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Resumo 

 

Introdução: A obesidade tem constituído a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

de maior prevalência nas sociedades industrializadas. Objetivo: Avaliar o impacto da 

aplicação de uma intervenção nutricional da sobre a saúde e composição corporal em 

alunos e professores de uma universidade de São Paulo. Metodologia : Foi realizado um 

estudo transversal descritivo entre os meses de fevereiro de 2010 a dezembro de 2012 no 

campi  São Paulo com uma amostra não probabilística de docentes e discentes de uma 

Universidade de São Paulo. Na primeira consulta foram coletados os exames laboratoriais 

(hemoglobina, glicemia, colesterol total e frações, triglicérides e ácido úrico, assim como a 

pressão arterial,  peso (em quilograma) , altura (em metros) e circunferência da cintura 

(CC) . O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da razão (peso/ altura2) 

sendo utilizado os critérios da Organização Mundial da Saúde. Para classificação do 

estado nutricional e risco de doenças metabólicas. O exame de bioimpedanciometria 

também foi realizado na 1ª. Consulta. Em seguida, os indivíduos recebiam orientação 

alimentar individualizada, sendo que os mesmos deveriam ser reavaliados no 3º. e 6º. 

mês. Resultados : O presente estudo foi composto por 41 participantes, sendo 65,9% 

(n=27) do sexo feminino e 34,1% (n-14) do sexo masculino, com média e idade de  26,7 

anos (dp ± 10,2), com predomínio de participantes solteiros (78%; n=32), com ensino 

superior incompleto (73,2%; n=30) Do total de participantes, apenas 9 retornaram na 

segunda consulta, A maioria dos participantes teve uma procura espontânea e com 

expectativa de melhoria na  qualidade de vida, e amostra foi composta somente por 

alunos. Em relação aos hábitos de estilo de vida, a 9,7% eram fumantes, 61% consumiam 

bebida alcoólica, e 53,7% praticavam atividade física  .A prevalência de sobrepeso e/ou 

obesidade foi de 26,9% e 9,6%, respectivamente, e em relação ao risco de doença 

metabólica, 17,1% e 19,5% apresentaram risco elevado ou muito elevado 

respectivamente. A média de gordura corporal foi igual a 26,3% , sendo que 63,4% dos 

participantes apresentaram este valor, que é considerado elevado. Dos 41 participantes, 

35 (85%) tinham exames bioquímico onde verificou-se que 36,1% e 19,4% 

respectivamente,  apresentaram a valores limítrofes de colesterol e LDL-c, 8,3% 



hiperglicemia e 19,4% apresentou hipertrigliceridemia (19,4%). A pressão arterial foi 

aferida em 39 participantes, sendo que a maioria (84,6%) teve pressão normal. Em relação 

ao hábito de consumo alimentar fora de casa., a grande maioria apresentou uma ou mais 

refeições com este padrão ( 85,4%). Dados completos sobre o consumo alimentar, além 

de informações sobre idade e sexo foram obtidos de 33 indivíduos. A ingestão média de 

energia foi de 1843,84 kcal, com desvio padrão de 518,73 kcal. A ingestão de carboidratos 

e proteínas foi adequada na maioria dos indivíduos avaliados. Já a ingestão de lipídios, foi 

acima do recomendado para 36% da amostra estudada A maioria dos micronutrientes 

avaliados teve baixa probabilidade de adequação entre os indivíduos da amostra 

estudada. Apenas a ingestão de vitamina B12 teve boa probabilidade de adequação (para 

mais de 50% da amostra estudada), O consumo de gordura poli saturada, vitamina B5, 

folato, cobre e potássio foi adequado entre os participantes. Conclusão: Os resultados 

mostraram que os professores da Universidade não aderiram ao programa, que foi 

justificado pela carga horária de trabalho. Entre os alunos, verificou-se um elevado 

consumo de bebida alcoólica, além de sobrepeso/obesidade que associado ao 

desequilíbrio na qualidade da alimentação da maioria dos estudantes de saúde, é um fator 

preocupante, uma vez que estes deveriam valorizar a o estilo de vida e a alimentação 

saudável e atuar como verdadeiros multiplicadores dessas informações na sociedade. 

 

Palavras-chave: avaliação nutricional, composição corporal, consumo alimentar, 

intervenção, qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico de um país traz importantes modificações nas 

organizações sociais, econômicas e estrutura demográfica. Tais modificações afetam 

diversas características culturais e padrões de comportamento de indivíduos e grupos 

(MONTEIRO; MONDINI; COSTA, 2000). 

 

Observa-se, desde a década de 60, uma modificação no perfil demográfico, 

epidemiológico e nutricional no Brasil (BARRETO et al., 2005). A população, antes 

concentrada na zona rural, ocupa seu lugar na zona urbana, trazendo consigo alterações 

nos padrões e ritmos de trabalho. Muitos trabalhadores passam do nível primário para os 

níveis secundário e terciário de atividade produtiva, com relativa redução do gasto 

energético e das demandas nutricionais (BATISTA-FILHO; RISSIN, 2003; WHO-TRS, 

1990). 

 

As doenças parasitárias e infecciosas deram espaço as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), tais como obesidade, diabetes, hipertensão, neoplasias, 

dislipidemias e doenças cardiovasculares as quais vem ocupando um maior espaço cada 

vez maior nos países em desenvolvimento. (WHO-TRS, 1990).  

 

A obesidade tem constituído a DCNT de maior prevalência nas sociedades 

industrializadas (WHO, 2000; NAMMI et al., 2004). Sua presença em idades cada vez 

mais precoces tem preocupado e desafiado pesquisadores e profissionais da saúde 

(NAMMI et al., 2004; DEHGHAN; AKHTAR-DANESH; MERCHANT, 2005; REILLY et al., 

2005; RONQUE et al., 2005). 

 

A incorporação da chamada “dieta ocidental”, caracterizada pela alta densidade 

energética, grandes quantidades de carboidratos refinados, gordura saturada, ácidos 

graxos trans, colesterol, bebidas alcoólicas e o maior consumo de produtos do tipo fast 

food, associada à diminuição do gasto energético diário causado pela falta de atividade 

física e a utilização de benefícios da tecnologia moderna tem sido apontados como 

causas do aumento abrupto da prevalência da obesidade em países do continente 

americano nas ultimas décadas (SARTORELLI; FRANCO, 2003; WHOTR, 2000). 



Aliado a isso, houve também uma diminuição do aporte de vitaminas, minerais e 

fibras, nutrientes presentes principalmente nas hortaliças e frutas, que atualmente vem 

sendo apontados como capazes de prevenir o aparecimento de doenças como a 

hipercolesterolemia, neoplasias e diabetes (SARTORELLI; FRANCO, 2003; FORNES et 

al., 2002). 

 

Devido à dificuldade na obtenção de sucesso no tratamento da obesidade em 

adultos, torna-se necessário a implementação de medidas de prevenção desse distúrbio 

nutricional (SILVA; BALABAN; MOTTA, 2005). Alguns estudos destacam a importância de 

ações de educação em alimentação e nutrição que alcancem de modo eficaz todos os 

estratos econômicos da população (AL-ASI, 2003).  

 

Ao trabalhar a educação nutricional em grupos, ontem maior adesão dos 

participantes, pois o grupo trabalha para alcançar os mesmos avanços e resultados (AL-

ASI, 2003). Deve-se buscar a incorporação de um estilo de vida saudável de maneira 

gradual e duradoura, com ênfase na formação de hábitos alimentares adequados e na 

prática de atividades físicas (TRICHES; GIUGLIANI, 2005). 

 

Estudo realizado por Soar, Vasconcelos e Assis (2004), em uma amostra 

representativa de escolares de Florianópolis, Santa Catarina, constatou altas prevalências 

de sobrepeso e obesidade infantil, de acordo com critério de Must et al. (1991)  Frente a 

esses resultados, que foram concordantes com estudos previamente realizados em outros 

países em desenvolvimento (MARINS et al., 2002; KAIN et al., 2002; WANG; MONTEIRO; 

POPKIN, 2002), os autores recomendaram a instituição imediata de estratégias de 

intervenção voltadas à promoção de hábitos alimentares saudáveis e de incentivo à 

prática de atividades físicas. 

 

Um bom argumento para a implementação de programas preventivos é o seu custo 

reduzido quando comparado aos gastos com o tratamento das patologias associadas à 

obesidade (KAIN et al., 2001). Entre as possíveis medidas de intervenção, destaca-se a 

educação nutricional como um componente decisivo na promoção de saúde (BRIGGS; 

SAFAII; BEALL, 2003; TRICHES; GIUGLIANI, 2005). Embora não restem dúvidas sobre 

sua importância, as reflexões sobre as possibilidades e limites da educação alimentar e 



nutricional, assim como o modo como ela é concebida, ainda são escassas (SANTOS et 

al., 2005). 

 

A American Dietetic Association (ADA), a Society for Nutrition Education, e a 

American School Food Service Association (ASFSA) ressaltam a importância de 

instituições de ensino desenvolver estratégias de intervenção que envolva toda a 

comunidade educacional na formação de hábitos de vida saudáveis, propiciando aos 

indivíduos um ambiente com opções de lanches nutricionalmente equilibrados, exercícios 

físicos regulares e programas de educação nutricional (ADA, 2003). 

 

O contexto desafiador da educação nutricional exige o desenvolvimento de 

abordagens que permitam abraçar os problemas alimentares de modo mais amplo, por 

intermédio de estratégias que superem a mera transmissão de informações (BOOG et al., 

2003; BIZZO; LEDER, 2005) 

 

Desse modo, é indispensável que iniciativas voltadas a promoção da saúde, em 

todos os níveis, multipliquem-se para assegurar uma boa qualidade de vida. Tendo isto 

como meta, o presente projeto se propõe a identificar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade na comunidade de uma Universidade de São Paulo e avaliar os resultados de 

uma estratégia de intervenção nutricional individualizada na mesma. 



2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 

 Avaliar o impacto da aplicação de uma intervenção nutricional individualizada sobre 

a saúde e composição corporal em alunos e professores de uma universidade de São 

Paulo 

 

 2.2. Específicos 

 

 Avaliar o estado nutricional, consumo alimentar e perfil metabólico antes e após a 

intervenção nutricional; 

 Promover a extensão universitária através da associação de ensino e pesquisa  



3. METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo transversal descritivo entre os meses de fevereiro de 2010 

a dezembro de 2011 no campus São Paulo com uma amostra não probabilística de 

docentes e discentes de uma universidade de São Paulo. 

 

A coleta de dados foi iniciada após a entrega da Carta de informação à Instituição e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento, com prévia aprovação 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Humanos da UPM, com informações sobre o 

objetivo e a justificativa da pesquisa. Todos os participantes da pesquisa foram informados 

sobre os objetivos e os riscos mínimos associados à coleta de sangue com material 

descartável assim como da ausência de riscos para a integridade física, mental ou moral 

dos participantes.  

 

3.1. PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Foram convidados a participar do estudo indivíduos adultos de ambos os sexos, que 

se interessou em se inscrever em um programa de qualidade de vida desenvolvido na 

Universidade. Foram excluídos deste estudo as gestantes e lactantes. 

 

Para a divulgação do projeto, foram criadas diferentes estratégias para a divulgação 

do mesmo. Para os discentes, foi criado um e-mail especifico para o agendamento das 

consultas, sendo este divulgado nas salas de aula pelos alunos bolsistas do projeto.  

 

Para os docentes foi elaborado um cartaz, o qual foi pré-aprovado pela diretoria do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), a fim de afixá-lo na sala dos 

professores de cada um dos centros da universidade.  

 

Inicialmente foi aplicado um questionário com os dados sócio demográficos 

utilizando-se o critério de classificação da Associação Brasileira de Estudos Populacionais 

(ABEP) a fim de descrever a amostra estudada, porém o mesmo não foi aplicado, uma vez 

que a maioria do publico atendido eram estudantes de uma universidade particular onde a 

aplicação deste instrumento tornou-se desnecessária. 



 Foi realizado um treinamento com as estagiárias de nutrição por um mês, para 

padronização da coleta das medidas antropométricas, as quais foram obtidas em duplicata 

utilizando-se a média para os cálculos dos índices antropométricos e registradas em 

formulário previamente testado elaborado.  

 

3.1.1.Variáveis antropométricas e bioimpedanciometria 

 

Para a coleta das variáveis do estudo foram aplicadas as seguintes técnicas: 

 

a) Peso e altura: as medidas de peso (em kilograma) e altura (em metros) foram 

obtidas em balança digital (capacidade de 150 kg, precisão de 10 g) e em 

estadiômetro portátil, respectivamente. Estas medidas foram realizadas com o 

mínimo de roupa possível e sem sapatos. O índice de massa corporal (IMC) foi 

obtido dividindo-se o peso (kg) pela altura (m) ao quadrado, utilizando-se a 

classificação do estado nutricional preconizada pela Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 1998) 

 

b) Circunferência da cintura: a circunferência foi obtida utilizando-se fita métrica 

inelástica, tendo como ponto de referência o plano horizontal na altura da cicatriz 

umbilical, com o participante em pé, abdome relaxado, os braços ao longo do corpo 

e pés unidos. Para classificação da obesidade central foram considerados os 

pontos de corte para risco de complicações metabólicas (WHO, 2003). 

 

c) Bioimpedânca elétrica: O método da bioimpedanciometria foi utilizado para avaliar a 

composição corporal Este método é baseado na condução de corrente elétrica de 

baixa intensidade, e estima a porcentagem de massa magra e gorda. Antes da 

realização do mesmo todos os participantes receberam as orientações abaixo 

necessárias para a execução do mesmo.  

1. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 48 horas que antecedem o exame.  

2. Não realizar exercícios físicos extenuantes durante as 24 horas anteriores à 

realização do exame.  

3. Não consumir alimentos ou líquidos nas 2 horas que antecedem o exame.  

4. Não consumir bebidas à base de cafeína.  



5. Não utilizar medicamentos diuréticos nos 7 dias que antecedem o exame (falar 

com o seu médico antes de suspender o medicamento)  

6. Não utilizar, no momento do exame, objetos metálicos como relógios ou joias.  

7. Não fazer o exame no período menstrual.  

 

3.1.2. Variáveis bioquímicas  

 

O perfil bioquímico, hematológico e os valores da  pressão arterial, foram coletados 

no inicio do estudo pelos alunos do curso de Farmácia  

 

3.1.3. Consumo alimentar 

 

O perfil bioquímico, hematológico e os valores da pressão arterial, foram coletados 

no inicio do estudo pelos alunos do curso de Farmácia. 

 

Na primeira consulta foi feita a aplicação de uma anamnese alimentar com coleta de 

dados socioeconômicos e alimentares, além da coleta dos exames laboratoriais e 

realização da bioimpedância elétrica. Em seguida, foi agendado um retorno, onde foi 

fornecida uma orientação nutricional individualizada com uma dieta ajustada as 

necessidades energéticas, ao estado nutricional e aos exames bioquímicos. Todas as 

dietas foram fracionadas em 5 a 6 refeições diárias e continham uma lista de substituição 

dos alimentos e orientações sobre a dieta saudável. Os participantes foram informados da 

necessidade de reavaliação após o 3º e 6º mês.  

 

Para a coleta das informações sobre o consumo alimentar foi aplicado um 

recordatório de 24 horas, utilizando-se um manual de registro fotográfico a fim de facilitar a 

identificação das porções alimentares e minimizar os erros (LOPEZ;  BOLTELHO, 2008). 

 

Todas as informações foram processadas por meio do programa de softwares de 

analise nutricional Avanutri® Os alimentos não disponíveis no programa foram acrescidos 

seguindo-se a sequência de tabelas para a entrada de dados: Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (TACO), Tabela de Composição de Alimentos da United States 

Departamento of Agriculture (USDA), Tabela de Composição de Alimentos: Suporte para 

Decisão Nutricional, (PHILIPPI, 2002) Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em 



Medidas Caseiras (PINHEIRO, 2005), entretanto, como o número de alimentos aumenta 

rapidamente no mercado, algumas informações nutricionais e de peso dos alimentos foram 

obtidas a partir da rotulagem. 

 

Para a avaliação do consumo alimentar, foram considerados os seguintes 

nutrientes: carboidratos, proteínas, lipídios, vitamina A, tiamina, riboflavina, vitamina B6, 

vitamina B12, vitamina C, vitamina E, folato, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco e cobre. 

 

Para análise da adequação das dietas foram utilizadas as recomendações do 

Institute of Medicine (IOM, 2001), denominadas DRIs (Dietary Reference Intake). Os 

macronutrientes foram avaliados pela AMDR (Acceptable Macronutrient Distribution 

Range) (IOM, 2005), ou Intervalos Aceitáveis de Distribuição de Macronutrientes, que 

determinam intervalos de recomendação da ingestão dos macronutrientes em relação ao 

total de energia, sendo de 45 a 65% para carboidratos, 10 a 35% para proteína e 20 a 35% 

para lipídios. 

 

No caso dos micronutrientes, para cada indivíduo avaliado, foi calculada a 

adequação aparente da ingestão de cada vitamina e mineral pelo método da EAR 

(Estimated Average Requirement) como ponto de corte, conforme proposto por Beaton 

(2003), utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

 

 

 

Onde:  

z = escore-Z 

D = diferença entre a média da dieta recomendada e a EAR 

DPD = desvio-padrão de D 

     = média de nutrientes de n dias da dieta recomendada 

Vnec = variância da necessidade 

Vint = variância intrapessoal 

n = número de dias indicados para seguimento da diet 

)/
/

int( nVV

EARy
DPDz

nec

D








          O uso da metodologia de avaliação da ingestão de micronutrientes para indivíduos 

foi necessária devido ao reduzido número de pessoas que compuseram a amostra (menor 

do que 30). 

 

 Para fins de cálculo, foram consideradas as recomendações nutricionais para cada 

gênero e para as faixas etárias de 14 a 18 anos e 19 a 30 anos. Para todos os indivíduos 

avaliados foi considerada a média dos 2 recordatórios de 24 horas obtidos durante a coleta 

de dados. 

 

 Adotou-se como ponto de corte a confiabilidade de adequação de 70% (FISBERG 

et al., 2005). Assim, se a ingestão de micronutrientes da dieta calculada apresentasse 

confiabilidade de adequação maior ou igual a 70%, considerou-se a dieta com boa 

probabilidade de adequação. Valores menores do que 70% foram considerados como de 

baixa probabilidade de adequação. 

 

 Para a análise do impacto das orientações nutricionais, o consumo de macro e 

micronutrientes foi avaliado no 1º e no 2º recordatório de 24 horas, em todos os indivíduos 

que tinham as duas medidas. O consumo de macronutrientes foi classificado em 

adequado, abaixo ou acima do recomendado segundo Acceptable Macronutrient 

Distribution Ranges (AMDR). Já o consumo de micronutrientes foi avaliado em adequado 

quando o consumo foi maior ou igual aos valores de RDA ou AI e foi considerado 

inadequado quando a ingestão foi menor do que os valores de RDA ou AI. Para a análise 

estatística, foi utilizado o teste de McNemar que analisa a diferença entre proporções ao 

longo do tempo, comparando valores percentuais antes e depois de alguma intervenção, 

considerando o nível de significância de 5%. 

 

3.2. TABULAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

A amostra foi não probabilística uma vez que os indivíduos não puderam ser 

selecionados por meio de sorteio aleatório entre os alunos da Universidade e os 

funcionários da Mantenedora da Instituição. 

 



A adesão ao programa foi espontânea e para fazer parte da amostra o aluno ou 

funcionário teve que procurar o programa, bem como também concordar em participar da 

pesquisa.  

 

A amostra pode ser considerada criteriosa uma vez que o critério de amostragem foi 

objetivo com seu protocolo descritivo inequívoco, produzindo amostras com as mesmas 

propriedades, independente de quem as selecionou (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). 

 

Cabe ressaltar que, embora tenha havido ampla divulgação da pesquisa, a baixa 

adesão à mesma fez com que o tamanho final da amostra fosse muito pequeno quando da 

comparação entre grupos, levando à utilização de testes de hipótese não paramétricos.   

 

Dependendo da natureza das variáveis analisadas, foram calculados intervalos com 

95% para sua média ou proporção (em porcentagem), bem como construídos gráficos 

pertinentes. Como a amostra teve tamanho superior a trinta, pode-se construir tais 

intervalos paramétricos, baseando-se no Teorema do Limite Central (MONTGOMERY; 

RUNGER, 2009). 

 

Os dados referentes aos exames laboratoriais e antropométricos, bem como 

também o calculo do IMC, foram armazenados em um banco de dados por meio de 

planilha eletrônica e revisados quanto a sua consistência.  

 

Para as variáveis bioquímicas foi analisada a porcentagens de participantes do 

estudo que tiveram seus valores dentro das faixas consideradas normais ou dentro de 

limites considerados alterados. 

 

Para as variáveis clinicas, bioquímicas e antropométricas coletadas em um primeiro 

momento da pesquisa foram calculadas medidas de localização como a média, mediana e 

os quartis e de dispersão como o desvio-padrão e o coeficiente de variação, bem como 

valores mínimos e máximos. (MONTGOMERY; RUNGER, 2009). Estes dados foram 

apresentados em formas de tabelas. 

 

Todos os testes de hipótese foram realizados utilizando-se um nível de significância 

de 5%, sendo também calculados seus respectivos níveis descritivos (valor-P). Nível 



descritivo de um teste de hipótese é a probabilidade de se obter, segundo a hipótese 

alternativa, estimativas mais desfavoráveis ou extremas do que a obtida na amostra 

(MAGALHÃES; LIMA, 2010). Desta forma foram rejeitadas as hipóteses cujos níveis 

descritivos apresentaram valores inferiores a 0,05. 

 

O teste Quiquadrado foi usado para testar a associação entre pares de variáveis, 

isto é, testa-se se duas variáveis aleatórias são independentes, ou seja, se dois grupos 

diferem quanto proporção de ocorrência de alguma característica. (SIEGEL; CASTELLAN, 

2008). 

 

Para tanto os dados são dispostos em uma tabela de contingência de dupla 

entrada, com uma variável nas linhas e a outra nas colunas. Seja r o nº de níveis da 

primeira variável e c o nº de níveis da segunda variável. Tem-se que o grau de liberdade 

será igual a (r-1) (c-1) e o valor do Quiquadrado observado será igual a: 
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11
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, com eij igual ao produto das marginais da observação oij dividido pelo tamanho da 

amostra n. 

 

Quando a tabela de contingência não for 2 x 2, a prova que Qui-quadrado pode ser 

aplicada somente se a porcentagem de células com frequência esperada inferior a cinco 

for menor que 20% do total de células e se nenhuma célula tiver frequência esperada 

inferior a um.  Se essas condições não forem satisfeitas pelos dados na forma em que 

foram coletados originalmente, o pesquisador deve combinar categorias de modo a 

aumentar as frequências esperadas nas diversas células.  Se em uma tabela 2 x 2, houver 

alguma frequência esperada inferior a cinco, o teste Qui-quadrado não poderá ser usado. 

Neste caso recomenda-se a utilização do teste não paramétrico exato de Fisher (COSTA 

NETO, 2002). 

  

O teste exato de Fisher é usado para testar independência entre pares de variáveis 

aleatórias com dois níveis cada uma (tabela de contingência 2 x 2) e é baseado na 

distribuição hipergeométrica. Calcula-se a probabilidade do resultado ocorrido acrescida 

das probabilidades dos resultados ainda mais extremos. Este será o nível descritivo do 



teste e a hipótese de independência das variáveis aleatórias deverá ser rejeitada se seu 

valor for inferior ao nível de significância do teste (SIEGEL; CASTELLAN, 2008). 

 

A fim de testar a igualdade da média de diversas medidas bioquímicas em vários 

grupos foram utilizados os testes não paramétricos de Mann-Whitney, quando havia 

apenas dois grupos, e a análise de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis quando 

havia três grupos. Optou-se por utilizar testes não paramétricos uma vez que a suposição 

de aderência à distribuição Normal não se verificou e os tamanhos dos grupos eram 

pequenos, isto é, inferiores a 30 (SIEGEL; CASTELLAN, 2008). 

 

Os dados foram analisados com a utilização do programa estatístico Minitab, 

disponível no Laboratório de Simulação de Processos de Produção HSBC do prédio 4 da 

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 
 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 O presente estudo foi composto por 41 participantes, sendo 65,9% (n=27) do sexo 

feminino e 34,1% (n=14) do sexo masculino, com idade média de 26,7 anos (dp ± 10,2), 

com predomínio de solteiros (78%; n=32), com ensino superior incompleto (73,2%; n=30) 

Do total de participantes, apenas 9 retornaram na segunda consulta, desta forma, optou-se 

por mostrar os resultados apenas da 1ªconsulta. 

 

Quanto os motivos alegados para a consulta, onde foi permitido assinalar mais de 

uma alternativa, a procura espontânea e por qualidade de vida, foram os mais 

assinalados.(Figura1) 

espontâneo indicação médica modismo

familiar estético qualidade de vida

não

sim

Categoria

46,3%
53,7%

9,8%

90,2% 100,0%

100,0%

9,8%

90,2%

46,3%
53,7%

Motivo da consulta

 

Figura 1. Principais motivos da consulta alegados pelos participantes de um  

programa de qualidade de vida, São Paulo, 2010-2011. 

 

Em relação aos hábitos de estilo de vida, apenas 9,7% eram fumantes, porém 61% 

referiram consumir bebida alcoólica (I.C. = [46,0; 75,9] %), sendo que 31,7% consumiam 

bebida destilada (I.C. = [17;5; 45,9] %) e 61% dos respondentes consomem bebida 

fermentada (I.C. = [46,0; 75,9] %). Quando foram considerados somente os respondentes 

que consomem bebida alcoólica, 52% consomem bebida destilada e a totalidade, 100%, 

consomem bebida fermentada (cerveja ou vinho). Apesar deste resultados ir de encontro a 



de outros autores que trabalharam com universitários ( Peuker, 2006; Silva, et al ; 2008)  

deve-se destacar que neste estudo, a maior parte da amostra era do sexo feminino. Isso 

pode ser justificado pela entrada das mulheres no mercado de trabalho, onde estão se 

tornando cada vez mais independentes do homem, e a preocupação com a honra e 

respeito cedeu espaço a conquista e à necessidade da população feminina por maior 

espaço, liberdade e autonomia. Isso levou este público a incluir o hábito de beber e 

também fumar, práticas que antes eram específicas do sexo masculino (BALAN & 

CAMPOS, 2006). 

 

A prática de atividade física foi relatada por 53,7% (I.C. = [38,4; 68,9] %) e em 

relação a frequência  22%  fazem menos de três vezes por semana e 31,7% três vezes por 

semana ou mais. Estes dados são diferentes dos encontrados por Marcondelli et al (2008), 

em um estudo realizado na Universidade de Brasília com alunos dos cursos da área da 

saúde, onde observou-se alto nível de sedentarismo nos estudantes da área de saúde, 

exceto nos alunos de educação física, que praticam atividade física como parte da própria 

grade curricular. 

 

A prevalência de sobrepeso e algum grau de obesidade foi de 26,9% e 9,6%, 

respectivamente. (Tabela 1), e em relação ao risco de doença metabólica, 17,1% 

apresentaram risco elevado e 19,5% risco muito elevado. (Tabela 2).  

 

O excesso de peso que pode acarretar distúrbios metabólicos como síndrome 

metabólica, dislipidemias, diabetes, dentre outros, e a prevenção é a melhor forma de ser 

controlado (WHO, 2003). No Brasil, o Vigitel  (2009) encontrou uma frequência de excesso 

de peso de 46,6%, sendo maior entre homens (51,0%) do que entre mulheres (42,3%). Em 

ambos os sexos, a frequência dessa condição tende a aumentar com a idade. O aumento 

é maior entre as faixas etárias 18-24 e 35-44 anos para os homens e entre as faixas 

etárias 18-24 e 45-54 anos para as mulheres, quando a frequência do excesso de peso é 

quase duplicada. 

 

 

 

Tabela 1. Classificação do estado nutricional segundo o índice de massa corporal, 

dos participantes de um programa de qualidade de vida, São Paulo, 2010-2011.  



 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Classificação do risco cardo-metabólico segundo a circunferência da 

cintura, dos participantes de um programa de qualidade de vida, São Paulo, 2010-

2011.  

  

 

 

 

 

Tabela 3. Classificação da porcentagem de gordura corporal (%GC), dos 

participantes de um programa de qualidade de vida, São Paulo, 2010-2011 

 

 

 

 

 

  

A tabela 3 mostra que a maioria dos participantes (63,4%) apresentou uma 

porcentagem de gordura corporal acima da média, e houve uma relação de  

independência entre a % GC a prática de atividade física (P = 0,292), e a frequência de 

pelo menos três vezes por semana (P = 0,129). Houve dependência entre a % GC e 

obesidade (P = 0,008) , sendo que quem tem classificação de eutrofia no IMC tem menor 

proporção de classificação de risco de doenças associadas à obesidade do que o 

esperado. 

Houve dependência entre ter classificação da % GC de risco de doenças 

associadas à obesidade e ter risco aumentado ou significantemente aumentado associado 

Classificação do estado nutricional n(%) 

Desnutrição 2(4,9) 

Eutrofia 24(58,6) 

Sobrepeso 11(26,9) 

Algum grau de obesidade 4(9,6) 

Risco cárdio-metabólico n(%) 

Sem risco 26(63,4) 

Risco aumentado 

Risco muito elevado                                              

7(17,1) 

8(19,5) 

  

Porcentagem de GC n(%) 

Abaixo da média 

Média 

Acima da média 

Muito acima da média 

4(9,8) 

1(2,4) 

26(63,4) 

10(24,4) 

  



à circunferência da cintura (P = 0,001) sendo que quem tem classificação de risco 

aumentado ou significantemente aumentado associado à circunferência da cintura tem 

menor proporção de classificação de risco de doenças associadas à obesidade do que o 

esperado. 

Foi possível verificar, por meio da Tabela 4, a composição corporal dos 

participantes pelo exame de bioimpedância elétrica. A média de gordura corporal foi igual 

a 26,3% com desvio padrão de 6,6% (I.C. = [24,25; 28,41] %), a média de massa magra foi 

igual a 73,7% com desvio padrão de 6,6% (I.C. = [71,6; 75,7] %) e a média da taxa 

metabólica basal foi igual a 1508,3 kcal com desvio padrão igual a 433,8 (I.C. = [1371,4; 

1645,3]). 

 

Tabela 4. Taxa metabólica basal, porcentagem de água, de gordura corporal e de 

massa magra (Média e desvio padrão) dos participantes de um programa de 

qualidade de vida, segundo bioimpedância elétrica, São Paulo,2010 2011. 

 

 Média Dp 

TMB (kcal/dia) 1508,33 433,83 

Água (%) 69,72 2,56 

Gordura corporal 

(%) 

26,33 6,59 

Massa magra (%) 73,66 6,58 

 

  

Dos 41 participantes, 35 (85%) realizaram ou trouxeram os exames bioquímicos na 

primeira consulta. Pode-se observar que 36,1% e 19,4% respectivamente dos 

participantes apresentaram a valores limítrofes de colesterol e LDL-c. Apresentaram 

valores altos de glicemia (8,3%), LDL-c (5,6%), VLDL-c (16,7%) e triglicérides (19,4%) 

(Tabela 5).  

 

 

Tabela 5. Distribuição percentual do perfil bioquímico dos participantes de um 

programa de qualidade de vida de uma Universidade privada, São Paulo, 2010-2011 

 



 

Valores de referência do laboratório de análises laboratoriais do curso de farmácia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010-2011. 

 

Salvaro e Ávila Jr (2009), avaliaram o perfil lipídico de 63 estudantes de nutrição, do 

sexo feminino, com idade entre 17 anos e 43 anos e encontraram como fatores de risco 

cardiovascular mais prevalente: sedentarismo (81%), antecedentes familiares (65,1%) e 

uso de contraceptivo oral (52,4%). Embora o perfil lipídico da amostra tenha se mostrado 

predominantemente favorável, verificou-se HDL baixo em 47,6% e hipercolesterolemia em 

38,1% das estudantes.. Este dado chama atenção ,  uma vez que o público atendido foi 

predominantemente jovem e discente da área de saúde, especialmente dos cursos de 

nutrição e farmácia (dados não mostrados). 

 

A pressão arterial foi aferida em 39 participantes, sendo que 2,6%(n=1) teve a 

pressão que classificada em hipertensão estágio II, 2,6%(n=1) em hipertensão estágio I,  

10,3%(n=4) em pressão limítrofe  e 84,6% (n=33) em pressão normal com I.C. = [73,29; 

95,94] %. Houve independência entre ter pressão normal e ter sobrepeso/obesidade (P = 

0,180), e ter risco devido à circunferência da cintura (P = 0,391) e fazer atividade física. (P 

= 0,1667). 

Para poder realizar teste de independência entre a classificação do IMC e diversas 

variáveis a classificação do IMC foi dicotomizada em possuir ou não sobrepeso/obesidade 

(Tabela 6). Foi realizado teste de igualdade das medidas nestes dois grupos, por meio do 

Exame Bioquímico Abaixo 

(%) 

Adequado 

(%) 

Limítrofe 

(%) 

Acima 

(%) 

Valor de referência 

Adotado* 

Hemoglobina 25 75 * -  12 e 14% 

Glicose 5,6 86,1 * 8,3  70 e 99 mg/dL 

Ácido úrico  - 100 * - 2,5 a 8,0 mg/dL 

Colesterol total - 63,9 36,1A - < 200 mg/dL 

LDL-c - 75 19,4B 5,6 < 130 mg/dL 

HDL-c 38,9 33,3 * 27,8  40 e 60 mg/dL 

VLDL-c - 83,3 * 16,7 < 30 mg/dL 

Triglicérides - 80,6 * 19,4 < 150 mg/dL 



teste para diferença de médias não-paramétrico de Mann-Whitney. Encontrou-se 

igualdade para as variáveis: colesterol total (P = 0,336), LDL (P = 0,194), triglicérides (P = 

0,248), glicose (P = 0,459), % de gordura corporal por bioimpedância (P = 0,250), % de 

massa magra por bioimpedância (P = 0,261). Para a taxa metabólica basal por 

bioimpedância a igualdade foi rejeitada (P = 0,0009) tendo o grupo com sobrepeso ou 

obesidade maior taxa metabólica basal, sendo que estes resultados aparentemente se 

relacionam com os previstos para indivíduos saudáveis, uma vez que na vigência de 

desnutrição, a TMB está diminuída, sendo a explicação fisiológica reside no fato do 

organismo em poupar energia para que os órgãos e tecidos vitais sejam preservados. O 

inverso ocorre na vigência de obesidade, caracterizada por aumento da massa corporal 

(tanto a massa gorda quanto a massa magra) e, por conseguinte, aumento das 

necessidades calóricas basais diárias.  

 

Não foi encontrada dependência estatística entre IMC correspondente a sobrepeso 

ou obesidade e consumo de bebida alcoólica (P = 0,322), consumo semanal de bebida 

alcoólica (P = 0,701), tabagismo (P = 1,000), ter atividade física (P = 0,330), ter atividade 

física três ou mais vezes por semana (P = 1,000), consumo de comida fora de casa (P = 

1,000) e com consumo diário de comida fora de casa (P = 0,746).(dados não mostrados) 

 

Tabela 6  Medidas de posição e variabilidade entre os participantes de um programa 

de qualidade de vida de uma Universidade de São Paulo, segundo a presença de 

sobrepeso/obesidade. São Paulo, 2010-2011. 

Sobrepeso/

Obesidade

não 26 174,65 43,73 25,04 106,50 144,05 166,00 201,35 262,00

sim 15 184,16 35,69 19,38 99,40 168,10 186,50 207,00 239,60

não 26 103,10 34,53 33,50 54,60 71,80 101,80 129,10 180,00

sim 15 116,30 27,12 23,32 47,60 102,80 116,80 133,80 156,50

não 26 86,94 37,49 43,12 38,00 52,55 82,00 110,05 169,70

sim 15 116,0 60,3 51,98 50,2 72,6 89,6 167,4 243,8

não 26 85,19 7,16 8,41 68,20 79,30 86,10 91,90 94,50

sim 15 84,78 10,34 12,20 66,90 78,40 81,75 93,25 104,40

não 26 25,17 5,58 22,18 12,70 21,57 25,75 29,80 34,10

sim 15 28,34 7,85 27,70 17,40 20,90 27,30 32,60 43,50

não 26 74,82 5,55 7,42 65,90 70,58 74,20 78,40 87,20

sim 15 71,65 7,86 10,97 56,50 67,30 72,70 79,10 82,60

não 26 1376,6 317,7 23,08 919,0 1197,8 1304,0 1478,8 2183,0

sim 15 1737,0 519,0 29,89 173,0 1569,0 1788,0 2041,0 2472,0

Colesterol total

% Massa corporal

Taxa de metabolismo basal

Variável N

LDL

Triglicérides

Glicose

% Gordura corporal

Média dp c. v. Mín Q1 Med Q3 Max

 

Tabela 7  Medidas de posição e variabilidade entre os participantes de um programa 
de qualidade de vida de uma Universidade de São Paulo, segundo a pratica de 
atividade física, 2010-2011. 
 



 
Variável Ativ. Física N Média dp c. v. Mín Q1 Med Q3 Max

não 19 184,16 40,05 21,75 106,50 157,05 195,00 203,95 262,00

sim 22 173,65 40,97 23,59 99,40 139,70 178,00 205,40 239,60

não 19 112,56 31,57 28,05 54,60 85,95 119,30 132,25 180,00

sim 22 105,05 32,68 31,11 47,60 72,20 114,70 126,70 164,20

não 19 104,3 45,5 43,60 38,0 69,4 95,0 154,1 169,7

sim 22 94,3 54,0 57,19 43,4 68,3 81,2 107,2 243,8

não 19 85,74 6,26 7,30 78,40 79,03 85,05 92,35 97,60

sim 22 84,42 10,04 11,89 66,90 78,40 85,10 91,80 104,40

não 19 26,11 6,83 26,17 15,40 21,20 26,20 30,00 43,50

sim 22 26,52 6,53 24,63 12,70 21,50 26,80 31,70 38,30

não 19 73,90 6,81 9,22 56,50 70,00 73,70 78,70 84,60

sim 22 73,45 6,52 8,88 61,70 68,23 73,20 78,50 87,20

não 19 1516,7 412,0 27,16 919,0 1231,0 1406,0 1717,0 2472,0

sim 22 1501,1 461,4 30,74 172,6 1280,5 1511,5 1891,0 2114,0

Colesterol total

LDL

Triglicérides

Glicose

% Gordura corporal

% Massa corporal

Taxa de metabolismo basal
 

A tabela 7 mostrou por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney se houve 

diferença entre o grupo que não pratica atividade física e entre o grupo que pratica, com 

relação à vários exames bioquímicos realizados. Não foram observadas diferenças em 

relação a nenhum dos exames: colesterol total (P = 0,547), LDL (P = 0,428), triglicérides (P 

= 0,326), glicose (P = 0,691), % de gordura por bioimpedância (P = 0,774), % de massa 

magra por bioimpedância (P = 0,754) e taxa metabólica basal por bioimpedância (P = 

0,834). 

 

Ao se analisar a frequência de atividades físicas entre os grupos, nunca pratica, 

pratica menos de três vezes por semana e pratica três vezes por semana ou mais, por 

meio do teste de análise de variância não-paramétrico de Kruskal-Wallis, também não 

houve nenhuma diferença : colesterol total (P = 0,419), LDL (P = 0,675), triglicérides (P = 

0,386), glicose (P = 0,471), % de gordura corporal por bioimpedância (P = 0,898), % de 

massa magra por bioimpedância (P = 0,895) e taxa metabólica basal por bioimpedância (P 

= 0,092). 

 

Quanto ao histórico alimentar, 70,7% dos pesquisados consideram seu apetite bom, 

22% regular e 7,3% ruim. A aversão ou alergia alimentar foi relatada por 63,4% dos 

respondentes (I.C. = [46,94; 77,88] %). 

 

A figura 2 mostra o hábito de consumo alimentar fora de casa., sendo que a grande 

maioria apresenta uma ou mais refeições com este padrão ( 85,4%  com I.C. = [70,8; 94,4] 

%), sendo o desjejum consumido fora por 17%  (I.C. = [7,15; 32,06] %), o almoço por 

51,2% (I.C. = [35,13; 67,22] %), o lanche por 43,9% (I.C. = [28,47; 60,25] %) e o jantar 



17,07% dos respondentes (I.C. = [7,15; 32,06] %). Destaca-se que 46,3% dos 

entrevistados fazem diariamente pelo menos 1 refeição fora de casa(dados não 

mostrados). Estes dados vão de acordo com o esperado, uma vez que a grande parte da 

população mundial reside em grandes centros urbanos, e devido a problemas como 

trânsito e longas distâncias realizam refeições fora de casa. 

 

Estes dados coincidem com trabalhos que relatam o hábito alimentar de 

universitários, como o estudo realizado por Alves & Boog (2007), com residentes de 

moradias universitárias, encontraram  após a aplicação de um recordatório de 24 horas, 

que 30  % não consumiram o desjejum , 5% não consumiam e 1% não consumia o jantar.  

 

No presente estudo verificou-se que 46,3% já realizaram algum tipo de dieta (I.C. = 

[30,66; 62,58] %), sendo que a maioria (52,6%) fez por conta própria. (Figura 2) 

médico nutricionista prof. educação física

meios de comunic. conta própria outros

não

sim

Categoria

21,1%

78,9%

26,3%

73,7%

100,0%

10,5%

89,5%

52,6%
47,4%

5,3%

94,7%

Quem orientou as dietas realizadas

  

Figura 2: Tipo de orientação alimentar recebida pelos participantes de um programa de 

qualidade de vida de uma Universidade de São Paulo, 2010-2011. 

 

Dados completos sobre o consumo alimentar, além de informações sobre idade e 

sexo foram obtidos de 33 indivíduos. A ingestão média de energia foi de 1843,84 kcal, com 



desvio padrão de 518,73 kcal. Se considerarmos a ingestão média de energia de 2000 

kcal recomendada pelo Guia Alimentar para População Brasileira, a ingestão média de 

energia do grupo estudado poderia ser considerada adequada. O ideal seria que a 

ingestão de energia fosse avaliada em relação à necessidade de energia de cada 

indivíduo, porém, para que este procedimento fosse possível, a informação sobre atividade 

física é necessária, o que não foi coletada no presente estudo. 

A maioria dos micronutrientes avaliados teve baixa probabilidade de adequação 

entre os indivíduos da amostra estudada. Apenas a ingestão de vitamina B12 teve boa 

probabilidade de adequação para mais de 50% da amostra estudada (Tabela 8) 

 

Tabela 8 – Distribuição em número e porcentagem dos participantes de um 

programa de qualidade de vida de uma Universidade de São Paulo, segundo 

probabilidade de adequação da ingestão de nutrientes e sexo. São Paulo, 2010-2011. 

 

 Total 

Probabilidade de 

adequação 

Baixa Adequada 

Nutriente N % N % 

Vitamina A 27 81,8 6 18,2 

Tiamina 17 51,5 16 48,5 

Riboflavina 18 54,5 15 45,5 

Vitamina B6 21 63,6 12 36,4 

Vitamina B12 6 18,2 27 81,8 

Vitamina C 27 81,8 6 18,2 

Vitamina E 29 87,9 4 12,1 

Folato 33 100,0 --- --- 

Cálcio 27 81,8 6 18,2 

Fósforo 19 57,6 14 42,4 

Magnésio 31 93,9 2 6,1 

Ferro 20 60,6 13 39,4 

Zinco 24 72,7 9 27,3 

Cobre 33 100,0 --- --- 

 



 Em um estudo feito por Souza et al(201), em estudantes de uma universidade em 

Botucatu, os autores encontraram o consumo de energia foi adequado e estatisticamente 

semelhante à recomendação para a população, de acordo com idade e sexo , porém 

houve altas  porcentagens de consumo inadequado  para a vitamina E (97,74%), zinco 

(38%) e tiamina(30%). Para as vitaminas B6, B12 e A, menores valores foram encontrados 

(27%, 18%, 14,79%,respectivamente). Os resultados mostraram um desequilíbrio na 

qualidade da alimentação da maioria dos estudantes de saúde, o que é preocupante, uma 

vez que estes deveriam valorizar a alimentação saudável e atuar como verdadeiros 

multiplicadores dessas informações na sociedade. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Petribú, et al (2009) , em um estudo 

realizado com 250 estudantes da área da saúde de uma universidade do Recife, verificou  

um elevado percentual de inadequação no consumo de energia e um baixo percentual de 

inadequação no consumo de proteínas e carboidratos. Quanto ao perfil lipídico da dieta, 

mais de 40,0 % dos estudantes apresentaram consumo de colesterol acima do 

recomendado e, em 17,9 % dos homens e 44,8 % das mulheres foi evidenciado um 

elevado consumo de gordura saturada (p<0,01).  

 

Vargas e col (2010), em um estudo com 1865 estudantes entre 28 e 25 anos de 

idade em uma Universidade na  Colombia, verificou que mais de 60 por cento dos homens 

e das mulheres relataram consumo baixo no consumo de calorias. Metade dos estudantes 

tinha consumiam mais proteína do que o recomendado e seis em cada dez alunos 

apresentaram baixos percentuais de adequação em relação a gordura (acima), e sete de 

dez no consumo de carboidratos (acima). O ferro e ingestão de cálcio eram inadequados 

em mais de 50 por cento dos estudantes e de vitamina A em cerca de 80%. 

 

 A vitamina B12 teve boa probabilidade de adequação e isto pode ser justificado pelo 

fato de as carnes se constituírem como principal fonte alimentar. No Brasil, o consumo 

deste grupo de alimentos é considerado adequado já que estudos demonstram que a 

população costuma consumir pelo menos uma porção por dia de carnes e derivados. 

Estudo de Morimoto et al. (2008) realizado em amostra representativa de adultos e idosos 

residentes na região metropolitana de São Paulo observou mediana de consumo do grupo 

das carnes e ovos de 1 porção diária, valor recomendado pelo Guia Alimentar para 

População Brasileira. 



 

 A Figura 3 demonstra a adequação da ingestão de macronutrientes em relação ao 

valor energético total. 
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Figura 3 – Distribuição percentual de homens e mulheres segundo adequação da ingestão 

de macronutrientes em relação ao valor energético total. São Paulo, 2010. 

 

 A ingestão de carboidratos e proteínas foi adequada na maioria dos indivíduos 

avaliados. Já a ingestão de lipídios, foi acima do recomendado para 36% da amostra 

estudada. A alta ingestão de lipídios foi observada em estudo de Fisberg et al. (2006) em 

amostra de estudantes universitárias do município de São Paulo. É importante salientar 

que o valor máximo recomendado para ingestão de proteína é alto quando comparado a 

valores anteriormente recomendados. Por causa disto, no presente estudo, a maioria da 

amostra estudada teve sua ingestão de proteínas classificada como adequada e pode ser 

que muitos tiveram a ingestão muito próxima do valor máximo, o que pode ter influenciado 

a alta ingestão de gordura observada na figura 3. 

 

A análise do impacto das orientações nutricionais dirigidas a mudanças de hábitos 

alimentares foi realizada com os dados dos dois primeiros recordatórios de 24 horas, 

sendo o 1º referente à primeira consulta e o 2º à segunda consulta após o paciente 

receber as orientações nutricionais. 

 

A Tabela 9 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

carboidratos, sem diferença estatisticamente significativa. 



 

Tabela 9 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de carboidratos antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 

2010-2011. 

 

Carboidrato em percentual do valor 

energético total 

Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

10 6 16 0,3173 

Dentro do 

recomendado 

3 1 4  

 Total 13 7 20  

 

A Tabela 10 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

proteína, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 10 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de proteína antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Proteína em percentual do valor 

energético total 

Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

18 1 19 0,3173 

Dentro do 

recomendado 

0 1 1  

 Total 18 2 20  

 

A Tabela 11 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

lipídio, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 11 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de lipídio antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Proteína em percentual do valor Após intervenção (n)   



energético total Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo ou Acima da 

recomendação 

6 8 14 0,1317 

Dentro do 

recomendado 

3 3 6  

 Total 9 11 20  

 

A Tabela 12 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

gordura saturada, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 12 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de gordura saturada antes e depois das orientações nutricionais. São 

Paulo 2010-2011. 

 

Gordura saturada em percentual do 

total de energia 

Após intervenção (n)   

Acima da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Acima da 

recomendação 

11 2 13 0,4142 

Dentro do 

recomendado 

4 3 7  

 Total 15 5 20  

 

A Tabela 13 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

colesterol, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

 

 

 

Tabela 13 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de colesterol antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Colesterol Após intervenção (n)   

Acima da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da Acima da 14 3 17 0,3173 



intervenção recomendação 

Dentro do 

recomendado 

1 2 3  

 Total 15 5 20  

 

A Tabela 14 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina A. 

 

Tabela 14 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina A antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Vitamina A Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

1 1 2 0,0339 

Dentro do 

recomendado 

7 11 18  

 Total 8 12 20  

 

Os resultados apresentados na Tabela 14 demonstram diferença na proporção da 

classificação do consumo de vitamina A antes e depois das orientações nutricionais. 

Entretanto, o resultado foi inesperado, pois, após a intervenção, observou-se maior 

proporção de indivíduos com ingestão abaixo do recomendado (n=8) do que antes das 

orientações nutricionais (n=2). A ocorrência deste resultado foi provavelmente devido à 

grande variabilidade no consumo de vitamina A entre os indivíduos. Willett (1998) já havia 

demonstrado que micronutrientes tem maior variabilidade, pois tendem a se concentrar em 

determinados alimentos que são consumidos em alguns dias e em outros não dependendo 

das escolhas alimentares dos indivíduos. 

 

A Tabela 15 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina D, sem diferença estatisticamente significativa. 

 



Tabela 15 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina D antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Vitamina D Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

0 0 0 0,3173 

Dentro do 

recomendado 

1 19 20  

 Total 1 19 20  

 

A Tabela 16 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina B1, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 16 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina B1 antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 

2010-2011. 

 

Vitamina B1 Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

6 1 7 0,3173 

Dentro do 

recomendado 

3 10 13  

 Total 9 11 20  

 

 

A Tabela 17 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina B2, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 17 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina B2 antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 

2010-2011. 

 



Vitamina B2 Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

6 3 9 1,000 

Dentro do 

recomendado 

3 8 11  

 Total 9 11 20  

 

A Tabela 18 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina B6, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 18 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina B6 antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 

2010-2011. 

 

Vitamina B6 Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

5 2 7 0,5637 

Dentro do 

recomendado 

1 12 13  

 Total 6 14 20  

 

A Tabela 19 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina B12, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

 

Tabela 19 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina B12 antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 

2010-2011. 

 

Vitamina B12 Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

3 8 11 0,1317 

Dentro do 3 6 9  



recomendado 

 Total 6 14 20  

 

A Tabela 20 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina C, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 20 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina C antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Vitamina C Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

1 5 6 1,000 

Dentro do 

recomendado 

5 9 14  

 Total 6 14 20  

 

A Tabela 21 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

vitamina E, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de vitamina E antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Vitamina E Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

0 2 2 0,5637 

Dentro do 

recomendado 

1 17 18  



 Total 1 19 20  

 

A Tabela 22 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

cálcio, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 22 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de cálcio antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-2011. 

 

Cálcio Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

1 5 6 0,2568 

Dentro do 

recomendado 

2 12 14  

 Total 3 17 20  

 

A Tabela 23 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

fósforo, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de fósforo antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Fósforo Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

7 4 11 1,000 

Dentro do 

recomendado 

4 5 9  

 Total 11 9 20  



 

A Tabela 24 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

magnésio, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 24 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de magnésio antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Magnésio Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

0 0 0 0,3173 

Dentro do 

recomendado 

1 19 20  

 Total 1 19 20  

 

A Tabela 25 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

ferro, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de ferro antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-2011. 

Ferro Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

3 1 4 0,3173 

Dentro do 

recomendado 

0 16 16  

 Total 3 17 20  

 



A Tabela 26 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

zinco, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 26 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de zinco antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-2011. 

Zinco Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

4 4 8 0,7055 

Dentro do 

recomendado 

3 9 12  

 Total 7 13 20  

 

A Tabela 27 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

iodo, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 27 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de iodo antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-2011. 

Iodo Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

0 0 0 0,3173 

Dentro do 

recomendado 

1 19 20  

 Total 1 19 20  

 

A Tabela 28 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

selênio, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 28 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de selênio antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

Selênio Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 



Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

2 4 6 0,4142 

Dentro do 

recomendado 

2 12 14  

 Total 4 16 20  

 

A Tabela 29 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

manganês, sem diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela  29 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de manganês antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

Manganês Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

0 1 1 0,1797 

Dentro do 

recomendado 

4 15 19  

 Total 4 16 20  

 

A Tabela 30 apresenta o teste de McNemar para a classificação do consumo de 

sódio. 

 

 

 

Tabela 30 – Distribuição em número dos indivíduos segundo classificação da 

ingestão de manganês antes e depois das orientações nutricionais. São Paulo 2010-

2011. 

 

Manganês Após intervenção (n)   

Abaixo da 

recomendação 

Dentro do 

recomendado 

Total Valor p 

Antes da 

intervenção 

Abaixo da 

recomendação 

4 10 15 0,0209 

Dentro do 

recomendado 

2 4 6  

 Total 6 14 20  



 

O consumo de sódio teve diferença estatisticamente significativa antes e depois da 

intervenção, sendo que haviam 15 indivíduos com consumo abaixo da AI para sódio antes 

das orientações nutricionais e depois destas o número de indivíduos reduziu para 6. É 

interessante observar que a proporção de indivíduos com consumo abaixo da 

recomendação reduziu após a intervenção, porém estes resultados podem estar 

subestimados. Vários estudos já demonstraram que a preocupação em relação à ingestão 

de sódio é da ingestão excessiva e não abaixo da recomendação (MORIMOTO et al., 

2008). Ao analisar a ingestão excessiva de sódio (acima do UL) o número de indivíduos 

com ingestão acima do UL foi o mesmo antes e depois da intervenção (n=3). 

 

As ingestões de gordura polinsaturada, vitamina B5, folato, cobre e potássio não 

foram analisadas por meio do teste de McNemar, pois todos os indivíduos foram 

classificados com o consumo adequado destes nutrientes. 

 

Infelizmente, o presente trabalho teve vários fatores limitantes sendo uns deles a 

baixa adesão ao programa, Pode-se perceber que pelo fato da maioria dos discentes 

compareceu somente a 1ª. consulta, talvez pelo fato da maioria ser da área da saúde e 

desta forma, acreditar adotar hábitos e estilo de vida mais saudáveis. Isso também levou a 

aplicação de uma metodologia para avaliar a ingestão de micronutrientes não é 

comumente observada em outros estudos semelhantes a este. Devido ao reduzido 

tamanho da amostra deste estudo (n=33) foi necessário calcular a probabilidade da 

ingestão do nutriente estar adequada de forma individual e a partir deste resultado 

classificar os indivíduos segundo a probabilidade de adequação (maior ou igual a 70% foi 

considerada uma boa probabilidade de adequação). 



5. CONCLUSÃO 

 

Os resultados mostraram que infelizmente os professores da Universidade não 

aderiram ao programa, que foi justificado pela carga horária de trabalho, uma vez que 

grande parte dos docentes é aulista. Entre os alunos, a maior parte dos que participaram 

do programa eram da área da saúde, onde se verificou um elevado consumo de bebida 

alcoólica, além de sobrepeso/obesidade baixa frequência de atividade física. Todos estes 

fatores associados ao perfil metabólico desfavorável verificado e ao uso de contraceptivos  

uma vez que a maior parte da amostra era do sexo feminino, faz com que esses dados 

sejam avaliados com preocupação, visto que maioria dos estudantes de saúde, é um fator 

preocupante, uma vez que estes universitários da área da saúde, deveriam valorizar a o 

estilo de vida e a alimentação saudável e atuar como verdadeiros multiplicadores dessas 

informações na sociedade. 
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