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Wheat is one of the major food components in human diet, accounting for 
approximately 20% of total daily calories. Aiming to identify the intake of 
wheat and wheat products, a food consumption frequency questionnaire 
was applied in Londrina, Paraná, Brazil. A total of 270 persons (64.8% 
female and 35.2% male, aged 8 to 76 years) were interviewed. Macaroni 
(median= 150 g/week) and bread (Md= 275 g/week) were the most 
consumed food items, and a correlation between the intake of wheat 
products and social-demographic and anthropometric data was observed. 
Regarding Body Mass Index, 60.4% of the interviewees had body mass 
index within the normal range, while 20.8% and 9.8% presented overweight 
and obesity, respectively. It was observed that 37% of the subjects interviewed 
had not fi nished graduation, 84.8% did not smoke, 37.8% did not consume 
alcoholic drinks frequently, 53% did not use to do physical activity, and 
79.3% were not on a diet of food restriction. The food consumption 
frequency questionnaire provided a semi-quantitative estimate for the 
intake of wheat products by the population of Londrina.
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ABSTRACT

*Este trabalho é parte da Tese de Doutorado da primeira autora, a ser apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência de 
Alimentos, Universidade Estadual de Londrina, PR.
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RESUMORESUMEN

Trigo es uno de los alimentos más consumidos 
en la dieta humana, contribuyendo con más de 
20% de las calorías diarias totales. Con el 
objetivo de conocer los hábitos de consumo de 
trigo e sus derivados y su correlación con 
algunos factores sociales, demográficos y 
antropométricos, fue aplicado un cuestionario 
de frecuencia de consumo de alimentos a la 
población de Londrina, Paraná, Brasil. Fueron 
encuestados 270 individuos (35,2% del género 
masculino y 64,8% del género femenino, con 
edades entre 8 y 76 años). Macarrón (mediana= 
150 g/semana) y pan (Md= 275 g/semana) 
fueron los alimentos más consumidos, 
observando-se correlación entre el consumo de 
derivados de trigo y dados socio demográfi cos y 
antropométricos. Con relación al Índice de Masa 
Corporal, 60,4% presentaban el IMC dentro del 
rango normal, mientras 20,8 % y 9,8 % 
presentaban sobrepeso y obesidad. Fue observado 
que 37% de los entrevistados presentaban 
graduación incompleta, 84,8% no tenían el 
hábito de fumar, 37,8% no consumían bebidas 
alcohólicas, 53% no practicaban actividad física 
y 79,3% no estaban realizando dieta de 
restricción alimentar. El cuestionario de 
frecuencia de consumo de alimentos proporcionó 
una estimativa semicuantitativa del consumo 
de derivados del trigo por la población de 
Londrina.

Palabras clave: Consumo de alimentos. 
Encuestas nutricionales. 
Antropometría.

O trigo é um dos alimentos mais consumidos na 
dieta humana, contribuindo com 20% do total 
de calorias diárias. A fi m de conhecer o hábito 
de consumo de trigo e seus derivados pela 
população de Londrina, Paraná, Brasil, e sua 
correlação com alguns fatores sociais , 
demográfi cos e antropométricos, foi utilizado 
um questionário de frequência de consumo de 
alimentos (QFCA). O questionário foi aplicado 
a 270 indivíduos (64,8% do gênero feminino e 
35,2% masculino, com idade entre 8 e 76 anos). 
Macarrão (mediana= 150 g/semana) e pão 
francês (Md= 275 g/semana) foram os alimentos 
mais consumidos, observando-se correlação 
entre o consumo de derivados de trigo e dados 
sociodemográfi cos e antropométricos. Quanto 
ao Índice de Massa Corporal, 60,4% dos 
entrevistados apresentavam peso normal, 
enquanto 20,8% e 9,8% apresentavam sobrepeso 
e obesidade, respectivamente. Observou-se que 
37% dos entrevistados apresentavam ensino 
superior incompleto, 84,8% eram não fumantes, 
37,8% dos entrevistados não consumiam bebidas 
alcoólicas com frequência, 53% não praticavam 
atividade física e 79,3% não estavam em dieta. 
O QFCA forneceu uma estimativa semi-
quantitativa do consumo de derivados de trigo 
pela população de Londrina.

Palavras-chave: Consumo de alimentos. 
Inquéritos nutricionais. 
Antropometria.
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INTRODUÇÃO

O trigo (Triticum aestivum L.) é originário do Oriente Médio (Ásia), ocupando 20% da 

área mundial cultivada, com produção anual de 500 milhões de toneladas. Tem sido cultivado no 

Brasil desde 1534 pelos portugueses (OSÓRIO, 1992), sendo que o Estado do Paraná contribui 

com 60% da produção nacional, seguido pelos Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso 

e São Paulo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). No Paraná, a 

região Norte contribui com cerca de 40% do trigo produzido, sendo o município de Londrina 

o segundo maior produtor do Estado, responsável pela produção de aproximadamente 50 mil 

ton/ano. Além de grande importância na produção deste cereal, Londrina se destaca como 

terceira maior cidade da Região Sul, referência regional na prestação de serviços e indústrias 

de transformação (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009).

A produção de trigo atingiu 4,7 milhões de toneladas em 2005, com aumento 

para 5,8 milhões de toneladas na safra de 2008 (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

ECONÔMICAS AVANÇADAS, 2008), refl exo de uma maior área plantada e melhor 

produtividade. No entanto, o consumo nacional aproximado de 10 milhões de toneladas 

ainda requer a importação do produto (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 

2008).

Este cereal é amplamente consumido e difundido na dieta humana, contribuindo 

com aproximadamente 20% do total de calorias diárias. Os derivados imediatos consistem 

de farinha branca e integral. Durante o processamento da farinha branca, são eliminados 

a casca e o gérmen do grão de trigo, diminuindo seu valor nutricional, devido à remoção 

de algumas vitaminas e minerais. No entanto, há maior consumo de farinha branca, 

devido ao seu alto conteúdo de glúten, que confere elasticidade às massas produzidas. O 

trigo pode ser destinado à produção de pão, macarrão, bolo, biscoitos, cereais matinais, 

pizza, assim como triguilho para o preparo de quibe, torta de quibe, tabule e outros 

produtos diversos, fornecendo proteínas de alto valor biológico (com exceção de lisina) 

e carboidratos complexos (amido e fi bras), bem como vitaminas do complexo B e ferro 

(CORNELL; HOVELING, 1998).

A avaliação dietética permite identifi car grupos populacionais de risco e estimar 

a exposição a contaminantes, elaborar programas de intervenção nutricional, assim 

como predizer a adequação alimentar, monitorar tendências na utilização de alimentos e 

determinar grupos de acordo com os padrões dietéticos (CINTRA et al., 1997). O método 

‘questionário de frequência de consumo de alimentos’ (QFCA) apresenta vantagem pelo 

baixo custo, rapidez na aplicação e efi ciência na identifi cação do consumo habitual de 

alimentos (SLATER et al., 2003), sendo apontado como o método de avaliação dietética 

mais apropriado na epidemiologia (WILLET, 1990).

Este trabalho teve como objetivo avaliar a ingestão de derivados de trigo pela 

população de Londrina, Paraná, e sua correlação com fatores sociais, demográfi cos e 

antropométricos, utilizando o método de Questionário de Frequência de Consumo de 

Alimentos.
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MÉTODO

CASUÍSTICA

Um Questionário de Frequência de Consumo de Alimentos (QFCA) seletivo e semi-

quantitativo foi aplicado a uma amostra da população da cidade de Londrina, Paraná, 

para avaliar o consumo de trigo e derivados, no período compreendido entre os meses de 

setembro de 2007 a abril de 2008. O QFCA, com período de referência de uma quinzena, foi 

autopreenchido pelos integrantes da amostra, após abordagem explicativa sobre a pesquisa.

O tamanho da amostra foi calculado conforme Barbetta (2001) utilizando a fórmula 

n0= 1/E0
2, onde n0 é a primeira aproximação para o tamanho da amostra e E0 é o erro 

amostral tolerado, estabelecido neste trabalho como 6%. O tamanho da amostra a ser 

entrevistada (n), constituída de 270 indivíduos, foi calculada pela fórmula n= N x n0/ 

N + n0, sendo N o tamanho da população (447.000 habitantes; PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LONDRINA, 2007). A pesquisa foi autorizada pelo ‘Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos’ da Universidade Estadual de Londrina, através de Parecer

nº 173/07. A participação foi voluntária com Consentimento Livre e Esclarecido, 

assegurando-se a confi denciabilidade das informações. O tempo médio de preenchimento 

foi de quinze minutos.

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

O questionário consistiu de duas partes, uma contendo perguntas sobre o perfi l do 

indivíduo entrevistado e outra sobre consumo de trigo e seus derivados. Dados de peso 

e altura fornecidos pelos entrevistados foram utilizados para calcular o Índice de Massa 

Corporal (IMC), por meio da fórmula: IMC= peso/altura2.

A quantidade dos alimentos foi avaliada considerando porção alimentar por medida 

caseira para cada produto, segundo a ANVISA (2003). As frequências de consumo utilizadas 

neste trabalho foram: “não consumo”, “consumo eventualmente”, “consumo a cada 15 dias”, 

“1 a 2 vezes por semana”, “3 a 4 vezes por semana”, “5 a 6 vezes por semana”, “consumo 

1 vez ao dia” e “consumo 2 vezes ao dia”. A quantidade consumida de cada alimento para 

um período semanal foi calculada a partir dos dados de tamanho da porção e frequência 

de consumo.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A média (M), mediana (Md), primeiro quartil (Q25) e terceiro quartil (Q75) dos 

resultados foram determinados. Devido à falta de distribuição normal inerente aos 

dados referentes ao consumo de alimentos, os testes estatísticos realizados foram os não 

paramétricos: correlação de Spearman, teste de Mann-Whitney e teste de Kruskal-Wallis. 

O software utilizado para os testes estatísticos foi o programa Statistica versão 6.0 (Tulsa, 

Oklahoma, Estados Unidos).
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RESULTADOS

Em algumas das questões abordadas, o número total de observações não alcança 

100%, pois nem todos os entrevistados responderam a todas as questões.

A tabela 1 apresenta o perfi l sociodemográfi co dos entrevistados, sendo que a maioria 

(64,8%) é do gênero feminino e idade média de 31,2 anos, mediana (Md) de 25 anos 

(n= 269) e intervalo de 8 a 76 anos (Q25= 21 anos, Q75= 40 anos). Os dados mostraram 

correlação negativa entre a idade e o consumo de biscoito recheado (r= -0,23), barra de 

cereal (r= -0,17) e hambúrguer (r= -0,19) pela população estudada (p<0,05; correlação 

de Spearman). Observou-se, também, consumo semanal superior de cachorro quente 

(Md= 18,75 vs. 12,50g; intervalo interquartil= 12,5 – 75,0g vs. 0,0 – 25,0g) e biscoito recheado 

(Md= 15,0 vs. 7,5g; intervalo interquartil= 0,0 – 105,0g vs. 0,0 – 45,0g) pelos indivíduos do 

gênero masculino (p<0,05; teste de Mann-Whitney).

Tabela 1 – Perfi l sociodemográfi co da população entrevistada, no período de 
setembro de 2007 a abril de 2008. Londrina, PR

Variável Classes N (%)

Gênero
Masculino
Feminino

91 (31,7)
175 (64,8)

Idade (anos)

Abaixo de 15
16 – 30
31 – 45
46 – 60
Acima de 60

10 (3,7)
154 (57,0)
56 (20,7)
36 (13,3)
13 (4,8)

IMC*

Baixo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidade

23 (9)
154 (60,4)
53 (20,8)
25 (9,8)

Região de origem

Sul
Sudeste
Nordeste
Centro-oeste

157 (58,1)
92 (34,1)
5 (1,9)
3 (1,1)

Ascendência

Multi-étnica
Italiana
Japonesa
Espanhola
Portuguesa
Africana
Indígena
Outras

88 (32,6)
51 (18,9)
18 (6,7)
13 (4,8)
12 (4,4)
11 (4,1)
5 (1,9)
12 (4,4)

* IMC = Índice de Massa Corporal. Total de pessoas entrevistadas= 270. Total de habitantes = 447.000. O número 
total de observações não alcança 100%, pois nem todos os entrevistados responderam a todas as questões.
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O peso dos entrevistados variou de 32 a 120kg, com média de 65kg e mediana de 

63kg (n= 261), enquanto a altura variou de 1,32 a 1,94m, com média de 1,67m e mediana 

de 1,66m (n= 259). Quanto ao índice de massa corporal (Tabela 1), 9 % apresentavam 

baixo peso (IMC < 18,5kg/m2), 60,4% peso normal (18,6 < IMC < 24,9kg/m2), 20,8% 

sobrepeso (25,0 < IMC < 29,9kg/m2) e 9,8% obesidade (IMC > 30,0kg/m2). Cabe ressaltar 

que o consumo de macarrão apresentou correlação positiva com o peso da população 

estudada (r= 0,24; p<0,05; correlação de Spearman). Avaliando o consumo de derivados de 

trigo conforme faixa de IMC, observou-se que houve diferença signifi cativa no consumo de 

hambúrguer e biscoito doce (p<0,05; teste de Kruskal-Wallis). O consumo de hambúrguer 

foi superior em indivíduos com baixo peso (Md= 75,0g; intervalo interquartil = 12,5 – 75,0g), 

mas inferior em indivíduos com sobrepeso (Md= 12,5g; intervalo interquartil= 0,0 – 25,0g). 

Os grupos que apresentaram peso normal (Md= 12,5g; intervalo interquartil= 0,0 – 75,0g) 

e obesidade (Md= 12,5g; intervalo interquartil= 0,0 – 25,0g) não apresentaram diferenças 

com os demais grupos. Com relação ao consumo de biscoito doce, os grupos com baixo 

peso (Md= 15,0g; intervalo interquartil= 7,5 – 45,0g) e peso normal (Md= 15,0g; intervalo 

interquartil= 0,0 – 45,0g) apresentaram consumo superior, se comparados ao grupo com 

excesso de peso (Md= 0,0g; intervalo interquartil= 0,0 – 7,5g). O grupo com sobrepeso 

não diferiu dos demais grupos (Md= 0,0g; intervalo interquartil= 0,0 – 45,0g), indicando 

a tendência de evitar determinados alimentos em grupos com sobrepeso ou obesidade.

Entre os entrevistados provenientes de várias regiões do país (Tabela 1; Sul - 58,1%, 

Sudeste - 34,1%, Nordeste - 1,9% e Centro-Oeste - 1,1%), o maior consumo semanal de bolo 

ocorreu entre aqueles da região Sul (M; Md; Q25 – Q75: 85,5; 25,0; 12,5 – 75,0g), seguido 

do Nordeste (50,0; 25,0; 12,5 – 25,0g), Centro-Oeste (66,7; 25,0; 0,0 – 175,0g) e Sudeste 

(45,6; 25,0; 12,5 – 75,0g) (p<0,05; teste de Kruskal-Wallis).

Quanto à ascendência (Tabela 1), a maioria (32,6%) relatou ascendência multi-étnica 

ou brasileira, seguida por italiana (18,9%), japonesa (6,7%), espanhola (4,8%), portuguesa 

(4,4 %), africana (4,1%), indígena (1,9%) e outras (alemã, eslovaca, libanesa, síria, austríaca, 

holandesa, árabe, polonesa e chinesa; 4,4%). Cabe registrar que não houve diferença 

signifi cativa no consumo dos derivados de trigo segundo a ascendência da população 

(p>0,05).

A tabela 2 mostra os hábitos de consumo semanal de derivados de trigo, sendo 

que o macarrão revelou-se como o produto consumido com a maior frequência, fazendo 

parte da dieta de 91,3% dos entrevistados, seguido pelo pão francês (89,2%). Os alimentos 

menos consumidos foram o cereal matinal (42,2%) e o pão integral (45,5%). Com relação 

à quantidade de alimento consumida, destaca-se o pão francês como o mais consumido 

(Md= 275g/semana), seguido pelo macarrão (Md= 150g/semana).

A tabela 3 apresenta o consumo de produtos derivados do trigo conforme as faixas 

etárias dos entrevistados, sendo que alimentos como biscoito recheado, hambúrguer, 

cachorro quente e pizza são pouco consumidos por indivíduos acima de 60 anos. Foi 

possível verifi car que o maior consumo de biscoito recheado ocorreu entre os indivíduos 

pertencentes à faixa etária inferior a 30 anos.
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Tabela 2 – Consumo semanal de trigo e subprodutos pela população entrevistada, 
no período de setembro de 2007 a abril de 2008. Londrina, PR

Alimento Consumo (%)
Quantidade (g/semana)

Mediana (Média) 1° – 3° quartil

Macarrão 91,3 150,0 (151,0) 50,0 – 150,0

Pão francês 89,2 275,0 (267,54) 75,0 – 350,0

Bolo* 88,9 25,0 (71,2) 12,5 – 75,0

Pizza 87,5 70,0 (125,5) 35,0 – 210,0

Cachorro quente 76,1 12,5 (36,6) 12,5 – 25,0

Pão de forma 68,0 25,0 (123,4) 0,0 – 175,0

Hambúrguer 66,4 12,5 (43,4) 0,0 – 50,0

Biscoito recheado 65,6 15,0 (57,5) 0,0 – 45,0

Macarrão instantâneo 63,8 20,0 (80,1) 0,0 – 120,0

Biscoito água e sal 62,6 10,0 (76,0) 0,0 – 60,0

Biscoito doce 57,4 7,5 (48,9) 0,0 – 45,0

Barra de cereal 52,7 6,25 (34,7) 0,0 – 37,5

Biscoito cracker 47,7 0,0 (54,8) 0,0 – 60,0

Pão integral 45,5 0,0 (79,7) 0,0 – 75,0

Cereal matinal 42,2 0,0 (37,4) 0,0 – 45,0

Total de pessoas entrevistadas= 270. Total de habitantes= 447.000. A coluna Consumo refere-se ao consumo pelo 
menos eventual do alimento. *Bolo à base de farinha trigo.

Tabela 3 – Consumo semanal (em gramas) de produtos à base de trigo, conforme 
faixa etária de indivíduos entrevistados, no período de setembro de 
2007 a abril de 2008. Londrina, PR

Faixa etária Pão francês
Biscoito 

recheado
Biscoito doce Hambúrguer 

Cachorro 
quente

Pizza

< 15 anos
525,0

(350,0 – 700,0)a,c

157,5
(15,0 – 210,0)a

15,0
(7,5 – 105,0)a,b

18,75
(0,0 – 75,0)a,e

25,0
(12,5 – 75,0)a

35,0
(35,0 – 35,0)a,b

15 a 30 anos
175,0

(75,0 – 350,0)b

45
(7,5 – 105,0)a

15,0
(0,0 – 45,0)a

25,0
(12,5 – 75,0)a

12,5
(12,5 – 75,0)a

70,0
35,0 – 210,0)a

31 a 45 anos
350,0

(75,0 – 350,0)a

3,75
(0,0 – 45,0)b,c

7,5
(0,0 – 15,0)a,b

0,0
(0,0 – 12,5)a,d

12,5
(0,0 – 25,0)a,b

35,0
(35,0 – 70,0)a,b

46 a 60 anos
75,0

(12,5 – 350,0)b

0,0
(0,0 – 7,5)b

0,0
(0,0 – 7,5)b

0,0
(0,0 – 0,0)b,d,e

12,5
(0,0 – 25,0)a,b

35,0
(35,0 – 210,0)a,b

> 60 anos
350

(175,0 – 350,0)a,b

0,0
(0,0 – 0,0)c

0,0
(0,0 – 3,8)a,b

18,75
(0,0 – 75,0)c,e

0,0
(0,0 – 0,0)b

0,0
(0,0 – 70,0)b

Total de pessoas entrevistadas = 270. Total de habitantes = 447.000. Os valores são apresentados como mediana (1º - 3º 
quartil). Estão apresentados apenas os dados de consumo dos alimentos para os quais foram observadas diferenças 
estatisticamente signifi cativas entre as diferentes faixas etárias (p < 0,05), segundo o teste de Kruskal-Wallis. Letras 
diferentes na mesma coluna indicam diferença signifi cativa (p<0,05).
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A renda familiar da população estudada variou de R$ 300,00 a R$ 15.000,00, com média 

de R$ 1.860,00 e mediana de R$ 1.500,00 (n= 139). Ocorreu correlação positiva (p<0,05; 

correlação de Spearman) entre a renda e o consumo semanal de barra de cereal (r= 0,18), 

bolo (r= 0,17) e pizza (r= 0,28).

Com relação à escolaridade, a maioria dos entrevistados apresentava ensino superior 

incompleto (37%). Os demais apresentavam ensino básico incompleto (5,9%), básico 

completo (8,9%), médio incompleto (1,5%), médio completo (21,1%), superior completo 

(15,2%) e pós-graduação (3,7%). Houve diferença signifi cativa no consumo de determinados 

alimentos conforme nível de escolaridade (p<0,05; teste de Kruskal-Wallis, Tabela 4).

Tabela 4 – Consumo semanal (em gramas) de derivados de trigo segundo a 
escolaridade dos entrevistados, no período de setembro de 2007 a abril 
de 2008. Londrina, PR

Grau de 
escolaridade 

Pão integral
Biscoito 

recheado
Barra 

de cereal
Hambúrguer

Cachorro 
quente

Pizza

Básico incompleto
0,0

(0,0–25,0)a,b

0,0
(0,0 – 75,0)a

0,0
(0,0 – 6,25)a,c

0,0
(0,0 – 6,25)b

0,0
(0,0 – 12,5)b

35,0
(0,0 – 35,0)b,c

Básico completo
0,0

(0,0 – 0,0)b

7,5
(0,0 – 45,0)a,b

0,0
(0,0 – 12,5)a,c

12,5
(0,0 – 25,0)a,b

12,5
(0,0 – 25,0)a,b

35,0
(0,0 – 35,0)b,d

Médio incompleto
0,0

(0,0 – 175,0)a,b

105,0
(56,26 – 262,5)a,b

0,0
(0,0 – 6,25)c

0,0
(0,0 – 37,5)a,b

50,0
(12,5 – 212,5)a,b

17,5
(0,0 – 35,0)b,c,d,e

Médio completo
0,0

(0,0 – 12,5)a,b

3,75
(0,0 – 45,0)a

0,0
(0,0 – 37,5)a,c

12,5
(0,0 – 75,0)a,b

25,0
(12,5,0 – 75,0)a

70,0
(35,0–210,0)b,c,d,e

Superior incompleto
0,0

(0,0 – 75,0)a,b

45,0
(7,5 – 45,0)b

6,25
(0,0 – 37,5)b,c

25,0
(12,5 – 75,0)a

12,5
(12,5 – 25,0)a,b

70,0
(35,0 – 210,0)c,e

Superior completo
12,5

(0,0 – 275,0)a,b

0,0
(0,0 – 45,0)a

6,25
(0,0 – 37,5)a,c

12,5
(0,0 – 25,0)a,b

12,5
(12,5 – 25,0)a,b

70,0
(35,0–210,0)a,d,e

Pós-graduação
75,0

(12,5 – 350,0)a

15,0
(0,0 – 15,0)a,b

37,5
(12,5 – 87,5)a,b

12,5
(0,0 – 25,0)a,b

12,5
(12,5 – 25,0)a,b

70,0
(70,0 – 70,0)c,e

Total de pessoas entrevistadas= 270. Total de habitantes= 447.000. Os resultados são apresentados como mediana 
(1º - 3º quartil). Estão apresentados apenas os dados de consumo dos alimentos para os quais foram observadas 
diferenças estatisticamente signifi cativas entre os graus de escolaridade (p<0,05), segundo o teste de Kruskal-
Wallis. Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença signifi cativa (p<0,05).

Poucos entrevistados afi rmaram ter o hábito de fumar (11,5%; n= 31), enquanto 84,8% 

(n= 229) afi rmaram não apresentar o hábito (não-fumantes). Observou-se maior consumo 

de pão de forma (Md= 25 vs. 0g; intervalo interquartil= 0 – 175g vs. 0 – 75g) e barra de 

cereal (Md= 6,25 vs. 0g; intervalo interquartil= 0 – 37,5 vs. 0 – 6,25g) pelos não-fumantes 

quando comparado aos fumantes (p<0,05; teste de Mann-Whitney).

Quanto ao consumo de bebida alcoólica, 102 indivíduos entrevistados (37,8%) 

informaram que tinham esse hábito, enquanto os demais (n= 149) não apresentavam esse 

costume. Pôde-se observar a ocorrência de maior consumo de hambúrguer (Md= 12,5 vs. 

12,5g; intervalo interquartil= 0,0 – 75,0g vs. 0,0 – 25,0g) e pizza (Md= 70,0 vs. 35,0g; intervalo 

interquartil= 35,0 – 210,0g vs. 35,0 – 70,0g) entre os consumidores de bebida alcoólica 

(p<0,05; teste de Mann-Whitney).
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Com relação à atividade física, 143 entrevistados (53%) não eram adeptos, enquanto 

123 (45,6%) afi rmaram que praticavam alguma atividade. Os tipos de atividades físicas 

citadas pelos entrevistados foram caminhadas (n= 42; 15,6%), ginástica/musculação (n= 30; 

11,1%), futebol (5,2%), corrida (3,7%), dança (3%), hidroginástica e ciclismo (0,7%), vôlei, 

handball e teatro (0,4%). Notou-se maior consumo de biscoito recheado entre aqueles que 

não praticavam atividade física (Md= 15,0 vs. 7,5g; intervalo interquartil= 0,0 – 45,0g vs. 

0,0 – 45,0g), enquanto que um maior consumo de barra de cereal foi observado entre os 

praticantes (Md= 6,25 vs. 0,0g; intervalo interquartil= 0,0 – 37,5g vs. 0,0 – 12,5g; p<0,05; 

teste de kruskal-Wallis).

Durante a entrevista, 79,3% (n= 214) dos indivíduos informaram não realizar dieta 

(seja para controle de peso ou relacionada a problemas de saúde), enquanto 17,8%

(n= 48) estavam em dieta. O consumo semanal de pão integral foi superior pelos indivíduos 

que estavam em dieta, enquanto o consumo de biscoito recheado, hambúrguer, cachorro 

quente e pizza foi superior pelos indivíduos que não estavam realizando dieta no período 

da entrevista (p<0,05, Tabela 5). Frequentemente, o surgimento de algumas doenças 

está diretamente relacionado aos hábitos de alimentação da população. Neste trabalho,

57 pessoas (21,1%) relataram apresentar algum problema de saúde relacionado à alimentação, 

enquanto a maioria (206; 76,3%) afi rmou não apresentar problemas. Os problemas mais 

comumente relatados foram hipertensão (25,0%) e hipercolesterolemia (14,3%).

Tabela 5 – Consumo semanal (em gramas) de produtos à base de trigo de acordo 
com a realização de dieta ou não pelos entrevistados, no período de 
setembro de 2007 a abril de 2008. Londrina, PR

Indivíduos sob dieta Indivíduos sem dieta

Mediana 
(média)

1° – 3° quartil
Mediana 
(média)

1° – 3° quartil

Pão integral 75,0 (172,6) 0,0 – 350,0 0,0 (55,3) 0,0 – 25,0

Biscoito recheado 0,0 (22,8) 0,0 – 15,0 15,0 (62,0) 0,0 – 45,0

Hambúrguer 12,5 (15,34) 0,0 – 25,0 12,5 (44,6) 0,0 – 75,0

Cachorro quente 12,5 (13,3) 0,0 – 25,0 12,5 (38,5) 12,5 – 25,0

Pizza 35,0 (91,1) 35,0 – 70,0 70,0 (125,3) 35,0 – 210,0

Total de pessoas entrevistadas = 270. Total de habitantes = 447.000. Por dieta entenda-se restrição calórica de 
alimentos, regime. Estão apresentados apenas os dados de consumo dos alimentos para os quais foram observadas 
diferenças estatisticamente signifi cativas entre as pessoas que estavam realizando dieta ou não (p<0,05), segundo 
o teste de Mann-Whitney.

DISCUSSÃO

Embora em Nutrição não exista um padrão ouro para os métodos que avaliam o 

consumo alimentar, o QFCA utilizado forneceu uma estimativa semi-quantitativa do consumo 

de derivados de trigo pela população do município de Londrina, PR.

SANTOS, J. S.; OLIVEIRA, T. M.; PIZA FILHO, J. T.; ONO, E. Y. S.; HIROOKA, E. Y. Avaliação da ingestão de derivados de trigo em 
Londrina, PR, por meio de questionário de frequência de consumo de alimentos. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian Soc. 
Food Nutr., São Paulo, SP, v. 34, n. 3, p. 153-164, dez. 2009.



162

Quanto à idade dos participantes da pesquisa, Marinho, Hamann e Lima (2007) 

obtiveram resultado semelhante em estudo realizado em Brasília, tendo como amostra 

indivíduos com idade média de 35 anos, mediana de 31 anos e faixa de 15 a 89 anos. Os 

autores também observaram renda média familiar de R$ 2.194,00 e mediana de R$ 1.594,00, 

semelhantes às do presente trabalho.

Em outro estudo realizado com população universitária no interior paulista, Maciel e 

Silva (2008) observaram faixas de Índice de Massa Corporal (IMC) semelhantes, sendo que 

23% das pessoas apresentavam sobrepeso e 10% apresentavam obesidade.

Marinho, Hamann e Lima (2007) apontaram a substituição de padrões alimentares 

tradicionais, baseado em cereais, raízes e tubérculos, por alimentação ocidentalizada, 

rica em gorduras e açúcares como causa de sobrepeso e obesidade. Aliado a isso, a 

diminuição de atividades físicas aumenta o risco de doenças crônicas (MONTEIRO; 

MONDINI; COSTA, 2000). Ainda, é importante comentar sobre o fato de que uma parcela 

da população desconhece o fator etiológico da alimentação em alguns problemas de saúde. 

No presente trabalho, foi observado que alguns indivíduos afi rmaram não apresentar 

problemas de saúde relacionados à alimentação e, posteriormente assinalaram opções 

como hipercolesterolemia.

Entre os dados obtidos por Marinho, Hamann e Lima (2007), verifi cou-se que o pão 

foi o alimento consumido (pelo menos semanalmente) por 89,6% dos entrevistados, em 

relação a 76% de consumidores que mostraram preferência por massas. No Rio de Janeiro, 

pesquisa realizada por Chiara et al. (2007), tendo como amostra 224 adolescentes do sexo 

feminino com idade entre 12 e 19 anos, observaram consumo semelhante de pão francês 

(88,7%), macarrão (88,7%), biscoito salgado (76,1%), pizza (68,6%), hambúrguer (66%), 

biscoito doce (61,7%) e bolo (61,6%).

Dados ofi ciais da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE, relacionados à aquisição domiciliar 

anual de alimentos da população brasileira, revelam que a compra per capita anual de 

farinha de trigo é de 17,9kg na região Sul e 12,2kg no Estado do Paraná, sendo macarrão 

(3,2kg e 3,2kg), pão francês (9,6kg e 9,1kg), biscoito doce (2,9kg e 2,6kg) e biscoito salgado 

(1,2kg e 1kg) alguns dos produtos mais consumidos. A aquisição per capita de massas e 

panifi cados na região Sul (27kg/ano) se assemelhou à aquisição de carne (34kg/ano, i.e. 

consumo de 2g a mais de carne por dia).

Godoy et al. (2006) observaram diferença signifi cativa (p<0,05) no consumo de 

cereais, pães e raízes por adolescentes de 10 a 19 anos, quando analisaram a escolaridade 

dos chefes de família (em anos), utilizando Índice de Qualidade da Dieta (IQD). Já em 

Santa Maria (RS), Santos et al. (2006) observaram baixo índice (11,9%) de fumantes em 

universitários, resultado semelhante ao obtido no presente estudo. Com relação à prática 

de atividade física, Castro, Anjos e Lourenço (2004), entrevistando metalúrgicos no Rio de 

Janeiro, observaram a prática de atividade física por 50% da amostra em estudo, resultado 

semelhante ao verifi cado no presente estudo.
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CONCLUSÕES

Os produtos derivados de trigo são amplamente consumidos na região de Londrina, 

PR, com ênfase ao pão francês e ao macarrão. Diferenças signifi cativas foram observadas 

quanto ao consumo de derivados de trigo, quando foram avaliadas variáveis como 

faixa etária, índice de massa corporal, escolaridade e procedência de regiões do país, 

corroborando na diversidade de fatores que infl uenciam os hábitos alimentares. Soma-

se ainda a diferença no hábito entre os gêneros, atividade física, renda familiar, hábito 

de fumar, consumo de bebida alcoólica e dieta.

A correlação positiva entre peso e a quantidade de macarrão consumida 

sugere que este alimento pode estar contribuindo para o sobrepeso da população 

estudada.

Alimentos derivados de trigo são importante fonte energética para o organismo, 

mas é importante manter uma dieta balanceada, com aporte equilibrado de outros 

nutrientes, como proteínas e vitaminas.

O Questionário de Frequência de Consumo de Alimentos forneceu uma 

estimativa semi-quantitativa do consumo de derivados de trigo pela população de 

Londrina.
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