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As a result of changes in people´s lifestyle, epidemiological studies have 
identifi ed the increasing prevalence of overweight and obesity. The 
assessment of food intake is important to assess the individuals’ 
consumption adequacy and provide subsidies for the development of 
effective nutritional intervention. This study seeks assessing the diet quality 
using the Healthy Eating Index. It is a cross-sectional exploratory study 
based on a sample of 276 employees. Socioeconomic, anthropometric and 
dietary variables were used. The sample was relatively young, with a 
predominance of women, high education level, and high incidence of 
overweight and obesity. The diet of the participants was characterized as 
inadequate concerning the following groups: cereals, vegetables, fruit 
and milk. The consumption of total fat, dietary cholesterol, legumes, meat 
and eggs reached the recommended levels. Also, the amount of fi ber was 
below the recommended level, while for the group of saturated fat the 
intake was higher than the recommended level. The mean Healthy Eating 
Index was 68.1 points (± 10.7), thus classifying the diet of the participants 
as requiring improvement. The inadequacy of groups of cereals, vegetables 
and fruit is responsible for the low fi ber intake and high saturated fat 
intake promotes the development of excessive weight. These results point 
to the need for nutritional intervention in this group.
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RESUMORESUMEN

Como resultado de los cambios que han ocurrido 
en el estilo de vida, los estudios epidemiológicos 
han identifi cado un aumento de la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad. La evaluación de 
la ingesta de alimentos es importante para 
estimar la adecuación del consumo y ofrecer 
subsidios para el desarrollo de una intervención 
nutricional efi caz. Este estudio trata de ponderar 
la calidad de la dieta por medio del índice 
de Alimentación Saludable. Es un estudio 
transversal exploratorio basado en una muestra 
de 276 funcionarios. Las variables utilizadas 
fueron: socioeconómicos, antropométricos 
y el consumo de alimentos. La muestra era 
relativamente joven, con predominio de mujeres, 
alta escolaridad, y elevada incidencia de 
sobrepeso y obesidad. La dieta de los participantes 
fue caracterizada como inadecuada en relación 
a los grupos: cereales, verduras, frutas y leche. 
El consumo de grasa total, colesterol, dietético, 
leguminosas, carne y huevos alcanzaron la 
recomendación. La cantidad de fi bra también 
estaba abajo de la recomendación. Para 
el grupo de grasas saturadas, la ingestión 
fue superior a la recomendada. El promedio  
del Índice de Alimentación Saludable fue 
68,1 puntos (± 10,7), lo cual clasifi ca la dieta,de 
los participantes como merecedora de mejorías. 
La insufi ciencia de cereales, frutas y verduras 
es responsable por la baja ingestión de fi bra y 
la alta ingestión de grasas saturadas favorece el 
desarrollo de sobrepeso. Estos resultados apuntan 
para la necesidad de intervención nutricional 
en este grupo.

Palabras clave: Dieta. 
Índice de Alimentación Saludable. 
Consumo de Alimentos. 
Intervención Nutricional.

Em decorrência das mudanças ocorridas no estilo 
de vida das pessoas, pesquisas epidemiológicas 
identificaram o aumento da prevalência de 
sobrepeso e obesidade. A avaliação da ingestão 
alimentar é importante para conhecer a 
adequação do consumo dos indivíduos e fornecer 
subsídios para elaboração de intervenção 
nutricional efetiva. O presente estudo busca 
avaliar a qualidade da dieta por meio do 
Índice de Alimentação Saudável. É um estudo 
transversal do tipo exploratório baseado em uma 
amostra de 276 funcionários. Foram usadas 
variáveis socioeconômicas, antropométricas 
e de consumo alimentar. A amostra estudada 
era relativamente jovem, com o predomínio 
de mulheres, elevada escolaridade, e alta 
incidência de sobrepeso e obesidade. A dieta dos 
participantes caracterizou-se como inadequada 
em relação aos grupos: cereais, hortaliças, 
frutas e leite. O consumo de gordura total, 
colesterol dietético, leguminosas, carnes e ovos 
atingiram a recomendação. A quantidade de 
fi bras também esteve abaixo da recomendação. 
Enquanto para o grupo de gordura saturada 
o consumo foi superior à recomendação. 
A média do Índice de Alimentação Saudável foi 
de 68,1 pontos (±10,7), classifi cando a dieta dos 
participantes como merecedora de melhorias. 
A inadequação dos grupos de cereais, hortaliças 
e frutas é responsável pela baixa ingestão de 
fi bras e o elevado consumo de gordura saturada 
favorece o desenvolvimento de excesso de peso. 
Estes resultados apontam para a necessidade de 
intervenção nutricional neste grupo.

Palavras-chave: Índice de Alimentação 
Saudável. Intervenção Nutricional. Dieta. 
Consumo de Alimentos.
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INTRODUÇÃO

Em decorrência das mudanças sociais e econômicas, especialmente no que diz 

respeito ao estilo de vida das pessoas e, consequentemente, aos hábitos alimentares, 

pesquisas epidemiológicas identifi caram o aumento da prevalência de doenças como o 

sobrepeso e a obesidade, que atualmente apresentam-se como um dos mais importantes 

problemas de saúde pública (AQUINO, 2006; DATTILO et al., 2009).

As tendências de transição nutricional ocorrida em diferentes países do mundo 

convergem para uma dieta mais rica em gorduras (particularmente de origem animal), 

açúcares e alimentos refi nados, e, reduzida em carboidratos complexos e fi bras, também 

conhecida como dieta ocidental. Aliando esse fator com o declínio progressivo da atividade 

física, percebem-se alterações concomitantes na composição corporal, principalmente 

o aumento da gordura. Todas essas alterações resultam na elevação da prevalência 

de obesidade. Sabe-se que o aumento de peso contribuiu para o desenvolvimento de 

determinadas doenças e para a incapacidade física, que vão desde condições debilitantes, 

que afetam a qualidade de vida até problemas mais graves como as Doenças Crônicas 

não Transmissívies - DCNT (doenças coronarianas, diabetes e certos tipos de câncer).

No caso do Brasil, estudos comprovam que essa transição nos padrões nutricionais, 

relacionando-os com mudanças demográfi cas, socioeconômicas e epidemiológicas estão 

se refl etindo na diminuição progressiva da desnutrição e no aumento da obesidade (FILHO; 

RISSIN, 2003; MONTEIRO; CONDE; POPKIN, 2002; TARDIDO; FALCÃO, 2006).

Uma alimentação para ser considerada adequada, deve-se reconhecer, também, as 

variações individuais, preferências de paladar e hábitos alimentares, além de atingir todas 

as necessidades nutricionais de um indivíduo para a manutenção, reparo, processos de vida 

e crescimento ou desenvolvimento (CAMBRAIA, 2004; MONDINI; MONTEIRO, 1994).

Logo, alimentação saudável é defi nida como aquela que favorece o consumo de 

alimentos culturalmente tradicionais, de fácil acesso e custo acessível, tenha bom sabor, 

seja variado, dispostos de forma colorida e harmoniosa e segura do ponto de vista 

higiênico-sanitário, ou seja, livre de micro-organismos patogênicos (BRASIL, 2005).

Em virtude dos fatores apontados, Kant (1996) propôs que, para a análise do 

consumo alimentar, é importante que seja feita uma avaliação global da alimentação, 

sugerindo a utilização de índices como sendo a melhor maneira de se avaliá-la.

Os índices de qualidade da dieta têm sido desenvolvidos para obter uma medida 

resumo das principais características da dieta, facilitando a avaliação da qualidade desta 

em populações ou grupo de indivíduos (KENNEDY et al., 1995).

Foram, então, desenvolvidos vários índices para avaliar a qualidade do consumo 

alimentar, utilizando um ou mais parâmetros para identifi car defi ciências e excessos 

nutricionais. A forma como estes índices defi nem qualidade, varia de acordo com os 

atributos selecionados e como o índice foi desenvolvido. No passado, os índices avaliavam 

a alimentação, como sendo de alta qualidade, quando alcançava as necessidades de 
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proteína ou de algumas vitaminas ou minerais em determinado nível de ingestão de 

energia, visto que o contexto era o da prevenção de doenças carênciais. Os índices mais 

recentes estão avaliando a proporcionalidade, isto é, consumir mais porções de certos 

grupos de alimentos, poucos de outros, considerando como indispensáveis a moderação 

– além da limitação da ingestão de alimentos e bebidas que contribuem para o excessivo 

consumo de gordura, colesterol, açúcares de adição, sódio e álcool - e a variedade - 

representada pelo acesso a uma ampla diversidade de componentes alimentares, índices 

que procuram direcionar para prevenção dos riscos de DCNTs (CERVATO; VIEIRA, 2003; 

FISBERG et al., 2005; LEE; NIEMAN, 2003).

Com o aumento do interesse em estudar a associação das características da alimentação 

com as DCNTs, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) desenvolveu um 

índice adaptado ao de Kennedy et al. (1995) nomeado como Índice de Alimentação Saudável 

(IAS). Este consiste em um método simples e sumário que avalia a qualidade do consumo 

alimentar de forma geral e não somente de seus componentes isoladamente, usando como 

parâmetros a ingestão adequada de nutrientes, número de porções consumidas de cada 

grupo de alimentos e quantidade de diferentes gêneros alimentícios presentes na dieta 

(VIEIRA; SAUNDERS; SOARES, 2007). O IAS é um instrumento de grande utilidade para 

monitorar as mudanças nos padrões de consumo e servir como um recurso importante para 

a educação nutricional e promoção de saúde (BOWMAN et al., 1998; CERVATO; VIEIRA, 

2003; LEE; NIEMAN, 2003).

Segundo Cervato e Vieira (2003), a importância de se fazer um trabalho de avaliação do 

consumo alimentar da população é analisar e identifi car suas características, especialmente, as 

práticas não saudáveis e abordá-las em programas de educação nutricional, proporcionando 

melhores condições de saúde à população.

O conhecimento nutricional vem sendo proposto por algumas pesquisas como 

indicador capaz de infl uenciar diretamente a seleção alimentar e possivelmente melhorar 

o estado nutricional (DATTILO et al., 2009; GOMES; CAMPINO; CYRILLO, 2008; SANTOS 

et al., 2009). Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo geral avaliar a qualidade 

da dieta dos funcionários não docentes da Universidade de São Paulo por meio do IAS, 

segundo gênero e estado nutricional, com vistas a subsidiar intervenções específi cas e 

desenvolvimento de atividades de extensão.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa consiste de um estudo transversal do tipo exploratório, realizado 

por meio de coleta de dados primários. A coleta foi realizada ao longo de 2006 e 2007 

nos vários eventos desenvolvidos no âmbito do PRINUTHA1, um projeto interdisciplinar 

que visa à pesquisa, ensino e extensão.

1Projeto inserido no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Nutrição Humana Aplicada (PRONUT) das Faculdades de 
Ciências Farmacêuticas (FCF), de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) e de Saúde Pública (FSP) da Universidade 
de São Paulo (USP).
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O PRINUTHA foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FCF/USP. Os participantes receberam um esclarecimento inicial sobre o projeto 

e assinaram o termo de consentimento elaborado segundo a Resolução no 196, de 

10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

A população de estudo foi composta por funcionários não docentes da USP. 

Por adesão espontânea, obteve-se uma amostra de 276 funcionários. Estudaram-se 

variáveis socioeconômicas, demográfi cas, estado nutricional e qualidade da dieta.

Ao avaliar o estado nutricional foi utilizado o Índice de Massa Corpórea (IMC), 

de acordo com as recomendações da Kamimura et al. (2005), a partir das medidas 

antropométricas, peso e altura dos indivíduos. Os dados sobre consumo alimentar foram 

gerados pelo método do recordatório de 24 horas. Para a interpretação da qualidade 

de dieta foi calculado o IAS, fundamentado no modelo proposto por Bowman et al. 

(1998), sendo constituído por dez componentes. O IAS, do presente estudo, foi adaptado 

da mesma maneira como feito por Fisberg et al. (2005) e Gomes (2003), utilizando-

se os 6 principais grupos de alimentos constituintes da Pirâmide dos Alimentos. 

As recomendações foram baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira 

publicado recentemente (BRASIL, 2005).

Os seis grupos de alimentos pertencentes aos componentes do IAS são defi nidos 

como cereais, tubérculos e raízes; verduras e legumes; frutas; leite e derivados; carnes, 

peixes ou ovos e feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas. O sétimo e o 

oitavo componente representam a porcentagem de ingestão de gordura total e saturada, 

respectivamente. O nono componente mede a ingestão de colesterol dietético e o décimo 

avalia a variedade alimentar. Esta última é computada pela quantidade de diferentes 

alimentos cujo consumo foi no mínimo a metade da porção recomendada para o grupo 

ao qual pertence o alimento (BRASIL, 2005).

A pontuação de cada componente da dieta varia entre 0 e 10, totalizando 

100 pontos como nota máxima. A qualidade da dieta foi dividida em três categorias: 

abaixo de 51 pontos – dieta inadequada, entre 51 a 80 – dieta que necessita melhorias 

e acima de 80 a 100 pontos – dieta saudável (BOWMAN et al., 1998).

Os dados do consumo alimentar foram digitados em máscara criada no 

programa Microsoft Access®. A composição centesimal foi calculada utilizando a 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – USP (TBCA-USP), desenvolvida 

pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Departamento de Alimentos e Nutrição 

Experimental e a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (NEPA) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).

A análise descritiva das variáveis foi expressa por meio da média ± desvio padrão 

(DP). Para analisar as diferenças segundo gênero e estado nutricional foi realizado teste 

t-Student. Foram considerados valores de confi ança em 95% (p<0,05).
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RESULTADOS

Segundo variáveis socioeconômicas e demográfi cas, verifi cou-se que a população 

estudada, é relativamente jovem (idade média 42,8 anos), tem alto nível de educação, sendo 

que 83,3% possuíam mais de 11 anos de estudos. Grande parte dos funcionários estudados 

mora em casas próprias, são casados, de raça branca e apresenta um alto nível de renda, 

tanto pessoal quanto familiar (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição absoluta e percentual da amostra, segundo variáveis 
socioeconômicas

Variável Categoria N %

Escolaridade Até 10 anos
11 anos e mais
Não responderam
Total

43
215
18
276

15,6
77,9
6,5
100

Tipo de moradia Própria
Alugada
Cedida
Com fi nanciamento
Outra
Não responderam
Total

163
42
15
50
2
4

276

59,1
15,2
5,4
18,1
0,7
1,4
100

Situação conjugal Solteiro (a)
Casado (a)
União consensual
Viúvo (a)
Separada, desquitada ou divorciada
Não responderam
Total

72
133
27
4
37
2

276

26,4
48,2
9,8
1,4
13,4
0,7
100

Raça Branca
Negra
Amarela
Indígena
Mestiço
Parda
Não responderam
Total

176
56
14
2
13
4
11
276

63,8
20,3
5,1
0,7
4,7
1,4
4,0
100

Renda pessoal Até R$500,00
Mais de R$500,00 a R$1000,00
Mais de R$1000,00 a R$3000,00
Mais de R$3000,00 a R$5000,00
Mais de R$5000,00
Não responderam
Total

1
34
151
36
22
32
276

0,4
12,3
54,7
13,0
8,0
11,6
100

Renda familiar Até R$500,00
Mais de R$500,00 a R$1000,00
Mais de R$1000,00 a R$3000,00
Mais de R$3000,00 a R$5000,00
Mais de R$5000,00
Não responderam
Total

2
19
67
63
45
80
276

0,7
6,9
24,3
22,8
16,3
29,0
100

Fonte: PRINUTHA 2006/2007. N = número de observações.
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No que tange ao estado nutricional, o IMC médio dos funcionários estudados foi 

de 26,6kg/m2 (±4,47kg/m2). A maioria foi classifi cada com sobrepeso (42,5%), além disso, 

houve um número considerável na faixa de obesidade, equivalendo a uma proporção de 

62,3% da quantidade de funcionários com excesso de peso.

A média do IAS encontrada na população estudada foi de 68,08 (±10,75), 

equivalendo a dieta que necessita de modifi cação. Observa-se que 88% dos funcionários 

precisam melhorar a qualidade da alimentação, sendo que desses, 5% apresentaram dieta 

inadequada.

A tabela 2 apresenta a pontuação média para cada componente do índice. 

Para nenhum deles foi observada média inferior à porção recomendada. A tabela, 

também, apresenta a proporção de observações com pontuação nula (0) e máxima 

(10), verifi cando-se maior proporção de notas nulas entre os grupos: feijões e outros 

vegetais (29,1%), frutas (27,5%) e leite e derivados (27,2%). No outro extremo, maiores 

proporções de notas 10 foram constatadas para os grupos: variedade (89,9%), colesterol 

(80,0%) e carnes, peixes e ovos (76,6%). Analisando os escores do IAS separadamente, 

o componente que apresentou menor consumo foi o grupo das leguminosas (feijões e 

outros vegetais ricos em proteínas).

Tabela 2 - Distribuição da pontuação do IAS, segundo seus componentes

Componentes Média
% de observações 
com pontuação 

0

% de observações 
com pontuaçao 

10

Grupo de alimentos

1. Cereais, tubérculos e raízes 7,052 (±2,805) 0,8 32,1

2. Verduras e legumes 3,128 (±3,010) 22,6 6,0

3. Frutas 4,279 (±3,762) 27,5 18,5

4. Leite e derivados 3,641 (±3,459) 27,2 12,5

5. Carnes, peixes ou ovos 8,781 (±2,760) 4,2 76,6

6. Feijões e outros vegetais 5,932 (±4,360) 29,1 43,0

Outros nutrientes

7. Gordura total 7,052 (±2,805) 1,9 60,8

8. Gordura saturada 8,224 (±3,071) 6,8 65,3

9. Colesterol 8,866 (±2,802) 6,0 80,0

10. Variedade 8,574 (±2,535) 0,7 89,9

Fonte: PRINUTHA 2006/2007.
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Separando-se a amostra em grupos conforme IMC, escolaridade e renda, não 

foram encontradas diferenças estatísticas nos valores do IAS. Por outro lado, observou-se 

que as mulheres relataram uma alimentação menos adequada sob a perspectiva dos 

parâmetros do IAS.

DISCUSSÃO

Conforme resultados encontrados, verificou-se que segundo as variáveis 

socioeconômicas e demográfi cas, a população estudada é jovem e tem alto nível 

de educação, resultados bem acima da realidade brasileira, em que apenas 30,1% da 

população possui mais de 11 anos de estudos, sendo a média nacional 7,3 anos (8,0 na 

região Sudeste) de estudos segundo dados do PNAD 2007 do IBGE (BRASIL 2009).

No que tange ao estado nutricional, a proporção de pessoas com excesso de peso 

do presente estudo, ou seja, IMC igual ou maior que 25kg/m2, foi superior a estimada pela 

POF de 2002-2003. O bom estado nutricional somente é mantido quando há equilíbrio 

entre ingestão alimentar e o gasto energético. Os hábitos alimentares inadequados e 

o sedentarismo são os principais aspectos que podem levar a um desequilíbrio nessa 

relação e favorecer o aparecimento de doenças. Caso esse desequilíbrio aconteça pelo 

baixo consumo de calorias ocorre a desnutrição. Contudo, se a ingestão exceder ao gasto, 

devido à maior oferta de alimentos calóricos e/ou por causa da inatividade física, surge 

o excesso de peso, cuja incidência se elevou muito nos dias atuais.

A avaliação da qualidade da dieta pelo IAS apresentou valores consistentes com os 

estudos de Fisberg et al. (2004, 2005) em que foi avaliada a alimentação da população 

em geral. Os resultados confi rmam ainda outros estudos que evidenciaram o declínio 

de alimentos básicos e tradicionais da dieta do brasileiro com destaque para o feijão 

(LEVY-COSTA et al., 2005). Outros grupos que apresentaram baixo consumo foi o de 

frutas, verduras e legumes, e é consistente com a constatação de perda de participação 

desses na dieta do brasileiro (POF 2002-2003 e POF 1995-1996). Segundo estas pesquisas 

os legumes, verduras e frutas não são mais alimentos consumidos em quantidades 

adequadas no Brasil, pois foram substituídos pelos alimentos industrializados ricos 

em gorduras e pobres em micronutrientes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2004). Apontam-se como fatores que contribuíram para a redução 

desta ingestão a limitação do tempo para preparo e para consumo, uma vez que requer 

métodos adequados de higienização e conservação, além do alto custo e de pouco ou 

nenhuma valorização desses alimentos (PINHEIRO; GENTIL, 2004).

CONCLUSÃO

O presente estudo ao investigar a qualidade da dieta de um grupo populacional, 

jovem com elevada escolaridade e alta renda verifi cou-se problemas, constatando que a 

maioria da amostra precisa melhorar o seu consumo alimentar em termos qualitativos.
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A intensa industrialização, urbanização, ocidentalização e a rápida globalização, 

associadas à pressão das indústrias de alimentos e da mídia são consideradas as principais 

responsáveis por substituir os bons hábitos alimentares da população por uma alimentação 

inadequada e menos saudável caracterizada pelo alto consumo de alimentos ricamente 

energéticos e com baixa ingestão de fi bras (CAMBRAIA, 2004).

Assim, justifi ca-se a necessidade de elaborar práticas educativas em saúde, visando 

melhorar a qualidade das dietas destes funcionários. Além disso, a coleta de informações 

sobre a qualidade da alimentação deve ser estimulada no Brasil, dado que são poucas as 

pesquisas publicadas nessa temática, ainda mais, porque podem constituir uma base de 

identifi cação de problemas de saúde e servir como subsídio para novas propostas. O IAS 

é um importante instrumento para o uso epidemiológico, sendo útil para o mapeamento e 

monitoramento da alimentação da população, dessa maneira, contribuirá ao bem-estar 

e saúde da população em geral.
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