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Desenvolvimento, Validação e Aplicações de
Questionários de Freqüência Alimentar

em Estudos Epidemiológicos

Marly Augusto Cardoso

Avaliação da Dieta Habitual em Estudos Epidemiológicos
O desenvolvimento de métodos práticos, válidos e viáveis para mensurar a dieta individual tem sido descri-

to como um dos principais desafios da pesquisa em epidemiologia nutricional (González & Joan, 1997a; Willett,
1998). Informações válidas de consumo de energia e nutrientes são fundamentais para estudos epidemiológicos
sobre dieta e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Existem vários métodos de avaliação de ingestão
alimentar, mas todos apresentam limitações (Thompson & Byers, 1994).

Inquéritos Recordatórios de 24 horas (IR24h), registros alimentares ou história alimentar podem fornecer
uma avaliação acurada da dieta habitual de um indivíduo. Entretanto, esses métodos exigem o envolvimento de
grande número de entrevistadores altamente qualificados (geralmente nutricionistas treinados) e disponibilidade
de tempo (Willett, 1998). Entre os métodos citados, o IR24h permite ao entrevistador colher um grande número
de informações e detalhes sobre o modo de preparo e os ingredientes utilizados em receitas caseiras. Tem como
vantagens a alta adesão entre os entrevistados, o baixo custo, além do fato de o entrevistado não precisar ser alfabe-
tizado e de o hábito alimentar não se alterar quando realizado sem prévio agendamento (Slimani et al., 2000).

Em contrapartida, um único IR24h não estima a dieta habitual, pois não considera a variabilidade do
consumo alimentar de um dia para outro (intra-indivíduo). A variação intra-indivíduo e entre indivíduos pode
também diferir muito entre nutrientes. Para macronutrientes da dieta que apresentam pequena variação no
consumo intra-indivíduo, alguns dias de avaliação do consumo alimentar são suficientes para estimar sua ingestão
habitual. Já para os micronutrientes da dieta, a variação do consumo intra-indivíduos é muito maior que a
variabilidade entre indivíduos, exigindo múltiplos IR24h para se alcançar uma estimativa acurada de seu consu-
mo habitual (Nelson et al., 1989; Liu, 1994).

Questionários de Freqüência Alimentar (QFA) têm sido utilizados em estudos epidemiológicos para veri-
ficar a associação entre dieta e DCNT (Day et al., 2001). Entre as vantagens deste método, estão a aplicabilidade
em um grande número de indivíduos, o baixo custo e a possibilidade de estimar a ingestão alimentar referente a
um longo período – geralmente no último ano ou até mesmo por tempo maior (Ocké et al., 1997; Livingstone
& Black, 2003). No entanto, apesar de sua menor exatidão em relação a outros métodos de avaliação do consu-
mo alimentar, o QFA classifica os indivíduos segundo quartis ou quintis de consumo, permitindo análise de
tendência de risco segundo grau de exposição e diferenças entre concentrações extremas de ingestão (p. ex., para
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comparação de risco entre menor e maior quartis ou quintis de consumo alimentar). Neste aspecto em particular,
por ser capaz de medir variação de consumo entre indivíduos, o QFA tem sido considerado mais adequado à
estimativa de riscos. No entanto, há necessidade de avaliação de acurácia e precisão do QFA na população
específica a ser estudada (Willett, 1998; Cade et al., 2002).

Desenvolvimento de Questionários de Freqüência Alimentar
Em muitas situações, a adaptação de um questionário já utilizado em estudos prévios pode ser uma alterna-

tiva para poupar tempo e recursos financeiros. No entanto, alguns aspectos devem ser considerados no processo
de adaptação e/ou desenvolvimento de um QFA:

1. Qual a finalidade do QFA?

2. Qual é a população-alvo e qual o tipo de estudo?

3. Caso a validação do QFA já tenha sido realizada anteriormente, seus resultados foram satisfatórios?

As etapas iniciais de desenvolvimento de um QFA incluem seleção dos alimentos de acordo com o padrão
dietético da população de estudo e identificação de porções alimentares adequadas às quantidades habitualmente
consumidas.

A disponibilidade de dados quantitativos de consumo alimentar (registro alimentar de vários dias ou inquéritos
de 24 horas) em amostra aleatória de nipo-brasileiros de São Paulo (Cardoso et al., 1997) possibilitou a construção
de um QFA segundo metodologia adotada em estudos internacionais (Cardoso & Stocco, 2000). Os alimentos
identificados em registro de consumo alimentar de três dias foram agrupados segundo valor nutricional por
porção alimentar e fontes de nutrientes de particular interesse (por exemplo, alimentos e preparações de origem
japonesa). O tamanho das porções de cada item alimentar foi classificado em pequeno, médio, grande e extragrande,
de acordo com a distribuição percentual dos pesos correspondentes às medidas caseiras referida nos registros
alimentares. O número de itens alimentares do QFA (129) foi definido com a finalidade de captar o consumo
habitual de energia e de vários nutrientes. A freqüência de consumo foi avaliada como variável contínua (exata-
mente como informado pelo entrevistado), com o objetivo de minimizar o erro de classificação.

A definição da lista de alimentos (quais e quantos itens) pode ser considerada crucial para o sucesso de um
QFA. Um determinado alimento ou grupo de alimentos pode ser incluído em um QFA tanto por sua contribui-
ção na ingestão habitual total como também por diferenciar o consumo entre os indivíduos. O consumo de
fígado bovino e outras vísceras, por exemplo, pode não parecer importante, uma vez que, em geral, poucos
indivíduos referem seu consumo habitual. No entanto, a presença desse item alimentar em um QFA pode iden-
tificar diferenças entre indivíduos no nível de consumo de alguns micronutrientes (vitamina A, entre outros).
A variabilidade da dieta de um grupo populacional, que inclui muitos alimentos, diferentes marcas e preparações,
não pode ser totalmente captada em uma lista finita de alimentos. Apesar da sobrecarga que um QFA com
muitos itens alimentares pode impor ao entrevistado, entre as vantagens de uma lista ampla de alimentos está a
possibilidade de avaliar o consumo alimentar ajustado pelas calorias totais da dieta – procedimento necessário
para investigações epidemiológicas delineadas para avaliar associação entre fatores dietéticos e risco para determi-
nado desfecho. O número de itens alimentares de um QFA deve ser definido com base no nível de acurácia
desejado e nos resultados obtidos na avaliação de validade e reprodutibilidade.
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Estudos de Validação de Questionários de Freqüência Alimentar
A análise de validade de um QFA pode ser definida pela avaliação do desempenho do instrumento, compa-

rando-se sua estimativa de ingestão alimentar com medidas de métodos independentes considerados ‘padrão-ouro’.
Como é impossível conhecer a real ingestão individual de um longo período, a validação absoluta (compa-

ração com o real consumo) não é possível (González & Joan, 1997a; Kaaks & Riboli, 1997). Por essa razão, a
validação relativa ou validação indireta de um QFA é geralmente realizada pela comparação de estimativas de
consumo obtidas por outros métodos considerados ‘padrão-ouro’. Tais métodos devem oferecer estimativas mais
acuradas que o QFA a ser testado, com fontes de erros sistemáticos diferentes, e se referir ao mesmo período de
tempo medido pelo questionário a ser validado (González & Joan, 1997b). Embora existam atualmente medidas
biológicas consideradas acuradas para a estimativa de ingestão habitual de energia, nitrogênio e sódio (Black et
al., 1996; Kipnis et al., 2003; Shai et al., 2005), não há um método ‘ideal’ capaz de medir a dieta habitual como
um todo.

Registro alimentar com pesagem de alimentos tem sido considerado o melhor método para estudos de
validação de QFA. Apesar de o inquérito recordatório exigir menor participação do entrevistado e não influenciar
os hábitos alimentares, suas fontes de erro tendem a apresentar maior correlação com erros do QFA (por exem-
plo, dependem da memória do entrevistado e de seu conhecimento sobre porção alimentar). Porém, quando o
nível de escolaridade e o grau de motivação do entrevistado não permitirem o uso de registros alimentares, o
IR24h tem sido considerado o método de escolha ‘padrão-ouro’ (Biró et al., 2002).

No Brasil, alguns estudos de validação de QFA foram realizados em população adulta e em adolescentes
(Tabela 1, página seguinte). A avaliação do grau de acurácia aceitável de um QFA depende em grande parte da
finalidade do questionário, o que dificulta a interpretação dos resultados de diferentes estudos de validação.
Estimativas mais acuradas do consumo alimentar podem ser necessárias em investigações com poucos indivíduos
ou com propósito de vigilância e monitoramento. Para estudos de associação entre exposição dietética e um
desfecho de interesse (risco de adoecer ou morrer, por exemplo), coeficientes de correlação menores que 0,3 ou
0,4 são inadequados para a detecção de associações (Cade et al., 2002). Recentemente, foram publicados alguns
resultados de estudos brasileiros sobre consumo alimentar com QFA validado em relação ao risco para distúrbios
da homeostase glicêmica e síndrome metabólica (Freire et al., 2005; Sartorelli et al., 2005a), sugerindo acurácia
aceitável de nossos questionários para estimativa de riscos em estudos epidemiológicos. Contudo, o desempenho
de nossos questionários é ainda inadequado para a avaliação de alguns nutrientes, particularmente para a estima-
tiva de sódio, recomendando-se o uso de medidas biológicas (como excreção urinária de sódio de pelo menos 48
horas), consideradas acuradas para a estimativa de ingestão habitual desse elemento (Shai et al., 2005).

Nem todos os estudos de validação brasileiros têm incluído análise de reprodutibilidade do QFA. Em geral,
esta avaliação deve ser realizada pela administração do questionário em dois momentos nos mesmos indivíduos,
obtendo-se coeficientes de correlação para avaliar associação (mais utilizado) ou testes de concordância (como,
por exemplo, Bland-Altman) entre as duas respostas (Cade et al., 2002). Quando coeficientes de correlação são
utilizados, correlações maiores (0,5 a 0,7) entre duas respostas têm sido observadas para intervalos de 15 dias a
um mês. Quando intervalos maiores entre as duas respostas são utilizados para avaliação de reprodutibilidade do
QFA, mudanças reais nos hábitos alimentares podem influenciar a variação nas respostas, comprometendo a
avaliação de confiabilidade do QFA (Willett, 1998).
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Tabela 1 – Características de estudos de validação de questionários de freqüência alimentar realizados no Brasil

IR - Inquérito por técnica recordatória.

REG - Inquérito por técnica de registro do consumo alimentar.

*Coeficientes para correlação com valores de consumo alimentar ajustados pelas calorias totais e corrigidos pela variação
intra-individual.

Uso de Biomarcadores em Epidemiologia Nutricional
Mais recentemente, marcadores bioquímicos têm sido utilizados em estudos de validação de métodos de

avaliação de consumo alimentar (Mayne, 2003; Freedman et al., 2004). A principal vantagem é que os erros
medidos pelos marcadores bioquímicos não têm relação com os erros medidos nos questionários alimentares.
Portanto, correlação entre a ingestão alimentar e marcador bioquímico oferece inquestionável evidência de vali-
dação (Willett, 1998).

Alguns indicadores bioquímicos podem ser utilizados para a validação de um QFA, oferecendo boa corre-
lação com a real ingestão alimentar, com medidas objetivas e sem viés por parte do entrevistado ou do entrevistador.
Entretanto, estão também sujeitos a três fontes de erro: 1) Diferença entre a avaliação da dieta e a real ingestão;
2) Efeito da digestão, absorção, captação, utilização, metabolismo, excreção e mecanismos homeostáticos, influen-
ciando a relação entre quantidade ingerida e a medida bioquímica; 3) Erro associado ao próprio ensaio bioquímico.
Portanto, biomarcadores e avaliação da dieta não medem exatamente a mesma coisa. Os erros para medidas bioquí-
micas são independentes dos erros associados ao QFA (Hunter, 1998; Cade et al., 2002; Shai et al., 2005).

Existem várias abordagens para medidas de indicadores bioquímicos: a) medida direta da concentração do
nutriente ou seu produto metabólico em um tecido ou fluido; b) análise funcional de atividade de enzimas
específicas ou produtos derivados do nutriente relacionado com a ingestão alimentar. Neste caso, deve-se verificar
se a medida encontrada é referente às reservas orgânicas do nutriente analisado que estão sendo utilizadas para
manter constantes suas concentrações sangüíneas ou se reflete o consumo alimentar habitual e/ou recente. Esta
abordagem mede preferencialmente a adequação da ingestão, já que a enzima ou o produto final derivado do
nutriente em questão pode sofrer influência de diversos fatores; c) concentração de nutrientes no sangue ou urina
pouco antes e em intervalos após administração de uma dose conhecida do nutriente a ser validado. Pessoas com
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deficiência do nutriente a ser testado retêm maior quantidade. O uso desta última abordagem em estudos
epidemiológicos é limitado (Hunter, 1998).

Concentrações plasmáticas de retinol, betacaroteno e alfa-tocoferol são sensíveis à ingestão alimentar atual
(Tangney et al., 1987; Stahelin et al., 1991) e têm sido sugeridos como marcadores bioquímicos de exposição a
nutrientes antioxidantes (Mayne, 2003), apresentando boa correlação com consumo alimentar de frutas e vege-
tais (Block et al., 2001; Al-Delaimy et al., 2005). O alfa-tocoferol é transportado no sangue como parte do
complexo de lipoproteína, principalmente em associação com LDL-colesterol (lipoproteína de baixa densidade).
A concentração sérica de vitamina E apresenta boa correlação com colesterol sérico e lipídeos totais. Aparente-
mente, uma única medida de alfa-tocoferol no plasma, ajustado para lipídeos sangüíneos, é capaz de representar
a ingestão habitual de vitamina E (Hunter, 1998).

Muitos biomarcadores têm sido utilizados em pesquisa clínica e epidemiológica para avaliar a adequação
dietética ou o estado nutricional de um nutriente em indivíduos e populações. Exemplos típicos incluem a albumina
sérica para avaliação de proteínas viscerais e ferritina sérica como indicador de reservas orgânicas de ferro. A utilidade
de um biomarcador baseia-se nos determinantes fisiológicos da medida. A concentração de muitos nutrientes e
biomarcadores no pool circulante é homeostaticamente regulada (cálcio sérico, por exemplo) ou pode ser fracamente
relacionada ao consumo alimentar devido a produção endógena (colesterol sérico, por exemplo).

Identificação e conhecimento de fontes de erro são alguns dos desafios para pesquisa em nutrição. Não se
conhece biomarcador para ingestão total de gordura, e muitos biomarcadores (betacaroteno para consumo total
de frutas e vegetais, por exemplo) não estão na mesma escala de medida para os alimentos ou nutrientes avaliados
e, por isso, são de pouca utilidade na avaliação de viés. Outros biomarcadores não são práticos para estudos de
larga escala.

Contudo, pode-se descrever pelo menos três razões para o uso de biomarcadores nutricionais (Potischman,
2003): 1) Menor ocorrência de erros, quando comparados aos métodos de avaliação de consumo alimentar;
2) Para alguns nutrientes, dados dietéticos são inadequados devido a limitações nos dados de composição alimen-
tar (por exemplo: selênio e vitamina E), ao passo que biomarcadores do estado nutricional relativo a tais nutrien-
tes são dispoconcentrações; 3) Muitos biomarcadores fornecem uma medida mais próxima do estado nutricional
para alguns nutrientes do que os dados de ingestão dietética, particularmente em estudos cujo desfecho de
interesse possa alterar o hábito ou a informação sobre o consumo alimentar.

Método para ajuste do consumo alimentar estimado por inquéritos de 24 horas em estudos de validação de
um QFA foi recentemente proposto, utilizando-se a razão entre o indicador bioquímico e o respectivo nutriente
avaliado pelo IR24h (McNaughton et al., 2005). O método foi originalmente descrito por Ocké e Kaaks (1997)
como medida de validade de QFA com biomarcadores. Para determinação do coeficiente de validade da medida
de um QFA, pelo menos duas medidas adicionais da dieta seriam necessárias, por exemplo, biomarcadores e
inquérito de consumo alimentar de 24 horas (IR24h). Esta abordagem tem sido denominada de “método das
tríades” (method of triad, em inglês), que emprega análise de correlação entre cada um dos três métodos para
calcular o coeficiente de validade. A seguinte equação é utilizada para estimar o coeficiente de validação do QFA:

ρQFA = √RQB * RQR/ RBR

Onde: ρQFA é o coeficiente de validação para o QFA; RQB a correlação entre QFA e o biomarcador; RQR a correlação entre QFA
e IR24h e RBR a correlação entre biomarcador e IR24h.
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Este método assume que as correlações entre as três medidas são explicadas pelo fato de estarem estas
medidas linearmente correlacionadas com a ingestão verdadeira e de seus erros serem independentes. Dessa
forma, o coeficiente de correlação entre o QFA e o IR24h será superestimado. Assim, recomenda-se que o valor
calculado pelo método das tríades seja utilizado como limite superior do coeficiente de validação verdadeiro, ou
seja, ρ

QFA(verdadeiro)
 < ρ

QFA(tríade)
, e um intervalo para o coeficiente pode ser definido pelo uso da correlação entre a

medida do questionário e a medida do biomarcador como uma estimativa do limite inferior do coeficiente de
validade, ou seja, R

QB 
<

 
ρ

QFA(verdadeiro) 
<ρ

QFA(tríade) 
(Ocké & Kaaks, 1997). Embora este método tenha sido proposto

há cerca de dez anos, até recentemente poucos estudos de validação de QFA têm utilizado inquéritos de 24 horas
e também indicadores bioquímicos (Freedman et al., 2004; McNaughton et al., 2005).

Seleção e Tamanho Amostral da População
em Estudos de Validação
Em estudos epidemiológicos, a avaliação da acurácia de instrumentos de consumo alimentar pode ser

realizada em subamostra representativa da população do estudo principal (Willett, 1998). Estudos de validação,
nos quais um QFA é comparado a vários IR24h e marcadores bioquímicos, vêm sendo realizados dentro de
grandes estudos prospectivos conduzidos em países desenvolvidos (Kaaks & Riboli, 1997; Willett, 1998). Grupo
etário, gênero, nível socioeconômico, escolaridade, raça/etnia e perfil de saúde da população podem afetar os
resultados do estudo de validação (Marks, Hughes & Van der Pols, 2006). Por essa razão, a população do estudo
de validação deve apresentar características similares às da população do estudo principal.

O tamanho amostral necessário para estudos de validação de QFA dependerá do método estatístico a ser
utilizado na avaliação de reprodutibilidade e validade. Cade e colaboradores (2002), em artigo de revisão sobre
validação de QFA, observaram que muitos estudos utilizaram de seis a 3.750 indivíduos com mediana de 110
participantes. Nesse mesmo artigo, os autores recomendam um tamanho amostral de pelo menos cinqüenta
indivíduos, e preferencialmente muito maior (cem ou mais), caso a análise estatística empregue método de Bland-
Altman. Em contrapartida, quando se utilizam coeficientes de correlação, o tamanho amostral dependerá da
magnitude esperada para a associação entre duas medidas ou métodos.

Com base no coeficiente de correlação, assumindo-se um número suficiente de dias de informação dietética
para caracterizar a dieta habitual (no mínimo dois dias para medida de variabilidade intrapessoal), um tamanho
amostral entre cem e duzentos indivíduos seria suficiente. Essa estimativa é compatível com o cálculo do número
de indivíduos proposto por Walter Willett (1998): para estudo de validação do QFA com inquéritos de 24 horas
ou mesmo registros alimentares, recomenda-se um coeficiente de correlação mínimo de 0,4 entre QFA e o
método de referência. O número de participantes necessário para detectar diferença nesse valor de correlação
pode ser estimado com base na seguinte fórmula-padrão para tamanho amostral com transformação de coeficien-
tes de correlação Z de Fisher:

N = [(Zα + Zβ)/C]2 + 3

Onde: N = total de indivíduos necessários; Zα = desvio-padrão para α; Zβ = desvio-padrão para β; C = 0,5 x ln[(1+r)/(1-r)],
sendo r = coeficiente de correlação esperado e ln = logaritmo natural.

Em estudos biológicos em geral, considera-se para cálculo de tamanho amostral um α de 5% e poder do
teste (1-β) de 80 a 90%. Um poder de 80%, por exemplo, significa que, se houver uma diferença de magnitude
considerada no cálculo, temos 80% de chance de detectá-la. Para aplicação prática dessa fórmula, pode-se consultar
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a Tabela 2. Como exemplo, com nível de significância (α) bicaudal = 0,05, b = 0,05 (portanto, poder de 95%) e
coeficiente de correlação esperado de 0,35, o número de indivíduos necessário para um estudo de validação de
QFA que utilize análise de correlação seria de cem.

Tabela 2 – Tamanho amostral necessário para estudos de validação que utilizem coeficiente de correlação
na análise estatística

* Para estimar o tamanho amostral, siga a linha correspondente ao valor do coeficiente de correlação esperado (R), conforme
valores de α (nível de significância estatística) e β (probabilidade de aceitarmos hipótese nula sendo ela falsa).

Fonte: adaptada de Browner et al. (2001).

Algumas Considerações Sobre a Análise Estatística
de Estudos de Validação
O método estatístico mais freqüentemente utilizado em estudos de reprodutibilidade e validade de QFA é a

análise de correlação. Porém, para avaliação de reprodutibilidade, a análise de correlação não avalia concordância
entre duas respostas em momentos diferentes, permitindo analisar somente o quanto essas respostas estão relaciona-
das. Uma vez que em estudos de reprodutibilidade se utiliza o mesmo questionário nas mesmas pessoas, é de se esperar
que suas respostas sejam altamente relacionadas – mas isto não significa concordância (Bland & Altman, 1995).

Outra limitação da análise de correlação em estudos de reprodutibilidade está no fato de que a força da
correlação depende do intervalo de variação dos valores na população (que pode ser parcialmente influenciado pelo
tamanho da amostra) e das características dos participantes do estudo. Quando se utiliza correlação, coeficientes de
correlação de Pearson devem ser empregados em dados com distribuição normal e coeficientes de correlação de
Spearman devem ser utilizados para dados que não tenham distribuição normal. Devido ao uso freqüente da corre-
lação para avaliar reprodutibilidade de QFA, recomenda-se que seu uso seja acoplado à análise adicional de algum
outro método estatístico mais adequado (Cade et al., 2002). A análise mais recomendada atualmente é o método de
Bland e Altman (1999), que pode avaliar concordância entre instrumentos através de intervalos de consumo. Esse
método pode determinar se há alguma diferença sistemática (viés) e qual o grau de concordância entre as duas
aplicações do questionário (limites de concordância). Isso permite avaliar se a diferença entre os questionários é a
mesma através dos valores de consumo e se o grau de concordância difere para níveis de consumo menores quando

α =laduacib 10,0 50,0

*R β = 50,0 01,0 02,0 50,0 01,0 02,0

02,0 634 563 782 913 952 491

52,0 672 132 281 202 461 321

03,0 981 851 521 931 311 58

53,0 631 411 09 001 28 26

04,0 201 68 86 57 26 74

54,0 97 66 35 85 84 63

05,0 26 25 24 64 83 92

06,0 04 43 72 03 52 91

07,0 72 32 91 02 71 31

08,0 81 51 31 41 21 9
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comparados aos níveis de ingestão maiores. A diferença média geral indica se um questionário tende a super ou
subestimar o consumo, informando os limites de concordância (diferença média ± 2 desvios-padrão).

Já na validação de um QFA, análises de correlação e regressão são particularmente úteis, uma vez que a
investigação da associação entre diferentes métodos pode ser informativa. Coeficientes de correlação são mais
comumente empregados em estudos de validação de QFA. Análise de regressão, por sua vez, é particularmente
útil na calibração de um método quando comparado com outro, por exemplo, quando se comparam estimativas
de consumo alimentar obtidas em um QFA com biomarcadores. Um aspecto importante é que o grau de valida-
ção ‘aceitável’ varia de acordo com os propósitos de um QFA. Recomendações mais recentes para estudos de
validação de QFA consideram que valores baixos de correlação, por exemplo 0,3 ou 0,4, ainda que possam ser
estatisticamente significativos, podem atenuar sensivelmente a estimativa do consumo verdadeiro a ponto de impos-
sibilitar a detecção de associação em estudos sobre dieta e risco para um determinado desfecho (Cade et al., 2002).

Aplicações do QFA em Estudos Epidemiológicos
Questionários de freqüência alimentar vêm sendo desenvolvidos e utilizados em diferentes situações e tipos

de estudos dietéticos. Antes de selecionar ou desenvolver um QFA, o propósito de seu uso deve ser claramente
definido. Este método pode ser inadequado em situações que exijam estimativa de consumo absoluto mais
acurada, como, por exemplo, em estudos com poucos indivíduos e/ou para fins de vigilância e monitoramento
de consumo atual.

Estudos epidemiológicos do tipo transversal sobre fatores associados à ocorrência de doenças necessitam
interpretação cautelosa, pois não permitem identificar a seqüência temporal entre exposições e desfechos de
interesse. Estudos de coorte prospectivos, por sua vez, são essenciais para a investigação de determinantes de
morbidade e estado nutricional. Em estudos de coorte ou de intervenção, a análise de correlação entre diferenças
no consumo alimentar e as alterações bioquímicas tem sido indicada como método para se avaliar a acurácia de
um QFA, uma vez que as diferenças de pelo menos duas dosagens sangüíneas podem atenuar a variabilidade
individual de alguns indicadores bioquímicos, melhorando sua correlação com fatores dietéticos (Willett, 1998).

No Brasil, até o momento, alguns resultados da utilização de QFA em estudos prospectivos já foram publica-
dos. Utilizando-se dados disponíveis na coorte de nipo-brasileiros de Bauru, uma análise sobre a evolução do padrão
alimentar e sua correlação com mudanças no perfil de lipídeos séricos foi recentemente publicada (Castro et al.,
2006). Informações sobre dieta e perfil de lipídeos séricos foram obtidas em dois inquéritos realizados em intervalo
de sete anos (em 1993 e em 2000). Nos dois inquéritos, a avaliação da dieta considerou o consumo habitual de
alimentos e bebidas relativo ao período de um ano anterior ao momento da entrevista alimentar. A lista de alimentos
e a freqüência de consumo utilizados no QFA de 1993 se mantiveram em 2000. Após sete anos de seguimento da
população nipo-brasileira de Bauru (período 1993-2000), observou-se redução do consumo alimentar de carnes
vermelhas e aves, aumento do consumo de laticínios em geral (embora ainda abaixo das recomendações nutricionais),
frutas e sucos de frutas. Observou-se também que o consumo de fibras da dieta (naturalmente presentes nas verdu-
ras, legumes e frutas) foi inversamente correlacionado às concentrações de colesterol sérico dessa população. Coefi-
cientes de correlação de Pearson foram calculados entre as diferenças do consumo alimentar (brutas e ajustadas pelas
calorias totais) e as diferenças dos valores de lipídeos séricos no intervalo de sete anos. Em geral, os coeficientes de
correlação entre as diferenças de consumo alimentar e as diferenças nos lipídeos séricos foram baixos, observando-se
valores significativos maiores para correlação entre a diferença no consumo bruto de carnes vermelhas e as diferenças
do colesterol total e LDL colesterol (r = 0,254 e r = 0,272, respectivamente). No entanto, em modelos de regressão
linear múltiplos, houve correlação inversa entre a diferença no colesterol sérico total e a diferença no consumo total
de fibras (β

1 
= - 1,250; IC95% - 2,061 a - 0,437), frutas e sucos de frutas (β

1 
= - 0,019; IC95% - 0,033 a - 0,053)

e vegetais (β
1 
= - 0,037; IC95% - 0,075 a - 0,0003).
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O QFA pode também ser utilizado para detectar mudanças na dieta em resposta a algum tipo de intervenção.
Com o propósito de delinear estudos de intervenção em unidades básicas de saúde, uma versão reduzida do mesmo
QFA desenvolvido e validado para a comunidade nipo-brasileira foi adaptada e testada em adultos de diferente raça/
etnia. Os itens alimentares de origem japonesa foram retirados do questionário original. A lista de alimentos e o
tamanho das porções alimentares foram reavaliados com base em IR24h conduzido entre 212 funcionários da
Secretaria de Estado da Saúde (Ribeiro & Cardoso, 2002). Essa versão do QFA (com 76 itens alimentares) foi então
utilizada em ensaio clínico para avaliar o impacto de intervenção nutricional intensiva para mudança de estilo de
vida em indivíduos com sobrepeso em Centro de Saúde-Escola em São José do Rio Preto, São Paulo (Sartorelli et al.,
2005b). O programa de intervenção mostrou-se efetivo na redução do consumo de calorias, gorduras totais, gordu-
ras saturadas, colesterol, óleos/gorduras e doces. Houve um incremento no consumo de fibra total da dieta, fibra de
frutas e vegetais. Essas alterações dietéticas estimadas pelo QFA foram acompanhadas de redução no peso corporal,
na pressão arterial e nas concentrações séricas de colesterol total e LDL colesterol.

Embora a versão reduzida do QFA tenha-se mostrado capaz de detectar alterações em parâmetros
antropométricos e bioquímicos em estudo de intervenção nutricional, nova avaliação de acurácia e confiabilidade
do QFA em população com diferente perfil socioeconômico e nível de escolaridade foi realizada em amostra
aleatória de mulheres de baixa renda participantes de um estudo de casos e controles de base hospitalar. No total,
foram obtidos três IR24h, conduzidos por telefone, e dois QFA (QFA1 e QFA2) para avaliação de reprodutibilidade.
Ao final, 145 participantes responderam ao primeiro IR24h (34,12% do total contatado). O segundo IR24h foi
obtido aproximadamente seis meses após o primeiro IR24h (n = 119). O terceiro IR24h foi obtido aproximada-
mente seis meses após o segundo IR24h, contando 94 das 119 participantes (65,5% das participantes iniciais).
Juntamente com o terceiro IR24h, foi aplicado o segundo QFA (QFA2), também por telefone. Coeficientes de
correlação entre o QFA e a média de consumo alimentar obtida nos IR24h variaram de 0,18 (potássio) a 0,75
(cálcio) (Cardoso et al., 2006).

A Figura 1 apresenta uma sugestão de desenho de estudo de validação de QFA baseada em estudos brasilei-
ros em andamento.

Figura 1 - Delineamento de estudo de validação e reprodutibilidade de um Questionário de Freqüência
Alimentar (QFA)

Neste exemplo, o período de referência para avaliação da dieta habitual é de um ano. No total, quatro
IR24h (ou registro alimentar, dependendo das características da população de estudo) seriam obtidos ao longo de
12 meses, registrando-se eventuais variações sazonais no padrão alimentar. Coleta de amostras sangüíneas para
avaliação de alguns indicadores bioquímicos (BIOQ) pode ser de grande utilidade na validação do QFA para
alguns micronutrientes. A reprodutibilidade do QFA pode ser avaliada logo no início ou no final do estudo.
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Considerações Finais
Informações válidas de consumo alimentar são fundamentais em epidemiologia nutricional. A escolha de

método adequado à avaliação da dieta é uma decisão complexa, baseada nos objetivos da coleta de dados, no grau
de acurácia desejado e nos recursos disponíveis. Questionários de Freqüência Alimentar (QFA) têm sido desen-
volvidos para a estimativa de dados quantitativos da dieta habitual. Sua principal vantagem está relacionada à
menor sobrecarga para o participante da pesquisa, à fácil utilização e ao baixo custo para análise quando compa-
rados a outros métodos de avaliação da dieta. A validação de métodos de avaliação do consumo alimentar é
demorada e de difícil realização, porém absolutamente necessária para o sucesso de estudos epidemiológicos.

Atualmente, muitos questionários para avaliação da dieta habitual estão sendo utilizados em uma grande
variedade de investigações no mundo inteiro. Considerando-se que o objetivo principal da epidemiologia nutricional
é fornecer evidências científicas para a compreensão do papel da nutrição na causalidade e prevenção de doenças,
a avaliação do efeito da exposição dietética por meio de técnicas e métodos adequados é fundamental para a
interpretação de estudos epidemiológicos e formulação de novas hipóteses de investigação.
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