. Cada 

componente principal subseqüente representa tanto quanto possível a variabilidade 

restante dos dados9,10

Os principais objetivos dessa análise são reduzir a dimensionalidade dos dados e 

identificar novas variáveis subjacentes significativas

. 

10

Devido ao fato de as variáveis agrupadas em cada fator serem mais fortemente 

correlacionadas entre si do que com as variáveis pertencentes a outros fatores, esse 

método possibilita que os itens alimentares contidos no instrumento de avaliação de 

consumo alimentar, no caso desse estudo o registro de 4 dias, sejam agrupados no grau de 

correlação entre eles

.  

11

Esta análise está dividida em etapas: preparação da matriz de correlação, extração 

de um conjunto de fatores da matriz de correlação, determinação do número de fatores e a 

rotação dos fatores para aumentar sua interpretabilidade. As combinações de variáveis 

observadas em cada fator, em especial os itens que apresentam carga fatorial maior, são 

importantes para a interpretação e denominação dos fatores

 . 

11

Na análise fatorial, supõe-se que as relações existentes dentro de um conjunto de m 

variáveis seja o reflexo de cada uma dessas variáveis com p fatores, mutuamente não 

correlacionados entre si, sendo p menor que m. A análise é, portanto, uma técnica de 

transformação de variáveis. Se cada variável pode ser considerada como um eixo de 

variabilidade, estando usualmente correlacionada com outras variáveis, esta análise 

transforma os dados de tal maneira a descrever a mesma variabilidade total existente, com 

menor número de eixos originais, porém não mais correlacionados entre si

. 

12.

A obtenção de uma solução fatorial por componentes principais é um processo 

interativo, e na maioria das vezes faz-se necessária a repetição do procedimento de análise 

fatorial até que se encontre um resultado satisfatório. Nesse tipo de análise as variáveis 
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devem ser métricas e o tamanho da amostra deve ser no mínimo de 5 indivíduos para cada 

variável estudada

  

10-12

A primeira fase da ACP está voltada para a verificação de dois  requerimentos, que 

são os testes Kaiser-Meyer-Olkin  Measure of Sampling Adequacy (KMO)  e Bartlett Test of 

.  

Sphericity (BTS). Eles indicam o nível de confiança que se pode esperar dos dados quando 

o seu tratamento pelo método multivariado de análise fatorial for empregado com 

sucesso10. O KMO verifica a existência e o peso das correlações parciais. Ele apresenta 

valores entre 0 e 1,0 e mostra qual é a proporção de variância  que as variáveis 

apresentam em comum ou proporção desta que é devida  a fatores comuns11. Valores 

próximos de 1 indicam que o método de análise fatorial  é adequado para o tratamento dos 

dados. Valores abaixo de 0,6 não são aceitos, indicando que esse método não é adequado 

para o tratamento dos dados9-12

O BTS é baseado na distribuição estatística do qui-quadrado e testa a hipótese nula 

(H0): a matriz de correlações é igual à matriz de identidade. Valores de p menores ou 

iguais a 0,05 indicam que os dados produzem uma matriz de identidade, indicando que o 

modelo fatorial é adequado para a análise dos dados

.  

9-12

Após a verificação dos requerimentos citados acima, o segundo passo é observar o 

percentual de variância de cada item explicada por todos os fatores juntos, denomidado 

comunalidade. As comunalidades são calculadas antes e depois da extração dos fatores e 

indicam a confiabilidade de cada item. Devido ao método utilizar a variância total, as 

comunalidades iniciam-se com valores iguais a 1,0. Após a extração dos fatores, os itens 

apresentam comunalidades que variam de 0 a 1,0, sendo 0  quando não explicam 

nenhuma variância e 1 quando explicam toda a sua variância

.  

10

Após feita a observação das comunalidades, o próximo passo é  avaliar os 

resultados referentes à variância total explicada. Cada autovalor representa o total da 

variância explicada pelo fator. Eles são ordenados por tamanho e sua soma é igual ao 

número de variáveis na análise. O número de componentes extraídos na análise é igual ao 

número de variáveis modelo. De acordo com os critérios de Kaiser os fatores que 

apresentam valores maiores que 1 são retidos

.  

11,12

 

. 
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Frequentemente pelo critério de Kaiser são extraídos muitos componentes, então 

torna-se necessário fazer o Scree Test. De acordo com o Screeplot apenas os 

componentes que  se destacam são selecionados, os componentes que ficam muito 

próximos uns dos outros não são aceitos

  

11,12

O SPSS (Statistical Package for the Social Science, versão 13.0, Chicago, IL, U.S.A; 

1999) aloca as medidas de adequação das variáveis na diagonal da matriz de correlação 

anti-imagem, representada pela letra minúscula “a”. A medida de adequação deve ser 

maior que 0,5 para cada variável

.  

10-12

Os autovalores são as variâncias dos componentes principais. Como a análise foi 

realizada com a matriz de correlação, as variáveis são padronizadas, isto é, cada variável 

tem variância 1 e  a variância total é igual ao número de variáveis usadas na análise.  

. 

O número de fatores a ser extraído da ACP foi determinado utilizando-se o método 

de extração de Lébart.  Uma matriz de números aleatórios do mesmo tamanho da matriz 

original foi desenvolvida, apresentando a mesma média e desvio padrão de cada variável 

original. Em seguida foi realizada a ACP, obtendo-se os auto-valores.  Esse processo foi 

então repetido várias vezes e a cada vez que é repetido, retém-se o maior autovalor. Esses 

autovalores máximos constituem o limite inferior que deve ser ultrapassado para que o 

componente principal possa ser considerado10-12

O próximo passo é rotacionar a matriz de componentes, cujo objetivo principal é 

obter-se um padrão de cargas mais claro para a interpretação dos fatores. Nesta etapa foi 

selecionada a rotação Varimax para a obtenção de fatores não correlacionados entre si

.  

10-12

Os padrões alimentares foram definidos por meio da Análise de Componentes 

Principais (ACP) utilizando-se o programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Science, versão 13.0, Chicago, IL, U.S.A; 1999). 

. 



 
 

 

29 
 

                                                                                            Relatório do Trabalho de Campo

TRABALHO DE CAMPO  
  

 
            

O trabalho de campo iniciou após o contato com os coordenadores da escola, 

quando foi possível ter acesso às listas dos diários de classe, contendo nome completo, 

data de nascimento, número da sala, série e número de alunos. Os alunos que estudavam 

nos períodos matutino e vespertino, com freqüência regular às aulas, foram submetidos à 

avaliação antropométrica durante as aulas de educação física. 

 
 
Seleção da amostra 

 

 

O tamanho amostral estimado permitiu a detecção de “odds ratio” de 3,0 para 

prevalência de obesidade familiar de 25% entre os controles.  Assumindo poder de 80% e 

erro alfa de 5%, resultou em amostra de 65 casos e 65 controles, com acréscimo de 10% 

para eventuais perdas e 10% para análise estratificada, chegou-se a um total de 78 casos e 

78 controles.  

Foram pesados e medidos 1420 alunos com freqüência regular às aulas; 16 (1.12%) 

adolescentes recusaram-se a realizar a antropometria e três não foram localizados, 

totalizando 1439 adolescentes. A seleção dos adolescentes para o estudo foi realizada 

seguindo a ordem da lista de chamada. Após terem sido pesados, medidos e classificados 

quanto ao estado nutricional, 340 adolescentes foram elegíveis para o estudo, destes 77 se 

recusaram a participar após mais de um contato.  

Dos 263 adolescentes que participaram do projeto, quatro foram excluídos por 

apresentarem hipotireoidismo confirmado por exame clínico e dosagem de hormônios 

tireoidianos. Compuseram a amostra final 259 adolescentes, dos quais 83 com excesso de 

peso (Índice de massa corporal – IMC > ao percentil 85) e 176 eutróficos (percentil de IMC 

entre 5 e <85) 4

 

. (FIGURA 1). 
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Figura 1 – Número de adolescentes selecionados para projeto ECCCHOS I: 
                                     

              
  
 

                                                                

                                                              

                                               
   
 
   
 
 
  
   
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

Nº de alunos matriculados 1439  

16 se recusaram a realizar a 
antropometria 3 não foram localizados 

Nº de perdas (recusas)  77   Nº de alunos que  participaram do estudo 263 

Excesso de peso  83 
 

   Eutróficos 176 

3 adolescentes com 
sobrepeso  

14 adolescentes obesos 

Nº de alunos pesados e medidos 1420 

Nº de alunos elegíveis para o estudo 340 

60 adolescentes 
eutróficos                

Nº de alunos que participaram do estudo 259 

Excluídos 4 (hipotireoidismo) 
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Dos 259 adolescentes que compuseram a amostra do Projeto ECCHOS, 20 foram 

excluídos deste estudo por apresentarem RA incompletos, totalizando 239 adolescentes, 

do quais 157  eutróficos, 38 sobrepesos e 44 obesos. 

                    

 

 

Instrumentos para a coleta de dados 

 

 
Foi utilizado questionário pré-codificado e pré-testado, desenvolvido por pediatras e 

nutricionistas da equipe, contendo informações sobre antecedentes pessoais, familiares, 

nível sócio-econômico, dados comportamentais, alimentares e de atividade física (Anexo 

III).  

Ao questionário geral foi anexado o Registro Alimentar de 4 dias (Anexo Il), o qual foi 

preenchido pelos próprios adolescentes após explicação prévia de nutricionistas treinadas5

 

. 

 

Autorização dos responsáveis e participação voluntária do adolescente 

 

 
O protocolo de investigação somente foi iniciado após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO V) pelos adolescentes e seus responsáveis. 

Este Termo de Consentimento descreve em linguagem acessível e clara os objetivos do 

estudo, que foram explicados pela responsável pela pesquisa aos participantes e seus 

responsáveis.  
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Treinamento do pessoal envolvido e estudo piloto 
  

 
 

Toda a equipe do Projeto ECCCHOS, composta por pediatras, nutricionistas, 

psicólogos e dentistas, participou de treinamento prévio com a finalidade de minimizar as 

variações intra-pesquisadores e inter-pesquisadores.  
Este processo incluiu medidas de peso, estatura, pressão arterial, aplicação e modo 

de preenchimento do questionário geral. As nutricionistas foram treinadas para 

padronização da técnica para aplicação do Recordatório de 24 horas e explicação, 

correção e cálculo do Registro Alimentar de 4 dias. 
Após este treinamento foi realizado estudo piloto na Escola Julio Mesquita, 

localizada também na região da Vila Mariana, no mês de julho de 2002, com 32 

adolescentes de 14 a 19 anos, do ensino médio, com o objetivo de avaliar e testar os 

instrumentos que seriam utilizados no protocolo definitivo. Alguns ajustes no questionário 

geral foram necessários, motivo pelo qual estes 32 adolescentes não foram incorporados à 

amostra do estudo.  

 
O trabalho foi dividido em cinco fases. 

 
1.1  Primeira Fase 
 

 

Foi realizada as quintas-feiras nos períodos da manhã e da tarde, com a 

participação de 7 profissionais (3 nutricionistas, 2 estagiárias de nutrição, 2 médicos 

pediatras). 

Esta fase constou da realização de antropometria, que ficou sob a responsabilidade 

das nutricionistas. A listagem dos alunos segundo as séries, contendo o nome e a data de 

nascimento foi previamente registrada em um computador portátil. Estes dados eram 

confirmados oralmente com o adolescente durante a antropometria e os dados de peso e 

altura eram registrados no banco de dados.  
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Após a classificação do estado nutricional do adolescente, uma nutricionista da 

equipe selecionava-o ou não para participar do estudo. Foram selecionados todos os 

adolescentes com diagnóstico nutricional de sobrepeso e obesidade. Os adolescentes 

eutróficos somente eram selecionados após a identificação de seus pares com sobrepeso e 

obesidade seguindo a lista de chamada de modo crescente e de acordo com os seguintes 

critérios: apresentarem mesma idade (respeitando no máximo 6 meses de intervalo de 

diferença), série, período de aula (matutino ou vespertino) e sexo. 

  

Os adolescentes após aceitarem participar do estudo dirigiam-se a uma sala 

reservada, onde um pediatra fornecia todas as informações do projeto.  

 
 
1.2  Segunda Fase 
 
 
Na véspera da entrevista com os pais, a estagiária de nutrição confirmou a presença 

dos mesmos por contato telefônico. No dia da entrevista com os pais (pai e/ou mãe), os 

pediatras explicaram detalhadamente todos os propósitos do estudo, bem como as etapas 

e os exames a serem realizados. 

 Após assinarem o termo de consentimento, os pais respondiam questões referentes 

à vida do adolescente (condições de nascimento, alimentação no primeiro ano de vida, etc). 

Após as entrevistas, eram realizadas as medidas de pressão arterial e antropometria dos 

pais.  

Ao final da entrevista era agendado o dia e o horário para o adolescente comparecer 

à Unidade Assistencial da Disciplina de Nutrologia para a realização dos exames 

laboratoriais. 
 

 

1.3  Terceira Fase 
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Esta fase era realizada sempre às terças-feiras e ocupava toda a manhã.  Um 

ônibus da Universidade Federal de São Paulo buscava os adolescentes na escola e os 

transportava até a Unidade Assistencial da Disciplina de Nutrologia. As atividades destas 

manhãs eram divididas em 3 etapas: 

  

 

 

 

Primeira Etapa:  

Inicialmente um auxiliar de enfermagem, supervisionado por um pediatra, realizava a 

coleta de sangue do adolescente, que estava em jejum. Após a realização desta etapa, 

todos os adolescentes recebiam lanche nutricionalmente balanceado. 

 

 

 

Segunda  Etapa:  

O adolescente era entrevistado por um pediatra que preenchia o terceiro bloco do 

questionário geral (questões de caráter pessoal e confidencial). Em uma sala reservada os 

adolescentes foram novamente pesados, trajando apenas roupas íntimas e avental 

descartável. Posteriormente o peso deste avental era descontado e o resultado desta 

medida de peso utilizada no banco de dados e posteriormente nas análises.  

 

 

 

Terceira  Etapa:  

Esta etapa constava de entrevista com a nutricionista, que completava o 

questionário nutricional e aplicava o Recordatório Alimentar de 24h, com a finalidade de 

ensinar o adolescente o correto preenchimento do Registro Alimentar de 4 dias, agendado 

para a entrega no dia da realização de outros exames. 
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Quarta Etapa   

Nesta etapa, os adolescentes, acompanhados por um dos membros da equipe, 

realizavam ultrassonografia hepática em uma unidade especializada do complexo 

hospitalar da Unifesp. 

Retornando à Unidade Assistencial, a data para a realização da avaliação da 

composição corporal era agendada e, caso o adolescente necessitasse, passes de ônibus 

eram oferecidos para deslocamento até o local onde se realizaria este exame. Ao final, 

todos os participantes eram transportados de volta à escola. 

 

 
1.4. Quarta Fase 
 

 

Nesse dia os adolescentes eram recebidos por uma nutricionista que verificava o 

correto preenchimento dos Registros Alimentares de 4 dias e os acompanhava até o local 

da realização da avaliação da composição corporal. 

 

 

1.5. Quinta fase   

  

Nesta fase, os adolescentes que estavam participando do projeto foram reunidos em 

sala de aula (no próprio colégio) para responderem um questionário de avaliação 

psicológica, aplicado por dois psicólogos. Estes questionários visavam avaliar a 

personalidade e o nível de estresse dos adolescentes. 

 
Nota: Os adolescentes que apresentaram alterações nos exames clínicos e/ou 

bioquímicos foram encaminhados para tratamento na Unidade Assistencial da Disciplina de 

Nutrologia do Departamento de Pediatria da UNIFESP/EPM. 
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RESUMO 
 

Objetivo: Identificar os padrões alimentares de adolescentes eutróficos e com excesso de 

peso.  

Métodos: Estudo transversal envolvendo 239 adolescentes de uma escola pública da 

cidade de São Paulo/SP, Brasil, de ambos os sexos, na faixa etária de 14 a 19 anos. 

Foram coletados dados antropométricos e registro alimentar de 4 dias. O estado 

nutricional foi avaliado pelo IMC, de acordo com os critérios de Must et al. Foi aplicada 

análise fatorial para a identificação dos padrões alimentares. 
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Resultados: Foram identificados 4 padrões alimentares: Tradicional, Urbano, Saudável e 

Junk Food. O estado nutricional de eutrofia teve associação positiva com os padrões 

Tradicional e Urbano, o sobrepeso com os padrões Saudável e Junk Food e a obesidade 

associou-se negativamente com os Padrões Urbano, Saudável e Junk Food. Conclusão: 
O padrão saudável foi encontrado entre os adolescentes com sobrepeso, evidenciando 

preocupação com o controle do peso e tentativa de mudança do hábito alimentar. Entre os 

obesos, a ocorrência do subrelato, provavelmente, influenciou o resultado das 

associações. 
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ABSTRACT 
Objective: Identify the dietary patterns of adolescents, both normal and overweight.  

Method: cross-sectional study of 239 adolescents from a public school in São Paulo/SP, 

Brazil; of both sexes, aged 14 to 19 years. Anthropometric data was collected and 4-day 

dietary records were collected. Nutritional status was assessed by BMI, according to the 

criteria of Must et al. A factor analysis was applied to identify dietary patterns. 

Results:  Out of this assessment, four dietary patterns were identified: Traditional, Urban, 

Healthy, and Junk Food. The nutritional status of normal weight was positively associated 

with the Traditional and Urban patterns, the overweight was positively associated with the 

Healthy and Junk Food patterns, and, lastly, obesity was negatively associated with the 

Urban, Healthy and Junk Food patterns. 

Conclusion:  The Healthy pattern was found among overweight adolescents, showing 

concern for weight control and an attempt to change eating habits. Among the obese, the 

occurrence of underreporting probably influenced the outcome of the associations. 

 

Keywords:  adolescent, nutritional status, dietary patterns, factor analysis. 
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INTRODUÇÃO  
                                                                                                                                         Artigo   

 

Sobrepeso e obesidade na infância e na adolescência são importantes 

problemas de saúde pública, com aumento crescente da incidência e da prevalência em 

todo o mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que, na população 

mundial, 10% das crianças e dos adolescentes entre cinco e 17 anos apresentam excesso 

de peso1. Entre os adolescentes brasileiros de 10 a 19 anos, 15% das meninas e 18% dos 

meninos também apresentam excesso de peso2

 A obesidade, iniciada na infância e na adolescência, pode permanecer na 

fase adulta

. 

 e levar ao desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, como o 

diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares, reduzindo a qualidade e expectativa de 

vida3. As doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte em todo 

o mundo, inclusive nos países de baixa e média renda, ultrapassando em mortalidade as 

doenças infecciosas4

As crianças e os adolescentes já podem apresentar repercussões da 

obesidade, como problemas osteoarticulares, apnéia do sono, dislipidemias, hipertensão 

arterial, alterações do metabolismo da glicose, além dos prejuízos psicossociais 

provocados pelo estigma desta doença

.  

3,4

O aumento da prevalência de obesidade na infância e na adolescência é 

influenciado por mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares. Entre as mudanças 

ocorridas na alimentação, destaca-se o aumento do consumo de alimentos e bebidas 

industrializados, ricos em açúcar e gorduras, que apresentam, em geral, alto teor 

energético. Paralelamente ao aumento do consumo desses alimentos, observa-se 

diminuição da ingestão de frutas, verduras e legumes. O tamanho das porções dos 

alimentos industrializados também tem aumentando de maneira expressiva ao longo do 

tempo

.  

5

Estudos realizados com a população brasileira revelam mudanças nos hábitos 

alimentares

.  

6,7. Entre os adolescentes, vem ocorrendo substituição de alimentos 

tradicionais, como o arroz e o feijão, por alimentos de baixo conteúdo nutricional e alta 

concentração energética, como os fast foods e as guloseimas8.  
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Sanchez-Villegas et al
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9, analisando padrões alimentares em população 

espanhola, verificaram que adolescentes mais velhos tem maior tendência em adotar o 

padrão de consumo Junk Food. Isso pode ser atribuído ao fato de o adolescente estar em 

fase de contestação e busca por independência, que propicia o rompimento com os 

hábitos alimentares tradicionais da família. O maior número de compromissos e a 

necessidade de identificação com seus pares, também costumam afetar a escolha 

alimentar do adolescente10.  

O hábito alimentar é determinado pela acessibilidade e disponibilidade dos 

alimentos, pelo nível sócio-econômico, entre outros fatores10. Dificilmente variáveis 

associadas apenas ao indivíduo explicam as escolhas alimentares7

 Os hábitos alimentares inadequados, adquiridos na infância e adolescência, 

podem exercer grande influência no desenvolvimento das doenças crônicas não 

transmissíveis. 

. 

                      A relação entre dieta e doença nem sempre é detectada nos estudos 

epidemiológicos, devido às dificuldades para se avaliar com precisão a ingestão alimentar.  

 As avaliações do consumo alimentar geralmente são baseadas no cálculo da 

ingestão energética total, dos macro e micronutrientes ou na análise de um único 

nutriente11. Porém, os indivíduos não consomem nutrientes isoladamente e sim refeições 

compostas por grande variedade de nutrientes, que sofrem interações, facilitando ou 

dificultando a sua absorção. Essas interações dificultam a detecção dos efeitos de cada 

nutriente separadamente. As preparações e o cozimento também influenciam o valor 

nutricional dos alimentos. Somando-se a isso, existe a dificuldade para se mensurar a 

dieta habitual de forma acurada e precisa, devido às limitações dos instrumentos 

disponíveis e ao viés do informante12,13. O estudo de conjuntos ou grupos de alimentos 

tem a vantagem de superar parte dessas limitações e expressar melhor a dieta consumida 

por uma dada população14. A identificação desses conjuntos ou grupos de alimentos é 

feita por meio de métodos estatísticos de redução e/ou agregação de componentes, 

formando os padrões alimentares15. Os padrões alimentares podem ser detectados pela 

Análise Fatorial, que utiliza as correlações entre os vários alimentos consumidos para 
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descrever o padrão alimentar geral
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14. Essa análise costuma ser realizada para se avaliar o 

efeito positivo ou negativo de múltiplos fatores alimentares na saúde dos indivíduos16

 O estudo dos padrões alimentares foi iniciado por Schwerin et al

. 
17, que  

avaliaram a ingestão alimentar da população americana, utilizando a análise fatorial pela 

primeira vez para converter o consumo alimentar em algo mais significativo do que 

componentes isolados da dieta. A partir daí outros estudos foram realizados, associando 

padrões alimentares com fatores de risco à saúde 16,18-20

 A Organização Mundial da Saúde recomenda o estudo de grupos de alimentos 

ao invés de nutrientes isoladamente

. 

21. A avaliação de padrões de consumo alimentar, mais 

do que a ausência ou presença específica de nutrientes, indica a capacidade da dieta em 

promover saúde ou desenvolver doenças na população estudada16, podendo gerar 

conhecimentos para subsidiar o planejamento de medidas de promoção da saúde22. O 

estudo dos padrões de consumo alimentar também permite avaliar a disponibilidade de 

alimentos e a inserção da população nos diferentes cenários socioeconômicos7

Considerando as modificações dos hábitos alimentares ocorridas nas últimas 

décadas, a dificuldade para se analisar nutrientes isoladamente e a escassez de estudos 

na literatura relacionando padrões de consumo alimentar e estado nutricional, em 

adolescentes, o presente estudo teve como objetivo a identificação dos padrões de 

consumo alimentar de uma população de adolescentes, verificando possíveis associações 

com o estado nutricional.  

.  

 

 

MÉTODOS 
 

Este estudo, de delineamento transversal, analisou os dados antropométricos 

e nutricionais de 239 adolescentes de 14 a 19 anos, sendo 128 meninas (53,56%) e 111 

meninos (46,44%), em estágio de desenvolvimento puberal 4 ou 5, segundo os critérios de 

Tanner23, de uma escola pública na cidade de São Paulo/SP, Brasil. A amostra foi dividida 

em 3 grupos de acordo com o estado nutricional: eutróficos, sobrepesos e obesos. 
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Adolescentes que apresentavam outras doenças crônicas além da obesidade, doenças 

agudas e gestantes não foram incluídos na amostra.  

                                                                                                                                      Artigo   

 Inicialmente foram selecionados 250 adolescentes, mas 11 foram excluídos 

por não terem preenchido o registro alimentar de quatro dias.    

Para determinação do peso corporal foi utilizada uma balança eletrônica tipo 

plataforma, da marca Kratos®, modelo “Linea”, com capacidade mínima de 1,25 Kg e 

máxima de 150 Kg, e com precisão de 50 gramas, disposta em superfície firme e plana. A 

balança foi aferida antes de cada pesagem. Os adolescentes foram posicionados no 

centro da balança, eretos, com os braços estendidos ao longo do corpo e pesados 

trajando roupas leves e sem sapatos. Os valores do peso corporal foram expressos em 

quilogramas e utilizados para calcular o Índice de Massa Corpórea (IMC). 

Na determinação da estatura foi utilizado um estadiômetro portátil da marca 

Alturexata®, com escala em milímetros, fixado em superfície perpendicular ao solo. Os 

adolescentes foram posicionados eretos, com os pés paralelos e sem calçados. Os 

valores da estatura corporal foram expressos em metros e também utilizados para o 

cálculo do IMC. 

Para a classificação do estado nutricional dos adolescentes foi utilizado o 

índice de massa corporal (peso, em quilos, dividido pela estatura, em metros, ao 

quadrado), segundo os critérios de Must et al 24. Esse critério baseia-se na distribuição 

percentilar dos valores do índice de massa corporal, de acordo com sexo, raça e idade.  

São considerados como eutróficos os valores de IMC acima do percentil 5 e abaixo do 

percentil 85, como sobrepeso os valores de IMC entre os percentis 85 e abaixo de 95 e 

obesidade, os valores a partir do percentil 9524

O consumo alimentar foi estimado por meio do Registro Alimentar de 4 dias, 

sendo 3 dias durante a semana e 1 no final de semana. A avaliação do consumo 

energético (em quilocalorias) e a distribuição dos macronutrientes (em gramas) foram 

obtidas utilizando-se o Nutwin (Programa de Apoio à Nutrição, versão 1.5, Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo; 2002). Os alimentos que não apresentavam suas 

informações nutricionais registradas nesse programa foram inseridos, utilizando-se tabelas 

de composição centesimal que contemplavam tais nutrientes. 

.   
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Para a análise dos padrões de consumo alimentar, os itens encontrados nos 

registros foram agrupados de acordo com a semelhança do conteúdo nutritivo ou 

composição botânica

                                                                                                                                         Artigo   

25

Para a denominação dos padrões foi utilizada nomenclatura semelhante à de 

outros estudos realizados, com a mesma metodologia, na população brasileira

, resultando em 27 grupos de alimentos (Tabela 1). As análises 

foram focadas no consumo dos alimentos relatados e na identificação, destes, nos grupos 

de alimentos e não no conteúdo dos nutrientes. 

16,18

 
.  

 
Análise Estatística 

 

Os questionários foram previamente avaliados quanto à sua consistência, as 

questões abertas foram codificadas e posteriormente os dados foram digitados no 

software “Epi Info” (Epi Info, versão 6.0, Centers for Disease Control and Prevention, 

Atlanta, GA, USA;1994). Os dados foram duplamente digitados e validados, com vistas à 

correção de eventuais erros. 

Os padrões alimentares foram identificados pela análise fatorial por 

componentes principais (ACP), utilizando-se o programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Science, versão 13.0, Chicago, IL, U.S.A; 1999). Essa técnica foi utilizada com o 

objetivo de identificar padrões alimentares a partir de medidas-resumo (grupos de 

alimentos apresentados na Tabela 1), considerando-se a média da quantidade consumida 

nos 4 dias de cada alimento/preparação. A ingestão alimentar foi ajustada pelo consumo 

total de energia pelo Método Residual 26

Esta análise foi dividida em etapas: preparação da matriz de correlação, 

extração de um conjunto de fatores da matriz de correlação, determinação do número de 

fatores e a rotação dos fatores para aumentar sua interpretabilidade

. 

14

O primeiro passo da análise foi verificar se as variáveis eram métricas e se o 

tamanho da amostra era igual ou maior do que 150

. As combinações de 

variáveis observadas em cada fator, em especial os itens que apresentam carga fatorial 

maior, foram importantes para a interpretação e denominação dos fatores. 

15,25. Para cada variável estudada  
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deve-se ter no mínimo 5 indivíduos
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15

A matriz de correlação de variáveis deve conter duas ou mais correlações 

iguais ou maiores do que 0,300. Nesse estudo, 25 variáveis apresentaram correlação 

acima desse valor.  

. No presente estudo, o número total da amostra foi 

de 239 indivíduos e obtivemos 30 variáveis (grupos de alimentos), portando a razão 

encontrada n casos/n amostra = 7,96, excedendo o número mínimo requerido.  

A adequação dos dados para a análise fatorial foi confirmada pelos testes 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) e Bartlett Test of Sphericity 

(BTS)14,15

Além disso, verificou-se a adequação das variáveis por meio da matriz de 

correlação anti-imagem, obtendo-se para cada grupo de alimentos valores maiores do que 

0,50, considerados adequados. 

. O valor encontrado para o KMO foi de 0,703, indicando bom ajuste da análise 

fatorial e a significância para o BTS foi menor que 0,001, permitindo novamente  confirmar 

a possibilidade e a adequação do método de análise fatorial para o tratamento dos dados.  

Após essas verificações, foi selecionada a rotação Varimax para a obtenção 

de fatores não correlacionados entre si. Utilizando-se a matriz fatorial rotacionada foram 

identificadas as correlações, que geraram 4 fatores (padrões alimentares), representando 

o consumo alimentar da população em estudo (Tabela 2). 
A última etapa consistiu no cálculo dos escores fatoriais para cada indivíduo, 

possibilitando que cada um tenha um escore fatorial em todos os padrões identificados, 

posicionando-o segundo o grau de participação em cada padrão14,15,25

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo - processo número 0028/10.  

.  

 
 
RESULTADOS 

 
Características Gerais da Amostra Estudada 
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A Tabela 3 descreve as características da amostra, como a idade, os dados 

antropométricos e o consumo alimentar de cada grupo.  
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A tabela 3 mostra que o consumo energético foi semelhante nos três grupos 

de estado nutricional. Já o consumo de carboidratos e lipídios foi significantemente menor 

nos dois grupos com excesso de peso e o de proteínas foi maior no grupo de obesos. 

 
 

Padrões Alimentares da Amostra Estudada 
 

Foram identificados quatro padrões alimentares, representando o consumo 

da população em estudo, explicando 33,56% da variabilidade total dos dados.   
As características de cada fator, como a denominação, a variância total 

correspondente e os alimentos que contribuíram de forma mais relevante, estão descritas 

abaixo: 

Padrão 1 (Tradicional): explicou 10,95% da variância total. Nesse fator os 

alimentos que contribuíram de forma significativa foram: arroz, feijão e outras 

leguminosas, farinhas, carne bovina e óleos. 

Padrão 2 (Urbano): correspondeu a 9,11% da variância total. Os alimentos 

incorporados a esse fator foram: tubérculos, leite (integral e semi-desnatado) e derivados, 

pães, bolachas, bolos e tortas doces, embutidos, manteiga e margarina, achocolatados, 

condimentos e macarrão instantâneo.  

Padrão 3 (Saudável): representou 8,02% da variância total. Os alimentos que 

mais contribuíram para esse fator foram: leite e iogurte desnatados, verduras, legumes, 

frutas, sucos naturais, carnes de aves e peixes.  

Padrão 4 (Junk Food): representou 5,51% da variância total. Os alimentos 

que compõem este fator são: refrigerantes, açúcar, bebida alcoólica, sobremesa láctea, 

cafés, doces, sorvete e chocolate, picolé de frutas e frituras.  

 

 

Padrões Alimentares e Estado Nutricional 
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No gráfico 1 está representada a aderência dos grupos de condição nutricional a 

cada padrão alimentar.  
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               Verificou-se que os adolescentes com estado nutricional de eutrofia tiveram 

associação positiva com os padrões Tradicional e Urbano, e associação negativa com os 

padrões Saudável e Junk Food. Já os adolescentes que apresentavam sobrepeso tiveram 

associação positiva com o padrão saudável e com o padrão Junk Food. Os adolescentes 

obesos tiveram associação positiva apenas com o padrão tradicional e associação inversa 

com os outros padrões. 

 
 

DISCUSSÃO  
 

O presente estudo permitiu caracterizar quatro padrões alimentares, que 

representam o consumo da população em estudo e explicam 33,56% da variabilidade total 

dos dados, o que está de acordo com outros estudos encontrados na literatura com o 

mesmo número de padrões16,27

  O padrão Tradicional, caracterizado por alimentos presentes na alimentação 

dos brasileiros como arroz, feijão, carne e farinha, apresenta semelhanças com o padrão 

de nome similar em outros estudos

.   

8,16,18. O baixo consumo das frutas e hortaliças nesse 

padrão pode ser explicado pelo seu alto custo, pela dificuldade de conservação e preparo 

e pela baixa aceitação nessa população, resultando em dieta com baixo teor de fibras, 

vitaminas e minerais.  O grupo que apresentou maior aderência a este padrão foi o de 

eutróficos, seguido pelos obesos e a menor aderência foi verificada entre os adolescentes 

com sobrepeso. Em consonância com esses achados, estudos semelhantes realizados 

com adultos brasileiros revelaram que a dieta tradicional brasileira, baseada em arroz e 

feijão, protege contra o excesso de peso7,20

O padrão Urbano foi caracterizado pelo consumo de alimentos práticos e 

baratos, como pães, farinhas, embutidos, condimentos, macarrão instantâneo, leite 

integral e achocolatados. Por serem de fácil preparo e baixo custo, eles são bastante 

consumidos pelos adolescentes em substituição aos alimentos presentes no padrão  

.      
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tradicional.  A maioria desses alimentos é pobre em micronutrientes e fibras e apresenta 

alto teor de sódio, carboidratos, gorduras trans e saturadas. Este padrão também obteve 

média de escores fatoriais individuais maiores no grupo de adolescentes eutróficos. Entre 

os grupos com sobrepeso e obesidade esse padrão apresentou baixa aderência. Esse 

resultado pode ser considerado paradoxal já que, como identificado por Shin et al
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28 

 O padrão alimentar Saudável recebeu essa denominação por ser composto 

por alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras, gorduras mono e poliinsaturadas e com 

baixo teor de açúcares, gorduras trans e saturadas. Esse padrão foi o mais consumido 

pelo grupo que apresenta sobrepeso, possivelmente pela preocupação com o controle do 

peso e tentativa de mudança do hábito alimentar. Como esperado, no grupo de obesos 

este foi o padrão que apresentou menor aderência. 

em 

crianças coreanas, o alto consumo de macarrão instantâneo e embutidos, é determinante 

para o excesso de peso. 

No Japão, Okubo et al29

  O padrão denominado Junk Food foi caracterizado pela alta ingestão de 

guloseimas como chocolates, sorvetes, açúcar de adição, frituras (batata frita, 

hambúrguer, empanados, pipoca, bacon), refrigerantes e bebidas alcoólicas.  Esse padrão 

também foi mais consumido por indivíduos que apresentam sobrepeso. Os alimentos 

desse padrão têm alta densidade energética, sendo ricos em açúcares, gorduras 

saturadas e trans e sódio e são considerados de risco para o desenvolvimento das 

doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes tipo 2 e as doenças 

cardiovasculares 

 estudando os padrões alimentares de mulheres de 18 

a 20 anos encontraram associação significante entre padrão Saudável e IMC< 25.  Além 

disso, esse padrão foi correlacionado positivamente com maiores consumos de proteínas, 

vitamina C, potássio, magnésio, cálcio e fibra dietética, e foi negativamente correlacionado 

com carga e índice glicêmicos.   

18

Um estudo semelhante, realizado com crianças e adolescentes coreanos, 

encontrou associação entre o padrão “pizza e drinks” e maior percentual de gordura 

corporal, entre as meninas. Por outro lado, aquelas que tiveram escores elevados do  

.  
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padrão “leite e cereais” apresentaram valores mais baixos de IMC e percentual de gordura 

corporal
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27

Uma pesquisa realizada no município do Rio de Janeiro, que comparou 

características do consumo alimentar de uma amostra de adolescentes com e sem 

sobrepeso, detectou consumo semelhante entre eles e ingestão elevada de alimentos com 

alta densidade energética

. 

8

O padrão Junk Food pode estar relacionado à alimentação fora de casa e às 

outras características da escolha alimentar do adolescente, como boa palatabilidade, 

aceitação, status e praticidade na preparação, além da influência da mídia, que anuncia 

mais as guloseimas e os alimentos e bebidas presentes nos restaurantes do tipo fast 

food

. 

18, 30

Em estudo realizado com adolescentes gregos, o padrão Junk Food foi 

associado com estilo de vida sedentário e hábito de fumar

. 

30. Outro estudo, com 

adolescentes espanhóis, encontrou associação positiva desse padrão e maior tempo 

gasto assistindo televisão31

No presente estudo, o grupo de indivíduos obesos apresentou pouca 

aderência a todos os padrões identificados. Foi observada associação positiva apenas 

com o padrão Tradicional, embora com menor média de escore fatorial em comparação 

com o grupo de eutróficos. Isso pode ser explicado pelo subrelato ou pela redução e/ou 

modificação do consumo habitual nos dias da coleta de dados, comportamentos 

frequentemente observados entre obesos.  

. 

A relação entre consumo alimentar e obesidade dificilmente é evidenciada em 

estudos transversais. Alguns estudos verificaram que indivíduos obesos consumiam 

quantidades iguais ou menores do que aquelas consumidas pelos eutróficos, revelando 

tendência dos obesos ao subrelato7,32. No presente estudo também não foram observadas 

diferenças no consumo energético entre os três estados nutricionais e o consumo de 

carboidratos e lipídios foi menor nos grupos com excesso de peso. Summerbell et al 33 

analisaram a relação entre estado nutricional e padrões de consumo alimentar, 

observando subestimação do consumo de lanches e da ingestão calórica total, no grupo 

de adolescentes obesos, principalmente entre as meninas. Da mesma forma, Craig et al34  
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observaram, em crianças escocesas, menor consumo dos alimentos do padrão Snacks 

entre os meninos obesos. 
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Uma limitação do presente estudo, comum a todos os estudos que avaliam 

consumo alimentar, foi a utilização de inquéritos dietéticos, conhecidos como sendo de 

baixa acurácia. Entretanto, tais instrumentos são habitualmente utilizados em estudos 

populacionais. O registro alimentar foi escolhido por não recorrer à memória do indivíduo e 

ser um questionário aberto, que acomoda número ilimitado de alimentos12. Além disso, há 

evidências de que existe menor subrelato no registro alimentar quando comparado ao 

questionário de frequência alimentar35

 

.  

CONCLUSÕES 
 

Entre os adolescentes eutróficos foi encontrado maior consumo de alimentos 

tradicionais da alimentação brasileira e menor ingestão de guloseimas e bebidas 

industrializadas, evidenciando que este hábito alimentar pode ser protetor contra o excesso 

de peso.  

Nos indivíduos com sobrepeso, apesar do elevado consumo de alimentos do 

Padrão Junk Food, houve predomínio de ingestão dos alimentos do padrão Saudável, 

sugerindo preocupação com o controle do peso e tentativa de mudança do hábito alimentar 

neste grupo.  

Nos adolescentes obesos, a presença do subrelato, provavelmente, 

influenciou as associações entre os padrões alimentares e o estado nutricional.  
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Tabela 1. Grupos de alimentos de acordo com o conteúdo nutritivo e a composição 
botânica.  

                                                                                                                                         Artigo   

Alimento ou Grupo de 
Alimentos 

Alimentos encontrados nos registros alimentares 

  
1. Arroz Arroz branco e integral. 
2. Feijões Feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico e soja. 
3. Farinhas Farinha de mandioca, milho e farofas. 
4. Tubérculos Batata, batata doce, mandioca, inhame, cará. 
5. Carne vermelha Carne bovina, suína, miúdos. 
6. Óleos Óleos e azeite 
7. Leite e derivados   Leite integral, semi-desnatado, queijos amarelos, 

requeijão, iogurtes com frutas e leite fermentado. 
8. Pães Pão francês, de forma, sovado, integral, biscoito salgado, 

torradas 
9. Leite desnatado Leite desnatado. 
10. Iogurte desnatado Iogurte desnatado. 
11. Bolachas, bolos e tortas 
doces. 

Bolachas recheadas, bolos e tortas doces. 

12. Embutidos  Salsicha e linguiça. 
13. Manteiga e margarina Manteiga e margarinas. 
14. Achocolatados   Achocolatados em pó, achocolatado diet, leite 

achocolatado 
15. Condimentos Maionese, catchup, mostarda. 
16. Refrigerantes  Refrigerante normal e diet e chás industrializados. 
17. Macarrão instantâneo Macarrão instantâneo. 
18. Verduras Alface, repolho, rúcula, agrião, escarola, almeirão, 

acelga, couve e espinafre. 
19. Legumes Tomate, cenoura, cebola, berinjela, beterraba, vagem, 

chuchu, pepino, abobrinha, 
20. Frutas Maçã, banana, pêra, mamão, morango, uva, mexerica, 

laranja, melancia, kiwi, ameixa, abacaxi, abacate, goiaba, 
figo, manga. 

21. Suco natural Sucos naturais. 
22. Carnes brancas Carne de aves e peixes. 
23. Açúcar  Açúcar  de adição.  
24. Bebidas Alcoólicas Cerveja, uísque, vinho, vodca, cachaça e licor. 
25. Sobremesa Láctea Flans e pudins industrializados. 
26. Café e capuchino Café e capuchino. 
27. Doces Bala, chiclete, gelatina, geléia, leite condensado. 
28. Chocolate e sorvete 
cremoso 

Chocolates e sorvetes cremosos 

29. Picolé  Picolés à base de frutas 
30.Frituras  Salgados fritos, pipoca, empanados de frango, 

hambúrguer, batata frita, bacon. 
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Tabela 2. Distribuição da carga fatorial dos padrões de consumo alimentar de 239 
adolescentes*. 

                                                                                                                                         Artigo   

Alimento ou Grupo de 
Alimentos 

 Padrões   

 Tradicional Urbano Saudável Junk Food 
1. Arroz ,717 ,058 ,041 ,168 
2. Feijões ,559 ,038 ,068 ,153 
3. Farinhas ,258 ,051 ,002 ,115 
4. Tubérculos ,326 ,399 ,117 ,048 
5. Carne vermelha ,464 ,019 ,230 ,125 
6. Óleos ,735 ,040 ,239 ,072 
7. Leite integral e 
derivados   

,260 ,401 ,190 ,351 

8. Pães ,099 ,572 ,084 ,184 
9. Leite desnatado ,149 ,104 ,607 ,204 
10. Iogurte desnatado ,116 ,039 ,515 ,191 
11. Bolachas, bolos e 
tortas doces. 

,032 ,281 ,123 ,013 

12. Embutidos  ,152 ,642 ,047 0,77 
13. Manteiga e 
margarina 

,121 ,501 ,082 ,244 

14. Achocolatados   ,149 ,464 ,150 ,165 
15. Condimentos ,140 ,498 ,195 ,338 
16. Refrigerantes  ,136 ,244 ,093 ,362 
17. Macarrão 
instantâneo 

,131 ,294 ,049 ,015 

18. Verduras ,232 ,133 ,468 ,057 
19. Legumes ,133 ,187 ,422 ,201 
20. Frutas ,232 ,000 ,425 ,171 
21. Suco natural ,086 ,124 ,254 ,105 
22. Carnes brancas ,015 ,010 ,581 ,094 
23. Açúcar  ,031 ,108 ,012 ,408 
24. Bebidas Alcoólicas ,022 ,097 ,105 ,298 
25. Sobremesa Láctea ,220 ,028 ,131 ,310 
26. Café e capuchino ,006 ,047 ,107 ,342 
27. Doces ,207 ,076 ,091 ,360 
28. Chocolate e sorvete ,195 ,037 ,065 ,372 
29. Picolé  ,105 ,058 ,109 ,342 
30.Frituras  ,039 ,058 ,125 ,496 
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Tabela 3. Caracterização da amostra dos 3 grupos de adolescentes. 

                                                                                                                                         Artigo   

 
 

 

Eutróficos (N 157) 

 

Média        Desvio                         

Padrão 

 

Sobrepesos (N 38) 

 

Média          Desvio                

Padrão 

 

Obesos 

 

Média 

(N 44) 

 

Desvio  

Padrão 

 

 

p 

Idade (anos) 16,25 0,97 16,11 0,89 15,93 1,04 ,234 

IMC (Kg/m²) 20,45 2,1 27,33 1,26 32,01 2,56 ,000* 

VET (Kcal) 2086,5

1 

601,94 1878,0 789,44 1966,35 547,65 ,534 

Carboidrato 

(g) 

281,68 117,31 240,86 99,7 252,73 88,12 ,000* 

Proteína (g) 75,91 27,98 74,43 39,48 78,56 22,01 ,000* 

Lipídios (g) 73,74 39,5 59,31 37,35 64,64 27,18 ,000* 

*Valor de p<0,05. VET: Valor Energético Total diário.  
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Gráfico 1. Distribuição das médias dos escores fatoriais para os quatro padrões 

alimentares, segundo os três grupos de condição nutricional*. 
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                                                                                                                                     Anexos  

 
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2010. 
CEP 0028/10 

 
IImo(a). Sr(a). 
Pesquisador(a) Aline Giacomelli Salvatti 
Co-Investigadores: Maria Arlete Meil Schimith Escrivão (orientadora) 
Disciplina/Departamento: Nutrologia da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: Recursos Próprios. 
 
 

 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Comparação dos Padrões de Consumo Alimentar em Adolescentes 
Eutróficos e com Excesso de Peso”. 
 
 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Estudo clínico observacional caso e controle - retrospectivo. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco, nenhum procedimento invasivo. 
OBJETIVOS: Identificar os padrões de consumo alimentar de adolescentes eutróficos e com excesso de peso, 
matriculados em uma escola pública da região da Vila Mariana, na cidade de São Paulo.. 
RESUMO: O estudo consistirá de análise de dados secundário de um projeto de pesquisa aprovado pelo CEP no 
ano 
de 2002 (CEP1078/02) Os dados foram coletados na Escola Estadual Brasílio Machado, no Bairro da Vila 
Mariana, 
na cidade de São Paulo. O estudo atual será do tipo caso-controle, onde os casos são adolescentes com 
sobrepeso 
ou obesidade e os controles são adolescentes eutróficos, pareados por bloco, segundo a idade e o sexo. Todos os 
participantes da escola foram pareados e medidos por nutricionistas, na própria escola. Os 250 adolescentes 
selecionados preencheram um registro alimentar de 4 dias. Neste estudo, serão utilizados dados referentes à 
ingestão alimentar para a análise dos padrões de consumo alimentar, e também os dados antropométricos para 
classificação do estado nutricional. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: Diante das modificações nos hábitos alimentares e da dificuldade de se estudar 
os 
nutrientes isoladamente, devido às interações entre eles, este estudo pretende identificar os padrões de consumo 
alimentar de adolescentes e verificar possíveis associações com o estado nutricional.. 
MATERIAL E MÉTODO: Coleta de dados - Apresenta autorização do pesquisador principal do projeto anterior. 
TCLE: . 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento específico. 
CRONOGRAMA: 24 meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 
 
 
 

Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 
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ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 7/2/2011 e 7/2/2012. 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU 
o projeto de pesquisa referenciado. 
 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, após 
análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 
possível auditoria dos órgãos competentes. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 0028/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162
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 ANEXO Il –  Registro Alimentar de 4 dias 
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Nº ____________ 

 Registro Alimentar de 4 dias 

Nome:______________________________________ Série:_________(     ) 

Como Fazer: 

Anotar o que comer e beber durante 4 dias (3 dias de semana e 1 final de semana) 

Atividades Necessárias: 

1) Marcar o horário que recebeu o alimento; 

2) Marcar o local, se comeu em casa, escola ou outro; 

3) Marcar se comeu com a família, amigo ou sozinho; 

4) Marcar o tipo da refeição (café da manhã, lanche, almoço e jantar); 

5) Marcar a quantidade de alimento que comeu, o que ficou no prato não 

deverá ser marcado; 

- Frutas, pães, bolachas, doces consistentes (quantas fatias, pedaços ou 

unidades); 

- Arroz, macarrão, saladas, legumes, purês, carne picada ou moída, doce mole 

e outros (quantas colheres de sopa ou escumadeiras); 

- Feijão, sopas (quantas conchas ou colher de sopa); 

6) Marcar o tipo de preparação (frito, cozido, assado ou ensopado), tipo de 

molho usado; 

7) Marcar qual o pedaço de frango que consumiu (peito, coxa, asa, sobrecoxa), 

se foi com ou sem pele.      

Universidade Federal de São Paulo 
Disciplina de Nutrologia 

Departamento de Pediatria 
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N°___________ 

                                                                                                                                 Anexos 

 

Nome: _______________________________________________Série:____________ 

Dia ____/____/2002 SEG (   )  TER (   )  QUA (   )  QUI (   )  SEX (   )  SAB (   ) DOM (    ) 

 

Refeição Horário Local Companhia Alimento Quantidade 
(medidas caseiras) 
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Nome: _______________________________________________Série:____________ 

Dia ____/____/2002 SEG (   )  TER (   )  QUA (   )  QUI (   )  SEX (   )  SAB (   ) DOM (    ) 

 

Refeição Horário Local Companhia Alimento Quantidade 
(medidas caseiras) 
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N°___________ 

                                                                                                                                 Anexos 

 

Nome: _______________________________________________Série:____________ 

Dia ____/____/2002 SEG (   )  TER (   )  QUA (   )  QUI (   )  SEX (   )  SAB (   ) DOM (    ) 

 

Refeição Horário Local Companhia Alimento Quantidade 
(medidas caseiras) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 



 
 

 

71 
 

N°___________ 

                                                                                                                                 Anexos 

 

Nome: _______________________________________________Série:____________ 

Dia ____/____/2002 SEG (   )  TER (   )  QUA (   )  QUI (   )  SEX (   )  SAB (   ) DOM (    ) 

 

Refeição Horário Local Companhia Alimento Quantidade 
(medidas caseiras) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 



 
 

 

72 
 

 

                                                                                                                                     Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 

 

 

 

 
 

 ANEXO llI – Questionário Geral 
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1 - Identificação do adolescente 

                                                                                                                                     Anexos 

Escola: _______________________________________  

Série: ______ Sala: _______                                                      Data:____/____/___ 

Nome: _____________________________________________DN: ____/____/___ 

Cor: branca � (1) negra  � (2) parda � (3) amarela � (4) outras� (5)_____________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Bairro: ___________________ CEP: _______-____ tel: __________ e-mail: ______ 

 

 

 

 

Entrevistador _____________________ 

1 – Peso _____,___ kg  2 - Altura: ____,____ cm 3 - IMC:____,____ kg/m2

4 – Dig Nutricional: Obeso �  (1)         Eutrófico �  (2)    Baixa Estatura � (3) 

   

5 - Percentil: E/I:____ 6 - Tanner ____7 Menarca _____ (anos)  8 DUM___/___/___ 

9 - PAS - intervalos de 5 minutos:1_____ mmHg 2_______ mmHg 3_______ mmHg 

     PAD - intervalos de 5 minutos:1_____ mmHg 2_______ mmHg 3_______mmHg 

 

 

 
2 – Família 
Entrevistador _____________________ 

10 – Nome do acompanhante responsável: ________________________________ 

11 – Parentesco: mãe (1)    pai (2)  mãe e pai (3)  outros (4): __________________ 

12 – Nat.: Cidade de São Paulo  (1) Estado de São Paulo  (2)  Outros (3)_________ 

13 - N° irmãos: _____ Primogênito? Sim � (1)  não � (2)Caçula? Sim � (1)Não � (2) 

14- Idade materna:____anos 15-Estatura materna:____cm 16-Peso materno:___ kg  

17- PA materna ____mmHg 18-Toma remédio para pressão alta? Sim�(1)  Não�(2) 

19-Fez exame de sangue para saber como estão o colesterol e os triglicérides?  

  Sim�(1) Não�(2) 20-Se sim o colesterol estava alto?Sim �(1) Não �(2) Não sei�(3) 

21 - E os triglicérides também estavam altos? Sim � (1)Não � (2)    Não sei � (3) 

22- Idade paterna:____anos 23- Estatura paterna:____cm 

Fase - 1 

Fase - 2 
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24- Peso paterno:_____ kg 

                                                                                                                                         Artigo   

25 - PA paterno:______mmHg  

26 -Toma remédio para pressão alta? Sim � (1)  Não � (2) 

27-Fez exame de sangue para saber como estão o colesterol e os triglicérides? 

Sim �(1) Não �(2) 28-Se sim o colesterol estava alto? Sim�(1) Não �(2) Não sei�(3) 

29 - E os triglicérides também estavam altos? Sim � (1) Não � (2)     Não sei � (3) 

30 - Doenças crônicas na família: Sim � (1)  Não � (2)      

    
Pai Mãe 

 Doença Pai Mãe Avô  
 Avó 

Avô 
Avó 

A Obesidade XXXX XXXX     

B 
Dislipidemias 

XXXX XXXX     

C Hipertensão arterial XXXX XXXX     
D Infarto ou AVC ou angina       
E Diabetes       
F Câncer       
G Tumores hepáticos       
H Cirurgias hepato-biliares       
I Cálculos hepáticos (colesterol)       
J Morte súbita do coração em 

homem com menos de 55 anos de 
idade 

      

L Morte súbita do coração em mulher 
com menos de 65 anos de idade 

      

 

 

31 - Peso de nascimento:_____,___ g    32 - Estatura de nascimento:_____,___cm 

33 - Nasceu prematuro Sim � (1) Não � (2) 

34 - Informação: do cartão � (1) da mãe � (2)  do adolescente � (3) 

35 - Já foi obeso anteriormente? Sim � (1) Não � (2) 

36 - Se sim, quando? Lactente �(1) Pré-Escolar �(2)  Escolar �(3)  Adolescente �(4) 

37 - Se é obeso (obesidade atual), há quanto tempo? ____ano/s e ________mês/es 

38 - Já fez tratamento para emagrecer? Sim � (1) Não � (2) 

39 - Tomou remédios para emagrecer?  Sim � (1) Não � (2) 

Se sim, qual ou quais? _______________________________________________ 

3 - Antecedentes pessoais 
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40 - Por quanto tempo? ______________ meses 

                                                                                                                                     Anexos 

41 - Fez dieta? Sim � (1)  não � (2)  42 - Por quanto tempo? __________ meses 

43 - Antecedentes Patológicos: Hepatite  Sim � (1)  Não � (2) 

44 - Imobilização ortopédica Sim �(1) Não �(2)45 - Se sim, por quanto tempo?____ 

46 - Quantas vezes? _______ 

47 - Já foi internado? Sim � (1) Não � (2)  

48 - Qual ou quais foi ou foram os motivo/s da/s internação/ões: _______________ 

49 - No total quantos dias ficou internado?___________ 

4 - Nível Sócio-Econômico 
51 - A casa ou apartamento onde a família mora é: 

própria � (1)      alugada � (2) cedida � (3) invadida � (4) 

52 - A casa ou apartamento tem banheiro dentro? Sim � (1) Não � (2) 

53 - A coleta de lixo acontece: 

todos os dias�(1) 2 a 3x/semana�(2) 1x/semana�(3) não acontece�(4) 

54 - Há quanto tempo a mãe ou o responsável mora no Bairro: 

menos de um ano �(1) de 1 a 5 anos � (2) mais de 5 anos � (3) 

55 - O adolescente morou em outra cidade? Sim � (1) Não � (2) 

Se sim qual? ____________________56 - Por quanto tempo?_________________ 

57 - Qual era a idade do adolescente na época em que morou em outra cidade? __ 

58 - A mãe do adolescente: 

mora com o pai do adolescente   � (1) 

mora com outro companheiro (não é o pai do adolescente) � (2) 

mora sem companheiro   � (3) 

59 - Escolaridade da mãe do adolescente: 

 Fundamental�(1) Médio�(2) Superior �(3)  completo�(1)    incompleto � (2) 

60 - Qual a profissão ou ocupação da mãe do adolescente? __________________ 

está desempregada      �(1)                       autônoma � (2) 

está empregada e registrada     � (3) está empregada sem registro� (4) 

61 - Qual a profissão ou ocupação do pai do adolescente? ____________________ 

está desempregado    � (1)        autônomo � (2) 
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está empregado e registrado   � (3)        está empregado sem registro� (4) 

                                                                                                                                     Anexos 

 

 

 
 

DESTA PARTE DO QUESTIONÁRIO EM DIANTE AS PERGUNTAS DEVERÃO SER 
RESPONDIDAS SOMENTE PELO ADOLESCENTE E EM CARÁTER CONFIDENCIAL 

 

Entrevistador _____________________ 

5 - Adolescente 

Atividade Física 

62 - Você pratica regularmente algum esporte fora das aulas de Educação Física? 

Sim � (1)    Não � (2) 

63 - Se sim, quantas vezes e horas por semana você pratica? 

Vezes por semana   Tempo por vez 

1x por semana  � (1) 30 minutos � (1) 

2x por semana  � (2) de 30 minutos até 1 hora� (2)  

3x por semana  � (3) mais de 1 hora� (3) 

mais de 3x por semana � (4)  

64-Quantas horas você dorme a noite?<7 horas �(1)  de 7 a 10 horas �(2) >10 horas�(3) 

65 - O que você mais gosta de fazer nos momentos de lazer? 

ouvir música sem dançar  � (1)          dormir � (6) 

ouvir música e dançar  � (2)          andar de bicicleta ou de patins� (7) 

usar o computador  � (3)          outras atividades � (8) 

assistir TV ou jogar videogame � (4)           Quais? ____________________ 

jogar bola (esporte)  � (5)                    

66 - Você tem o hábito de dormir durante o dia?  Sim � (1) Não � (2) 

Fase - 3 
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67– Se sim durante quanto tempo? até 1 hora � (1)  de 1 a 2 horas � (2)  > 2 horas � (3) 

                                                                                                                                     Anexos 

68 - Como você se vê? 

mais ativo que os outros � (1) igual aos outros � (3) 

menos ativo que os outros � (2) não sei  � (4) 

69 - Em termos de atividade física como você se define? 

sedentário � (1) pouco ativo � (2) ativo � (3) muito ativo � (4) 

70 - Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia de semana? 

< 4 horas � (1)     de 4 a 6 horas  � (2)  de 6 a 8 horas  � (3)    > 8 horas� (4) 

71 - Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia de fim de semana? 

< 4 horas � (1)   de 4 a 6 horas � (2)  de 6 a 8 horas � (3)   > 8 horas � (4) 

72 - Em geral como você vai à escola? 

a pé � (1) de ônibus � (2)  de perua � (3) por outros meios �  (4)Quais?_____________ 

73 - Você tem o hábito de andar a pé ou de bicicleta?  Sim  � (1)     Não �  (2) 

74 - Se sim, quanto tempo por dia? 

até 1 hora � (1)  de 1 a 2 horas � (2)  de 2 a 4 horas � (3)   mais do que 4 horas � (4)                                    

75 - Participa de alguma associação, clube ou equipe de algum esporte, na escola ou fora dela?    

Sim � (1)  Não � (2) 

76 - Quantas horas por dia você assiste televisão? 

até 1 hora� (1)  1 a 2 horas� (2)  2 a 4 horas� (3)  4 a 6 horas� (4)  mais de 6 horas� (5) 

Tabagismo 

77 - Você já fumou pelo menos 100 cigarros em toda a sua vida? Sim � (1)     Não � (2) 

78 - Fuma atualmente?  Sim � (1) Não � (2)         79 - Quantos cigarros por dia?  

menos que 5 � (1)   5 a 10 � (2)    10 a 20  � (3)     mais que20  � (4) 

Etilismo 

80 – Você costuma beber? Sim � (1)  Não � (2)    81 - Com que freqüência?  
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todos os dias � (1)  3x/sem � (2)  1x/sem �  (3)  quinzenalmente � (4)  mensalmente � (5) 

                                                                                                                                     Anexos 

82 - Qual bebida alcoólica você mais gosta? 

Cerveja �(1)  Vinho Tinto �(2)  Vinho Branco�(3)  Vinho Rose�(4)  Whisky� (5) 

Vodka� (6)  Pinga � (7)  Outras � (8)  Quais?______________________  Não bebe � (9) 

83 - Quando você bebe, em festas, qual a quantidade? 

Um copo de requeijão  � (1)  Dois copos de requeijão � (2)  Mais que dois � (3) 

Menos que um copo � (4)      ________Goles � (5) 

84- Você costuma ir à festas quantas vezes por semana?   Nunca � (1)   Uma vez por semana � 

(2)   Duas vezes por semana � (3)   Três vezes ou mais por semana � (4) 

85 - Como é seu relacionamento com seu pai?  

Ótimo � (1) Bom � (2) Regular � (3)  Ruim � (4) Péssimo � (5) 

86 - Como é seu relacionamento com sua mãe? 

Ótimo � (1) Bom � (2) Regular � (3) Ruim � (4) Péssimo � (5) 

87 - Como é seu relacionamento com seus irmãos? 

Ótimo � (1) Bom � (2) Regular � (3) Ruim � (4) Péssimo � (5) 

88 - Você tem grupo de amigos? Sim � (1) Não � (2)  

89 - Você tem um melhor amigo? Sim � (1) Não � (2) 

90 - Você tem namorado/a atualmente? Sim � (1) Não � (2)   

91-Caso tenha, há quanto tempo?  

Até 1 semana�(1) >1 semana até 1 mês �  (2)  >3 meses até 6 meses � (3)  >1 ano � (4) 

92-Como você vai na Escola? Ótimo� (1) Bom� (2) Regular� (3) Ruim� (4) Péssimo� (5) 

93 – Qual a matéria que você tem mais dificuldade?_____________________________ 

94 - Você já foi reprovado?  Sim � (1)   Não � (2)    95 - Quantas vezes? 

Zero  � (1)   Uma  � (2)   Duas   � (3)   Três  � (4)   Mais que 3 � (5) 

96 - Em qual situação você costuma beliscar? 
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Quando está triste � (1)      Entediado � (2)      Com raiva � (3)      Alegre � (4)    

                                                                                                                                     Anexos 

Quando tem algum problema � (5)        ___________________________� (6) 

97 - Em que horário você costuma beliscar? 

Pela manhã  � (1)   à tarde  � (2)   à noite  � (3)   de madrugada  � (4)  

Medicamentos 

98 - Você usa medicamentos continuamente? Sim � (1) Não � (2) 

Se sim qual ou quais?_____________________________________________________ 

99 - Atualmente você está tomando algum medicamento? Sim� (1)Não � (2)  

Se sim qual ou quais?_____________________________________________________ 

100 - Toma anticoncepcional?  Sim � (1) Não � (2)  

Se sim qual ou quais?_________________________ 101- Há quanto tempo?_________ 

102 - Toma suplementação de Cálcio?  Sim � (1)   Não � (2) 

Se sim qual ou quais?_________________________ 103 - Há quanto tempo?________ 

104 - Toma suplementação vitamínica? Sim � (1)    Não � (2) 

Se sim qual ou quais?________________________ 105 - Há quanto tempo?_________ 

106 - Toma chás com finalidades terapêuticas? Sim � (1)  Não � (2) 

Se sim qual ou quais?________________________ 107 - Há quanto tempo? _________ 

108 – Toma outros remédios? Sim � (1) Não � (2) 

Se sim qual ou quais?________________________ 109 - Há quanto tempo? _________ 

Drogadição 

110 - Você já experimentou alguma droga? Sim � (1)   Não � (2)  Qual?______________ 

111-Continua usando?Sim� (1) Não� (2) 112-Se sim, qual a freqüência e o tipo de droga? 



 
 

 

80 
 

 

                                                                                                                                     Anexos 

Tipo Diariamente Semanalmente Quinzenalmente Mensalmente 

S Maconha     

T Cocaína     

U Crack     

V Heroína     

X Ectasy     

Z Outros     
  

PARTE NUTRICIONAL 
 6- Alimentação 
 
A - Alimentação durante o primeiro ano de vida 
01- 0 adolescente foi amamentado ao peito desde o nascimento?  

Sim  (1)    Não  (2)  Não sabe  (3)    Se sim, por quanto tempo?  __  __ meses 

02- Com que idade o adolescente parou de mamar na mamadeira?  ______ meses / anos 

03- Qual o tipo de leite mais freqüentemente utilizado na mamadeira durante o primeiro ano de 

vida?   Leite integral:  Saquinho   (1)    Fórmulas infantis (4)     Outros (5)  

                                                  Longa vida  (2) 

                                                  Pó               (3) 

04- Com que idade o adolescente começou a comer os mesmos alimentos da família? 

____________meses/anos 

1. B - Alimentação atual 

05-Costuma comer a gordura que enxerga na carne?  

 Sim(1)    Não(2)    Não come carne(3)                                    

06-Costuma comer a pele da galinha?  Sim(1)        Não(2)      Não come galinha(3) 

07- Qual o tipo de gordura é utilizada com mais freqüência no preparo de carne frita ou assada que 

o adolescente come?  (ler as alternativas) 

 manteiga (1)                                                óleos vegetais (soja, milho, etc.)  (6) 
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 gordura vegetal hidrogenada (2)                 utiliza somente o suco da própria carne (7) 

                                                                                                                                     Anexos 

 banha de porco (3)                                      microondas ou grelha (8) 

 margarina comum (4)                                  nunca come carne frita ou assada (9) 

 margarina light (com menos gordura) ou polinsaturada (5) 

08- Com que freqüência o adolescente consome os alimentos citados abaixo? 

a. Refrigerante: 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

b. Salgados (coxinha,  kibe, pastel, croissant...):                                                

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

c. Salgadinhos (Fandangos, batatinha,...): 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

d. Lanches (hamburguer, cachorro-quente,...): 

 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

e. Balas e chicletes: 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

f. Doces em geral (chocolate, sorvete, pudim ,doce de leite, bolacha recheada, …): 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

09- a.  Doces específicos  (sorvete, doce de leite, pudim, arroz doce, manjar): 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

b. Leite: 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

c. Iogurte: 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

d. Queijo: 
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 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

                                                                                                                                     Anexos 

 

10- a) Com que freqüência você faz lanches fora de casa (Mc Donald´s, Pizzarias, Trailer´s ...)? 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

b) Com que freqüência você come lanches em casa pedido por telefone (Pizzas, Sanduíches, 

Esfihas...)? 

 todos os dias(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

c) Com que freqüência você come frituras? 

 todos os dia(1)      1 a 3x/sem(2)      4 a 6x/sem(3)      menos que 1x/sem(4) 

 

11- Em qual lugar você costuma comer em companhia dos seus amigos? 

 Lanchonete(1)        Na sua casa (3)               Escola (5)        Restaurante (7) 

 Mc Donald´s (2)      Na casa do amigo (4)      Pizzaria (6)      Outros (8) 
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 ANEXO lV – Manual de Codificação do Banco de Dados/ 

Questionário 
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Manual de codificação Banco de Dados / Questionário - ECCHOS 

                                                                                                                                 Anexos 

    
Nº  Variável Tipo Código 
  RG N - 3 Nº identificação do adolescente (nº da pasta) 
  SÉRIE N - 2 1A-1 / 1B-2 / 1C-3 / 1D-4 / 1E-5 / 1F-6 / 1G-7 / 1H-8 / 1I-9 / 1J-10 / 1K-11 / 1L-12 / 1M-13 /  
      1N-14 / 1O-15 / 2A-16 / 2B-17 / 2C-18 / 2D-19 / 2E-20 / 2F-21 / 2G-22 / 2H-23 / 2I-24 / 2J-25 
      2K-26 / 3A-27 / 3B-28 / 3C-29 / 3D-30 / 3E-31 / 3F-32 / 3G-33 / 3H-34 / 3I-35 / 3J-36 
  DATA Data Data da entrevista 
  DATANASC Data Data de nascimento 
  INICIAIS A - 4 Iniciais adolescente 
  SEXO N - 1 1 - masculino, 2 – feminino 
  COR N - 1 1 - branco   2 - negro   3 - pardo  4 - amarela  5 - outras 
1 PESO N - 5 Peso do adolescente em kg 
2 ALTURA N - 4 Altura do adolescente em cm 
5 DIAGNUTRI N - 1 1 - Obeso   2 - Eutrófico   3 - Baixa estatura  4 - Sobrepeso 
6 TANNER N - 1 P4G4 - 1 / P4G5 - 2 / P5G4 - 3 / P5G5 - 4 / P4M4 - 5 / P4M5 - 6 / P5M4 - 7 / P5M5 - 8 
7 IDADEME N - 2 Idade da menarca em anos 
8 DUM Data Data última menstruação 
9 PAS N - 3 Pressão Arterial Sistólica 
9 PAD N - 3 Pressão Arterial Diastólica 
10 INICIAR A - 4 Iniciais do responsável  
11 PARENT N - 1 1 - mãe / 2 - pai / 3 - mãe e pai / 4 - outros 
12 NATURAL N - 1 1 - Cidade São Paulo / 2 - Estado de São Paulo / 3 - Outros 
13 IRMÃOS N - 2 Nº irmãos do adolescente 
13 PRIMOGEN N - 1 1 - Sim / 2 – Não 
13 CAÇULA N - 1 1 - Sim / 2 – Não 
14 IDMAE N - 2 Idade da mãe em anos 
15 ESTMAE N - 4 Estatura da mãe em cm 
16 PESMAE N - 5 Peso da mãe em kg 
17 PASMAE N - 3 Pressão Arterial Sistólica da mãe em mmHg 
17 PADMAE N - 3 Pressão Arterial Diastólica da mãe em mmHg 
18 REMEMAE N - 1 Remédio para pressão mãe  1 - Sim  2 -  Não 
19 SANGMÃE N - 1 Exame sangue mãe 1- Sim 2- Não 
20 COLALTMÃE N - 1 Colesterol alto mãe 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sei 
21 TGALTMAE N - 1 Triglicérides alto mãe 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sei 
22 IDPAI N - 2 Idade do pai em anos 
23 ESTPAI N - 4 Estatura do pai em cm 
24 PESPAI N - 5 Peso do pai em kg 
25 PASPAI N - 3 Pressão Arterial Sistólica do pai em mmHg 
25 PADPAI N - 3 Pressão Arterial Diastólica do pai em mmHg 
26 REMEPAI N - 1 Remédio para pressão pai  1 - Sim  2 - Não 
27 SANGPAI N - 1 Exame sangue pai 1- Sim 2- Não 
28 COLALTPAI N - 1 Colesterol alto pai 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sei 
29 TGALTPAI N - 1 Triglicérides alto pai 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sei 
30 DOENCRO N - 1 Doenças crônicas 1 - Sim  2 – Não 
  OBESAP N - 1 Obesidade avô (pai)  1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
  OBESAFP N - 1 Obesidade avó (pai)  1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
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OBESAM 

                                                                                                                                 Anexos 
N - 1 Obesidade avô (mãe) 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 

OBESAFM N - 1 Obesidade avó (mãe) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
DISLAP N - 1 Dislipidemia avô (pai) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
DISLAFP N - 1 Dislipidemia avó (pai)  1 - Sim 2 - Não    3 - Não sabe 
DISLAM N - 1 Dislipidemia avô (mãe) 1 - Sim 2 - Não    3 - Não sabe 
DISLAFM N - 1 Dislipidemia avó (mãe) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
HAAMP N - 1 Hipertensão avô (pai)  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
HAAFP N - 1 Hipertensão avó (pai)  1 - Sim 2 - Não    3 - Não sabe 
HAAMM N - 1 Hipertensão avô (mãe) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
HAAFM N - 1 Hipertensão avó (mãe) 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
AVCPAI N - 1 Infarto ou AVC pai  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
AVCMAE N - 1 Infarto ou AVC mãe 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
AVCAMP N - 1 Infarto ou AVC avô (pai) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
AVCAFP N - 1 Infarto ou AVC avó (pai) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
AVCAMM N - 1 Infarto ou AVC avô (mãe) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
AVCAFM N - 1 Infarto ou AVC avó (mãe) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
DIABPAI N - 1  Diabetes pai  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
DIABMAE N - 1 Diabetes mãe  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
DIABAMP N - 1 Diabetes avô (pai) 1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
DIABAFP N - 1 Diabetes avó (pai)  1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
DIABAMM N - 1 Diabetes avô (mãe)  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
DIABAFM N - 1 Diabetes avó (mãe)  1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
CAPAI N - 1  Câncer pai  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
CAMAE N - 1 Câncer mãe  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
CAAMP N - 1 Câncer avô (pai) 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
CAAFP N - 1 Câncer avó (pai)  1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
CAAMM N - 1 Câncer avô (mãe)  1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
CAAFM N - 1 Câncer avó (mãe)  1 - Sim 2 - Não   3 - Não sabe 
THEPAI N - 1 Tumor hepático pai  1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
THEMAE N - 1 Tumor hepático mãe  1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
THEAMP N - 1 Tumor hepático avô (pai)  1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
THEAFP N - 1 Tumor hepático avó (pai)  1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
THEAMM N - 1 Tumor hepático avô (mãe)  1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
THEAFM N - 1 Tumor hepático avó (mãe)  1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
CHEPPAI N - 1 Cirurgias hepato pai 1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
CHEPMAE N - 1 Cirurgias hepato mãe 1 - Sim  2 - Não    3 - Não sabe 
CHEPAMP N - 1 Cirurgias hepato avô (pai) 1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
CHEPAFP N - 1 Cirurgias hepato avó (pai) 1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
CHEPAMM N - 1 Cirurgias hepato avô (mãe) 1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
CHEPAFM N - 1 Cirurgias hepato avó (mãe) 1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
CAHEPPAI N - 1 Cálculo hepático pai 1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
CAHEPMAE N - 1 Cálculo hepático mãe 1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
CAHEPAMP N - 1 Cálculo hepático avô (pai) 1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
CAHEPAFP N - 1 Cálculo hepático avó (pai) 1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
CAHEPAMM N - 1 Cálculo hepático avô (mãe) 1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
CAHEPAFM N - 1 Cálculo hepático avó (mãe) 1 - Sim  2 - Não   3 - Não sabe 
MORSUBHPAI N - 1 Morte súbita do coração em homem pai 1 - Sim  2 - Não  3 - Não sabe 
MOSUBHAP N - 1 Morte súbita do coração em homem avô (pai)  1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
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MORSUBHAMM N - 1 Morte súbita do coração em homem avô (mãe) 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 

  MORSUBMMAE N - 1 Morte súbita do coração em mulher mãe 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
  MORSUBMAFP N - 1 Morte súbita do coração em mulher avó (pai) 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
  MORSUBMAFM N - 1 Morte súbita do coração em mulher avó (mãe) 1 - Sim 2 - Não  3 - Não sabe 
31 PESONASC N - 4 Peso de nascimento em gramas 
32 ESTNASC N - 3 Estatura de nascimento em centímetros 
33 NASPREMAT N - 1 Nasceu prematuro 1 - Sim 2 – Não 
34 PARTO N - 1 Tipo de parto 1 - Normal  2 - Cesária 3 - Outros 
35 INFORMAÇÃO N - 1 1 - do cartão  2 - da mãe  3 - do adolescente 
36 JAFOIOBESO N - 1 1 - Sim   2 – Não 
37 SESIMQUAN N - 1 1 - Lactente 2 - Pré escolar 3 - Escolar 4 - Adolescente  5 - Todas as fases 
38 CONSIDEOB N - 1 Considera obeso 1 - Sim 2 - Não 3 - Não Sabe 
39 SEOBESO N - 2 Se considera obeso por quanto tempo, em anos 
40 JAFEZTRAT N - 1 Já fez tratam para emagrecer 1 - Sim 2 - Não 
41 TOMREME N - 1 Tomou remédios para emagrecer 1 - Sim 2 - Não 
42 QUAL N - 3 VER MEDICAMENTO 
43 TEMPO N - 2 Tempo em meses 
44 FEZDIETA N - 1 1 - Sim  2 – Não 
45 PORQUANT N - 2  Por quanto tempo em meses 
46 HEPATITE N - 1 1 - Sim  2 – Não 
47 IMOBILIZ N - 1 Imobilização ortopédica 1 - Sim  2 - Não 
48 SESIQUA N - 3 Se sim quanto tempo em meses 
48 JAINTERN N - 1 Já foi internado  1 - Sim  2 – Não 
49 SESIMQ N - 1 Quando, 1 - Lactente 2 - Pré escolar 3 - Escolar 4 - Adolescente 5 - Todas as fases 
50 QUANTAS N - 3 Quantas vezes 
51 MOTIVO N - 3 Motivo da internação   VER MOTIVO 
52 DIAS N - 2 Número de Dias de internação 
53 CASAPAR N - 1 Casa ou apart. onde mora 1 - própria 2 - alugada 3 - cedida 4 -invadida  
54 BANHEDEN N - 1 Tem banheiro dentro,  1 - Sim  2 - Não 
55 COLELIXO N - 1 Coleta de lixo, 1 - 4xou+/semana, 2 - 2a3x/semana, 3 - 1x/semana 4 - não  
56 MAEMORA N - 1 Há quanto tempo mora no bairro 1 - < de um ano, 2 - 1 a 5 anos, 3 - mais de 5 anos 
57 ADOLMORO N - 1 Adolescente morou em outra cidade  1 - Sim  2 - Não 
58 SESIMCID N - 1 Se sim em qual cidade?   1 - São Paulo, 
      2 - Grande São Paulo,  3 - Interior de São Paulo,  4 - Outros Estados, 5 - Outro País 
59 QUANTEM N - 3 Quanto tempo em meses 
60 IDADEADO N - 2 Qual era a idade do adoles. Na época em que morou em outra cidade, em meses 
61 MAEADOL N - 1 Mãe do adoles mora com 1 - pai do adol 2 - outro companheiro 3 - sem companheiro 
62 ESCOLMAE N - 2 Escolaridade mãe,  11 - Fund completo, 12 - Fund incompleto, 21 - Médio completo 
      22 - Médio incompleto, 31 - Superior completo, 32 - Superior incompleto 
63 PROFMAE N - 1 Profissão da mãe  1- Está desempregada, 2 - Autônoma, 3 - Está empregada e registrada 
      4 - Está empregada e sem registro 
64 PROFPAI N - 1 Profissão do pai 1 - Está desempregado, 2 - Autônomo, 3 - Está empregado e registrado 
      4 - Está empregado e sem registro 
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RENDA N - 1  Renda mensal da família 

      1 - 0 a 5 SM,  2 - 6 a 11 SM,  3 - 12 a 17 SM,  4 - 18 a 23 SM,  5 - > 23 SM 
66 VIVEM N - 1 Quantas pessoas vivem dessa renda. Em número 
67 PRATESP N - 1 Pratica esporte for a das aulas de ED F. 1 - Sim  2 - Não 
67 TIPO N - 3 Tipo de esporte VER TIPO 
68 VEZES N - 1 Quantas vezes pratica? 1 - 1x/semana, 2 - 2x/semana, 3 - 3x/semana, 4 - >3x/sem 
68 TEMPVEZ N - 1 Tempo por vez que pratica. 1 - 30 minutos, 2 - de 30 até 1 hora, 3 - mais de 1 hora 
69 HORASONO N - 2 Quantas horas de sono, em horas 
70 GOSTAMAIS N - 1 O que mais gosta de fazer 
      1 - Ouvir música sem dançar,  2 - ouvir música e dançar,  3 - usar o computador 
      4 - Assistir TV e video game, 5 - jogar bola, 6 - dormir, 7 - bicicleta ou patins 
      8 - outras atividades 
71 HABDORMIR N - 1 Hábito de dormir durante o dia?  1 - Sim  2 - Não 
72 SIMDURA N - 2 Se sim, durante quanto tempo, em horas 
73 VOCEVE N - 1 Como você se vê, 1 - mais ativo que os outros, 2 - menos ativo que os outros 
      3 - igual aos outros, 4 - não sei 
74 ATIVFIS N - 1 A. Fís. como você se define, 1 - Sedentário, 2 - Pouco Ativo, 3 - Ativo, 4 - Muito Ativo 
75 SENTDIASE N - 1 Sentado dia de semana, 1 - < 4 horas, 2 - 4 a 6 horas, 3 - 6 a 8 horas, 4 - > 8 horas 
76 SENTFIMSE N - 1 Sentado fim de semana, 1 - < 4 horas, 2 - 4 a 6 horas, 3 - 6 a 8 horas, 4 - > 8 horas 
77 VAIESCOLA N - 1 Com você vai à escola? 1 - a pé, 2 - ônibus, 3 - de perua, 4 - de bicicleta, 5 - outros 
78 HABANDAR N - 1 Você tem o hábito de andar a pé ou de bicicleta? 1 - Sim 2 - Não 
79 TEMPDIA N - 1 Quanto tempo por dia? 1 - até 1 hora, 2 - 1 a 2 horas, 3 - 2 a 4 horas, 4 - > 4 horas 
80 HORATELE N - 1 Quantas horas de televisão por dia? 1 - até 1 hora, 2 - 1 a 2 horas, 3 - 2 a 4 horas 
      4 - 4 a 6 horas, 5 - > 6 horas 
81 FUMOCIGA N - 1 Já fumou pelo menos 100 cigarros por dia? 1 - Sim   2 - Não 
82 FUMATUAL N - 1 Fuma atualmente? 1 - Sim   2 – Não 
83 CIGARROS N - 1 Quantos cigarros por dia?  1 - < 5, 2 - 5 a 10, 3 - 10 a 20, 4 - > 20 
84 COSTUBE N - 1 Costuma beber?  1 - Sim   2 – Não 
85 FREQUE N - 1 Com que frequência?  1 - todos os dias, 2 - 1x/sem, 3 - 3x/sem, 4 - quinzenalmente 
      5 – mensalmente 
86 BEBIDAALC N - 1 Bebida alcoólica que mais gosta? 1 - cerveja, 2 - vinho tinto, 3 - vinho branco 
      4 - vinho rosé, 5 - whisky, 6 - vodka, 7 - pinga, 8 - outras, 9 - não bebe 
87 BEBEFEST N - 1 Quando bebe em festas, qual a quantidade? 1 - menos que um, 2 - um, 3 - dois 
      4 - > do que dois 
88 COSTUFEST N - 1 Costuma ir a festas? 1 - nunca ou menos de uma, 2 - uma vez, 3 - duas vezes 
      4 - três vezes ou mais 
89 RELAPAI N - 1 Como é seu relacionamento com seu pai? 1 - Ótimo, 2 - Bom, 3 - Regular, 4 - Ruim 
      5 - Péssimo, 6 - Não se aplica 
90 RELAMAE N - 1 Como é seu relacionamento com sua mãe? 1 - Ótimo, 2 - Bom, 3 - Regular, 4 - Ruim 
      6 - Péssimo, 6 - Não se aplica 
91 RELAIRMAO N - 1 Como é seu relacionamento com seu irmão? 1 - Ótimo, 2 - Bom, 3 - Regular, 4 - Ruim 
      7 - Péssimo, 6 - Não se aplica 
92 GRUAMIGO N - 1 Você tem grupo de amigos?  1 - Sim  2 - Não 
93 MELAMIGO N - 1 Você tem um melhor amigo? 1 - Sim  2 - Não 
94 NAMORA N - 1 Namora atualmente? 1 - Sim  2 – Não 
95 QUANTMESES N - 1 Caso tenha, há quantos meses? 1 - menos que um, 2 - de 1a menos que 3 
      3 - de 3 a menos que 12, 4 - maior que 12 
96 APROVESC N - 1 Como está seu aproveitamento escolar?  1 - Ótimo, 2 - Bom, 3 - Regular, 4 - Ruim, 5 - Pés 
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JAFOIREPRO N - 1 Vôce já foi reprovado? 1 - Sim  2 – Não 

99 QUANTVEZ N - 1 Quantas vezes? 1 - Uma, 2 - Duas, 3 - Três, 4 - Mais que Três 
100 COSTBELI N - 1 Costuma beliscar quando está: 1 - Triste, 2 - entediado, 3 - com raiva, 4 - alegre, 
      5 - ancioso, 6 - outro motivo 
101 HORBELI N - 1 Em que horário você costuma beliscar? 1 - Pela manhã, 2 - à tarde, 3 - à noite 
      4 - de madrugada, 5 - não belisca 
102 USAMEDCONT N - 1 Vôce usa medicamento continuamente?  1 - Sim  2 - Não 
103 MEDICA N - 3 Se sim qual?  VER MEDICAMENTO 
104 ATUALMED N - 1 Atualmente está tomando algum medicamento? 1 - Sim  2 - Não 
105 MEDICATU N - 3 Se sim, qual?  VER MEDICAMENTO 
106 ANTICONC N - 1 Toma anticoncepcional? 1 - Sim  2 - Não 
107 TIPOANTIC N - 3 Se sim qual?  VER MEDICAMENTO 
108 TEMPUSO N - 2 Há quantos meses? Em meses 
109 MEDICALCIO N - 1 Toma medicamento que contenha cálcio? 1 - Sim  2 - Não 
110 TIPCALCIO N - 3 Se sim, qual?  VER MEDICAMENTO 
111 TEMPCAL N - 3 Quantos meses? Em meses 
112 SUPLEMVIT N - 1 Toma suplementação vitamínica? 1 - Sim  2 - Não 
113 TIPSUPLEM N - 3 Se sim, qua? VER MEDICAMENTO 
114 MESVITAM N - 3 Há quantos meses? Em meses 
115 CHAS N - 1 Toma chás? 1 - Sim  2 – Não 
118 OUTROREM N - 1 Toma outro remédio? 1 - Sim  2 - Não 
119 QUALREM N - 3 Se sim, qual? VER MEDICAMENTO 
120 MESESREM N - 3 Há quantos meses? 
121 DROGAS N - 1 Já experimentou alguma droga? 1 - Sim  2 - Não 
122 QUALDRO N - 1 Se sim, qual tipo de droga? 
      1 - Maconha ,  2 - Cocaína,  3 - Crack,  4 - LSD, 5 - Ecstasy, 6 - Todas, 7 - Lança perfume 
      8 - Cola, 9 – Benzina 
123 CONTIUSA N - 1 Continua usando? 1 - Sim  2 - Não 
124 FREQDROGA N - 2 Frequencia e tipo da droga?   
      11 - Maconha Diariamente, 12 - Maconha Semanalmente, 13 - Maconha Quinzenalmente 
      14 - Maconha Mensalmente 
      21 - Cocaína Diariamente, 22 - Cocaína Semanalmente, 23 - Cocaína Quinzenalmente 
      24 - Cocaína Mensalmente 
      31 - Crack Diariamente, 32 - Crack Semanalmente, 33 - Crack Quinzenalmente 
      34 - Crack Mensalmente 
      41 - Heroína Diariamente, 42 - Heroína Semanalmente, 43 - Heroína Quinzenalmente 
      44 - Heroína Mensalmente 
      51 - Ecstasy Diariamente, 52 - Ecstasy Semanalmente, 53 - Ecstasy Quinzenalmente 
      54 - Ecstasy Mensalmente 
      61 - Outro Diariamente, 62 - Outro Semanalmente, 63 - Outro Quinzenalmente 
      64 - Outro Mensalmente 
  AMAMENTA N - 1 Adolescente foi amamentado ao peito? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - Não sabe 
  TEMPAMAM N - 2 Se sim por quanto tempo? Em meses 
  PAROU N - 2 Com que idade parou de mamar? Em meses 
  TIPOLEIT N - 1 Tipo de leite frequentemente utilizado? 1 - Saquinho, 2 - Longa vida, 3 - Pó, 4 - Fórmula 
      5 – Outros 
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ALIMENTO N - 2 Com que idade começou a comer alimentos da família? Em meses 

  GORDUCAR N - 1 Costuma comer a gordura que vê na carne? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - Não come carne 
  PELE N - 1 Costuma comer a pele da galinha? 1 - Sim, 2 - Não, 3 - Não come galinha 
  TIPOGORDU N - 1 Que tipo de gordura é mais utilizada? 1 - Manteiga, 2 - Gordura vegetal hidrogenada 
      3 - Banha de porco, 4 - Margarina comum, 5 - Margarina light, 6 - óleo vegetal 
      7 - Suco da própria carne, 8 - microondas ou grelha, 9 - nunca come carne 
  REFRIGER N - 1 Refrigerante: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  SALGADOS N - 1 Salgados: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  SALGAPAC N - 1 Salgadinhos: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  LANCHES N - 1 Lanches: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  BALAS N - 1 Balas: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  DOCEGERAL N - 1 Doces: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  DOCESESPE N - 1 Doces espec.: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  LEITE N - 1 Leite: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem, 5 - não toma 
  IOGURTE N - 1 Iogurte: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  QUEIJO N - 1 Queijo: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  LANCHFORA N - 1 Lanches fora casa: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
      5 - não toma 
  LANCHTELE N - 1 Lanches por tele: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
      5 - não pede 
  COMEFRITU N - 1 Come frituras: 1 - todos os dias, 2 - 1 a 3x/sem, 3 - 4 a 6x/sem, 4 - menos que 1x/sem 
  COMERAMIG N - 1 Em que lugar costuma comer com os amigos? 1 - Lanchonete, 2 - Mc donads, 3 - na sua 
      casa, 4 - na casa do amigo, 5 - escola, 6 - pizzaria, 7 - restaurante, 8 - outros 
  COL N - 5 colesterol 
  COLHDL N - 4 colesterol HDL 
  COLVLDL N - 4 colesterol VLDL 
  COLLDL N - 5 colesterol LDL 
  TRIGLI N - 4 triglicérides 
  FOSFALC N - 5 fosfatase alcalina 
  TGO N - 5 TGO 
  TGP N - 4 TGP 
  GGT N - 4 GGT 
  UREIA N - 4 uréia 
  INSULINA N - 3 insulina 
  CREAT N - 3 creatinina 
  BILTOTAL N - 3 bilirrubina total 
  BILDIRET N - 3  bilirrubina direta 
  BILINDIRE N - 3 bilirrubina indireta 
  HBGLI N - 3 hemoglobina glicosilada 
  GLICEMIA N - 5 glicemia 
  LIPOA N - 3 lipoproteina A 
  APOA N - 4 apolipoproteina A 
  APOB N - 4 apolipoproteina B 
  T4 N - 3 T4 livre 
  TSH N - 3 TSH 
  VITA N - 5 vitamina B12 
  ACFOLI N - 3 ácido fólico 
  HOMO N - 6 homocisteína plasmática 
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ARMSTISS N - 3 porcentagem gordura do braço 

  LEGSTISS N - 3 porcentagem gordura da perna 
  TRUNKTISS N - 3 porcentagem gordura do tronco 
  TOTALFAT N - 3 porcentagem gordura total 
  L1BMC N - 5 massa ossea coluna 
  L1SPINE N - 5 massa ossea coluna 
  L1RESULTS N - 5 massa ossea coluna 
  L2BMC N - 5 massa ossea coluna 
  L2SPINE N - 5 massa ossea coluna 
  L2RESULTS N - 5 massa ossea coluna 
  L3BMC N - 5 massa ossea coluna 
  L3SPINE N - 5 massa ossea coluna 
  L3RESULTS N - 5 massa ossea coluna 
 L4BMC N - 5 massa ossea coluna 
 L4SPINE N - 5 massa ossea coluna 
 L4RESULTS N - 5 massa ossea coluna 
 ULTRASSHE N - 1 Ultrassonografia hepática  1 - Normal, 2 - Mínima esteatose difusa, 
     3 - Leve / Moderada esteatose difusa, 4 - Grave, 5 - Mínima difusa com pólipo em vesícula 
     6 - Normal com pólipo em vesícula 
 ENDODIAREP N - 4 Diâmetro do vaso em repouso 
 ENDODIAQUI N - 4 Diâmetro do vaso em 15 segundos 
 ENDODIANO N - 4 Diâmetro do vaso em 90 segundos 
 FLUXOREP N - 4 Fluxo em repouso 
 FLUXOQUI N - 5 Fluxo em 15 segundos 
 FLUXONOV N - 5 Fluxo em 90 segundos 
 IDADE_M   Idade em meses  
 IMC   Índice de Massa Corporal 
 IDMUST   Idade em anos (Must) 
 MUST   Classificação Must: 1=Eutrófico , 2=Sobrepeso, 3=Obeso 
 EIZ   Desvio padrão de E/I (Estatura/Idade) 
 EIZCAT   Classificação NCHS E/I: <-2,0 DP=1 - Baixa Estatura; -1,99 a -1,50=2 - Déficit de Crescimento 
 VET   Calorias Totais 
 CHO   Carboidrato em gramas 
 PROT   Proteína em gramas 
 LIP   Lípidio em gramas 
 AGSAT   Ácido Graxo Saturado em gramas 
 COLE   Colesterol 
 CA   Cálcio 
 VITB12   Vitamina B12 em gramas 
 FOL   Ácido Fólico em gramas 
 CHOCAL   Porcentagem de Carboidratos em relação ao VET 
 PROTCAL   Porcentagem de Proteínas em relação ao VET 
 LIPCAL   Porcentagem de Lipídios em relação ao VET 
 AGSATCAL   Porcentagem de Ácido Graxo em relação ao VET 
 VETADEQ   Adequação de calorias RDA 
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PROTADEQ   Adequação de proteínas RDA 
 CAADEQ   Adequação de cálcio RDA 
 VITADEQ   Adequação de Vitamina B12 RDA 
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 ANEXO V – Termo de Consentimento 
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Termo de Consetimento Livre e Esclarecido 
                                                                                                                                     Anexos  

 

Título do Projeto: Fatores de risco e comorbidades associados à obesidade em 

adolescentes de escolas públicas da cidade de São Paulo 

O objetivo deste estudo é investigar os fatores de risco e comorbidades associads à 

obesidade em adolescentes obesos. 

Procedimentos utilizados: 

- exame físico 

- medidas antropométricas (peso e estatura) 

- laboratoriais: coleta de sangue por punção periférica da veia do 

antebraço, com retirada de 40 ml de sangue, para as dosagens glicemia, 

insulina, hemoglobina glicosilada, creatinina, ácido úrico, TGO/AST, 

TGP/ALT, γGT, fosfatase alcalina, bilirrubina total, TSH, T4 livre, colesterol 

total e frações( LDLc, HDLc, VLDLc), triglicérides, apolipoproteinas, 

concentrações de vitamina B12 e folato, homocisteína e genotipagem. 

- Avaliação da esteatose hepática por meio de ultrassom de 

fígado. 

Desconforto: ao se realizar punção venosa para coleta de sangue e causa-se leve 

desconforto e risco mínimo. 

Benefícios para o paciente: este estudo visa avaliar riscos para o desenvolvimento 

de doenças crônicas tais como obesidade, dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão 

arterial, doença gordurosa do fígado, na fase adulta. Os adolescentes com risco serão 

submetidos a tratamento e medidas preventivas. 



 
 

 

94 
 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são a Dra. Maria 

Arlete M. S. Escrivão e o Dr. José Augusto Taddei e a, que poderão ser encontrados na 

R. Loefgreen, 1647, CEP 04000-032, Vila Clementino - São Paulo –SP – telefone 5573-

1246. Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, 1º andar – tels: 

5571-1062 e 5539-7162. É garantida a liberdade da retirada do consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a 

continuidade do seu tratamento na instituição. As informações obtidas serão analisadas 

em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

paciente. Será mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, quando 

estes forem do conhecimento do pesquisador. Não haverá despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não 

haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

                                                                                                                                     Anexos 

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamento proposto neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem o direito 

a tratamento médico na instituição, bem como as indenizações legalmente 

estabelecidas. O pesquisador assume o compromisso de utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o projeto de Fatores de risco e comorbidades 

associados à obesidade em adolescentes de escolas públicas da cidade de São Paulo. 

                                                                                                                                     Anexos 

Eu discuti com os pesquisadores sobre minha decisão em participar deste estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação de meu(minha) 

filho (a) é isenta de despesas e que ele (a) tem garantia do acesso ao tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em deixar meu filho (a) 

participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

meu filho (a) possa ter adquirido, ou no atendimento do meu filho (a) neste serviço. 

_____________________________________  

 Data___/___/____ 

Assinatura do representante legal 

 

______________________________________ 

 Data___/___/____ 

Assinatura do adolescente 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 

esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
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                                                                                                                                     Anexos 

 

______________________________________ 

 Data____/____/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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                                                                                                                                 Anexos 

 
 
De: Cadernos de Saude Publica (cadernos@ensp.fiocruz.br)  
  
Enviada: terça-feira, 6 de abril de 2010 15:57:32 
Para:  agsalvatti@hotmail.com 
 
 
Prezado(a) Dr(a). Aline Giacomelli Salvatti: 
 
 
O artigo "PADRÕES ALIMENTARES DE ADOLESCENTES EUTRÓFICOS E COM EXCESSO DE PESO" 
(CSP_0345/10) foi submetido pelo Dr(a). José Augusto de Aguiar Carrazedo Taddei no periódico Cadernos 
de Saúde Pública (CSP) e você foi incluído como autor do artigo.  
Em caso de dúvidas, envie suas questões para o nosso e-mail, utilizando sempre o ID do manuscrito 
informado acima. Agradecemos por considerar nossa revista para a submissão de seu trabalho. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Prof. Carlos E.A. Coimbra Jr. 
Prof. Mario Vianna Vettore 
Editores  
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