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RESUMO 

Introdução: Atualmente, está amplamente difundida a relação entre hábitos alimentares de 

um indivíduo ou população com seu estado de saúde. Portanto, faz-se necessário conhecer os 

hábitos alimentares da população e sua associação com doenças relacionadas à nutrição, 

contribuindo assim para a implementação de políticas públicas de saúde que abordem a 

ingestão de alimentos, comportamento alimentar e fatores ambientais e alimentares. 

Objetivo: Avaliar qualitativamente a dieta relacionada com o Índice de Alimentação 

Saudável (IAS) de uma população de adultos e idosos assistida em um ambulatório escola de 

Nutrição em Maceió/AL. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, de natureza 

descritiva e transversal realizado com pacientes assistidos em um Ambulatório Escola de 

Nutrição, situado em Maceió, capital de Alagoas. Foi a partir de dados secundários 

(prontuários) de todos os pacientes assistidos de março a novembro de 2018. Resultados: A 

prevalência da dieta de má qualidade foi de 58% e precisando de melhorias foi de 42% e 

nenhum indivíduo apresentou uma dieta de boa qualidade. Em relação aos grupos alimentares, 

houve um baixo consumo de frutas (10%)e vegetais (2%), laticínios (18%),um alto consumo 

de carnes (88%) e ovos e variedade da dieta(78%).Conclusão:A qualidade da alimentação da 

população avaliada, segundo o IASad, é de má qualidade, principalmente nos grupos frutas, 

vegetais e lacticínios. A importância do nutricionista é imprescindível, para propor estratégias 

que recupere a qualidade da dieta da população, contribuindo assim para a melhora na 

qualidade de vida da população, na prevenção e tratamento de doenças. 

Palavras chave: consumo alimentar, índice de alimentação saudável, hábitos alimentares. 

¹Acadêmico do curso de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL. 

²Docente do curso de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL. 



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: The relationship between eating habits of an individual or population with their 

state of health is widely diffused. Therefore, it is necessary to know the dietary habits of the 

population and its association with diseases related to nutrition, thus contributing to the 

implementation of public health policies that address food intake, food behavior and 

environmental and food factors. Objective: To evaluate qualitatively the diet related to the 

Healthy Eating Index (IAS) of a population of adults and the elderly assisted in an ambulatory 

school of Nutrition in Maceió / AL. Methodology: This is an observational, descriptive and 

cross-sectional study carried out with patients attending an Ambulatory School of Nutrition, 

located in Maceió, capital of Alagoas. Results: The prevalence of the poor quality diet was 

58% and in need of improvement it was 42% and no individual presented a good diet. quality. 

In relation to the food groups, there was a low consumption of fruits (10%) and vegetables 

(2%), dairy products (18%), a high consumption of meat (88%) and eggs and variety of the 

diet (78%). Conclusion: The food quality of the population, according to IASad, is poor, 

mainly in the fruit, vegetable and dairy groups. The importance of the nutrient is essential for 

a better quality of life in the prevention and treatment of the disease. 

Key words: food consumption, healthy eating index, eating habits.
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INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira, ao longo dos anos, sofreu alterações políticas, econômicas, 

sociais e culturais que resultaram transformações no modo de vida da população padrão, 

contribuindo para ocorrência dos processos de transição epidemiológica, demográfica e 

nutricional. Quanto a isso, além do incremento expressivo de sobrepeso e obesidade, bem 

como de outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), houve um aumento do 

consumo de alimentos ultraprocessados caracterizados pela alta densidade energética e baixa 

qualidade nutricional (BATISTA FILHO; BATISTA, 2010; BRASIL, 2014). 

 Atualmente, está amplamente difundida a relação entre hábitos alimentares de um 

indivíduo ou população com seu estado de saúde (MOREIRA et al. 2015). Dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) relatam que 1,9 bilhão de adultos no mundo estão 

obesos (DE ONIS, 2010; OMS, 2017). Segundo a VIGITEL (Vigilância de Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico), metade da população brasileira está sob um panorama de excesso 

de peso e quase 1/4 já é obesa, em Maceió a obesidade está presente em 55,5% dos habitantes, 

configurando um importante problema de saúde pública (BRASIL, 2018). 

 Dados sobre o consumo alimentar da população brasileira relataram que a frequência 

do consumo regular de frutas e hortaliças foi de 34,6%, a frequência do consumo de 

refrigerantes em cinco ou mais dias da semana foi de 14,6% e a frequência do consumo de 

feijão em cinco ou mais dias da semana foi de 59,5% (BRASIL, 2018).  

A crescente ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, e a diminuição da 

ingestão de alimentos in natura ou minimamente processados, tem contribuídocom o aumento 

do excesso de peso na população (CANELLA et al., 2014; PAHO, 2015). Portanto, faz-se 

necessário conhecer os hábitos alimentares dessa população e sua associação com doenças 

relacionadas à nutrição, contribuindo assim para a implementação de políticas públicas de 

saúde que abordem a ingestão de alimentos, comportamento alimentar e fatores ambientais e 

alimentares (BEZERRA et al. 2014) 

 Dentre os vários índices existentes, o Índice de Alimentação Saudável (IAS), 

originalmente americano (HealthyEating Index) desenvolvido por Kennedy et al. (1995), foi 

adaptado para a realidade brasileira, baseando-se na Pirâmide Alimentar e denominado Índice 

de Qualidade da Dieta(IQD) e mostrou-se um instrumento capaz de descrever e monitorar o 

padrão alimentar da população e, consequentemente, subsidiar intervenções adequadas. Mota 

et al. (2008) adaptou o IAS para a população brasileira adulta segundo as mesmas diretrizes 

alimentares. 
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 Como os hábitos alimentares da população brasileira, em especial a do Nordeste 

precisam ser avaliados e estudados, tendo em vista a escassez de estudos nessa temática, o 

objetivo deste estudo foi analisar quantitativamente a dieta relacionada com o Índice de 

Alimentação Saudável (IAS) de uma população de adultos e idosos assistida em um 

ambulatório escola de Nutrição em Maceió/AL. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de natureza descritiva e transversal que foi realizado a partir de 

dados dos prontuários de pacientes assistidos na Clínica Escola de Nutrição do Centro 

Universitário Tiradentes, situado em Maceió, capital de Alagoas, durante o ano de 2018. 

Foram considerados como critérios de inclusão: indivíduos de ambos os sexos, com idade 

entre 20 e 70 anos. Foram excluídos do estudo: crianças, adolescentes, gestantes e indivíduos 

com dados de prontuário inconsistentes. 

A coleta de dados foi realizada no período de maio a junho de 2019, em que foi feita a 

verificação das informações contidas nos protocolos padrões do ambulatório de nutrição. 

Foram coletadas as informações socioeconômicas, demográficas,nutricionais e 

epidemiológicas: Sexo, idade, escolaridade, situação profissional, rendimentos mensais, 

funcionamento do Trato Gastrintestinal (TGI), comorbidades associadas (Hipertensão Arterial 

Sistêmica – HAS e Diabetes Mellitus – DM), estilo de vida (tabagismo, etilismo, prática de 

atividades físicas e hábitos alimentares). 

As informações acerca do consumo alimentar foram colhidas a partir da avaliação do 

Diário Alimentar Habitual (DAH) e Recordatório de 24 Horas (REC24H). 

Dentre os vários índices existentes, o Índice de Alimentação Saudável (IAS), 

originalmente americano (HealthyEating Index) desenvolvido por Kennedy et al. (1995), foi 

adaptado para a realidade brasileira, baseando-se na Pirâmide Alimentar e denominado Índice 

de Qualidade da Dieta(IQD) e mostrou-se um instrumento capaz de descrever e monitorar o 

padrão alimentar da população e, consequentemente, subsidiar intervenções adequadas. Mota 

et al. (2008) adaptou o IAS para a população brasileira adulta segundo as mesmas diretrizes 

alimentares. 

 O presente estudo foi baseado no estudo de Mota et al. que adaptou o IAS para a 

população brasileira adulta segundo as mesmas diretrizes alimentares, porém com a inclusão 

de grupos alimentares e exclusão de outros itens presentes no IAS original de Fisberg 
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etal(2004). Houve a exclusão do sódio, devido à dificuldade de estimativa do uso de sal no 

preparo e no consumo de alimentos.  

De acordo com o IAS adaptado foram pontuados 12 componentes no total, sendo 8 

referentes aos grupos alimentares da Pirâmide Alimentar Adaptada brasileira; 3 nutrientes 

(gordura total, saturada e colesterol) e variedade de alimentos conforme o proposto pelo 

índice de alimentação saudável americano (Tabela 1). 

Tabela 1 – Componentes do Índice de Alimentação Saudável Adaptado e o respectivo 

critério de pontuação. Adaptado de Mota et al. (2008). 

 

*Pessoas com o consumo ou a ingestão entre o limite máximo e o mínimo receberam pontuações proporcionais 

(regra de três). Recomenda-se que as dietas sejam classificadas em boa qualidade (superior a 100 pontos), 

precisando de melhorias (71-100 pontos) e má qualidade (inferior a 71 pontos). 

 

 Componentes 1-8: Grupos de Alimentos (Cereais, pães, tubérculos e raízes; vegetais; 

frutas; leguminosas; carnes e ovos; lacticínios; óleos e gorduras; açúcares e doces. O mínimo 

consumido recomendado pelo guia alimentar (BRASIL, 2014), o indivíduo recebe 10 pontos; 

e quando não atender às recomendações, não pontua. O consumo de um número intermediário 

de porções (entre o não consumo e o mínimo recomendado) foi pontuado proporcionalmente 

(regra de três). 

 Componente 9: Gordura Total. O valor mínimo (zero) corresponde à ingestão de 

lipídeos totais em quantidade superior a 45% do Valor Calórico Total da dieta (VCT), 

enquanto que 10 é atribuído ao consumo até a 30% do VCT, uma vez que a faixa 

compreendida entre 30% a 45% seria aceitável, segundo as recomendações do 

DietaryGuidelines for Americans.  

Componentes do Índice de 
Alimentação Saudável 
Adaptado  

Pontuação* Pontuação máxima de 10  Pontuação mínima de 0  

Grupo dos cereais, pães, 
tubérculos e raízes  

0 a 10  5 – 9 porções  0 porções  

Grupo dos vegetais  0 a 10  4 – 5 porções  0 porções  
Grupo das frutas  0 a 10  3 – 5 porções  0 porções  
Grupo das leguminosas  0 a 10  1 porção  0 porções  
Grupo das carnes e ovos 0 a 10  1 – 2 porções  0 porções  
Grupo dos laticínios  0 a 10  3 porções  0 porções  
Grupo dos óleos e gorduras  0 a 10  1 – 2 porções  0 porções  
Grupo dos açúcares e doces  0 a 10  1 – 2 porções  0 porções  
Gordura total (%)  0 a 10  ≤30 ≥45 
Gordura saturada (%)  0 a 10  <10  ≥15 
Colesterol alimentar (mg)  0 a 10  ≤300  ≥450 
Variedade  0 a 10  ≥8 diferentes itens/dia  ≤3 diferentes itens/dia  
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 Componente 10: Gordura Saturada. A pontuação, assim como com os lipídeos totais, é 

dada conforme a importância da porcentagem da gordura saturada no VCT. Atribui-se o valor 

mínimo quando o indivíduo ingere 15% ou mais do VCT em gordura saturada; atribuem-se 10 

pontos a uma dieta de menos de 10% do VCT referentes às mesmas recomendações do 

DietaryGuidelines for Americans.  

 Componente 11: Colesterol. A recomendação chave de 2010 do DietaryGuidelines for 

Americans é para limitar o consumo de colesterol dietético para 300 mg por dia, No presente 

estudo, a quantidade recomendada de colesterol na dieta será de até 300 mg/dia equivalente à 

pontuação máxima, e acima de 450 mg/dia à pontuação mínima.  

Componente 12: Variedade da Dieta. Foi medida levando-se em conta os diferentes 

tipos de alimentos consumidos durante um dia. A escala foi elaborada em função do consumo 

mínimo de 3 alimentos e um máximo de 8 alimentos diferentes por dia. Para o consumo 

inferior a 3 foi estabelecida pontuação zero e para consumo igual ou superior a 8, pontuação 

dez (MOTA et al 2008). 

Para os itens gordura total, saturada, colesterol, sódio e a variedade, foi criada 

pontuação proporcional em relação ao que era consumido. Dessa forma, para o consumo de 

gordura total foi estabelecido o valor entre 31,0%-44,9%, saturada entre 10,0%-14,0%, 

colesterol entre 300-449mg, e para a variedade entre 4-7 itens diferentes/dia foram atribuídos 

cinco pontos (MOTA et al. 2008). 

Os dados dietéticos obtidos em medidas caseiras foram convertidos para grama e 

mililitro, a fim de possibilitar a análise química do consumo alimentar, e as informações 

foram processadas por meio do programa de análise nutricional Dietbox®. Foi construído 

também um banco de dados com os inquéritos alimentares, onde os alimentos registrados 

foram convertidos em porções pelo valor energético, de acordo com o grupo ao qual 

pertencem, de acordo com a Pirâmide Alimentar Adaptada (PHILIPPI et al. 1999): cereais 

(150 kcal), frutas (70 kcal), hortaliças (15 kcal), leguminosas e oleaginosas (55 kcal), 

produtos lácteos (120 kcal), carnes e ovos (190 kcal), doces e açúcares (110 kcal), óleos e 

gorduras (73 kcal). 

 Logo, a partir da pontuação obtida das variáveis avaliadas no IASad, recomenda-se 

que as dietas foram classificadas em boa qualidade (superior a 100 pontos), precisando de 

melhorias (71-100 pontos) e má qualidade (inferior a 71 pontos) (MOTA et al. 2008). As 

informações coletadas foram inseridas em planilhas próprias no software Excel® 2016 e 

submetidas à análise através do software Epi Info™, versão 7.2. 
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RESULTADOS 

Participaram do estudo 50 indivíduos, sendo 36(72%), do sexo feminino. Em relação à 

idade, a predominância da faixa etária foi a de 20 – 39 anos (66%). Quanto à renda, quase 

metade da população estudada recebia de 1-3 salários mínimo (tabela 1). 

 

Tabela 01 – Caracterização socioeconômica, demográfica e de estilo de vida/saúde em 
pacientes assistidos por uma clínica escola de nutrição, 2018. 

Variáveis (n) (%) 
Sexo   
Feminino 36 72,0 
Masculino 14 28,0 
   
Idade   
20-39 anos 33 66,0 
40-59 anos 
60-70 anos 

8 
9 

16,0 
18,0 

   
Escolaridade*   
Fundamental 10 20,0 
Médio 22 44,0 
Superior 15 30,0 
   
Situação Profissional   
Empregado 24 48,0 
Desempregado 
Aposentado 

19 
7 

38,0 
14,0 

   
Renda*   
<1 salário mínimo 17 34,0 
≥1-3 salários mínimos 23 46,0 
>3 salários mínimos 6 12,0 
   
Tabagismo    
Sim 2 4,0 
Não 47 94,0 
Abstêmio 1 2,0 
 
Etilismo 

  

Sim 16 32,0 
Não 28 56,0 
Abstêmio  6 12,0 

 
Diabetes   
Sim 7 14,0 
Não 43 86,0 
   
Hipertensão   
Sim 16 32,0 
Não 34 68,0 
   
Prática de Atividade Física   
Ativo 26 52,0 
Sedentário 24 48,0 
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Funcionamento do TGI   
Normal 37 74,0 
Constipado 13 26,0 
   
*Para a variável escolaridade, 03 não possuíam informação; 
**Para a variável renda, 04 protocolos não possuíam informação; 
 
 

 

 

Em relação ao IAS, nenhum indivíduo apresentou uma dieta de boa qualidade (Tabela 

2). 

Tabela 02 – Qualidade da dieta, segundo o IAS de pacientes assistidos por uma clínica 
escola de nutrição, 2018. 

Dietas (N)  (%) 
Total 50 100,0 
Má qualidade 29 58,0 
Precisando de melhorias 21 42,0 
Boa qualidade 0 0 
   
 

Em relação aos grupos do IASad, verificou-se que houve na população estudada um 

baixo consumo de frutas e vegetais (10% e 2%, respectivamente). Nos grupos dos lacticínios, 

óleos e gorduras, açucares e doces, tiveram resultados similares para o score 10 (18%, 16% e 

22%, respectivamente). Gordura total, saturada e colesterol também tiveram resultados 

similares para o score 10 (48%, 50% e 46%, respectivamente) e para o grupo variedade da 

dieta a porcentagem do score 10 foi de 78% (tabela 3). 

Tabela 03 - Resultados do consumo dos componentes do IASad e as porcentagens do 
escore 0, 10 e com a pontuação proporcional ou 5. 

Componentes do IASad % para o score 0 
Inadequado 

% para o score 5 
Ou proporcional  

Parcialmente adequado 

% para o score 10 
Adequado 

Grupo dos cereais, pães, 
tubérculos e raízes 

0,0 58,0 42,0 

Grupo dos vegetais 60,0 38,0 2,0 
Grupo das frutas 40,0 50,0 10,0 
Grupo das leguminosas 16,0 22,0 62,0 
Grupo das carnes e ovos 4,0 8,0 88,0 
Grupo dos lacticínios 34,0 48,0 18,0 
Grupo dos óleos e gorduras 
Grupo dos açucares e doces 
Gordura total 
Gordura saturada 
Colesterol 
Variedade 
 

66,0 
52,0 
4,0 

22,0 
32,0 
0,0 

14,0 
26,0 
48,0 
28,0 
22,0 
22,0 

 

16,0 
22,0 
48,0 
50,0 
46,0 
78,0 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo foi composto por indivíduos, em sua maioria, do sexo feminino, 

entre 20 a 39 anos, com mais de 8 anos de resultados similares aos encontrados nos dados do 

censo nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na cidade de 

Maceió(IBGE, 2011). 

Segundo dados da VIGITEL, 6,5% da população de Maceió, afirmam serem fumantes, 

38,1% praticam atividade física e 18,2% afirmam consumir bebida alcoólica (BRASIL. 2018), 

semelhante aos resultados encontrados na presente pesquisa. Os dados do IAS exposto, 

evidenciaram que 58 % dos indivíduos avaliados possuem dieta de má qualidade, dados 

preocupantes, pois é ideal que a população tenha uma alimentação saudável e equilibrada 

aliada a prática regular de atividade física, para o controle ou prevenção de doenças como 

diabetes, obesidade, hipertensão. O Ministério da Saúde orienta que a alimentação deve ser 

baseada em alimentos in natura e minimamente processados, tornando-se assim a base da 

alimentação. Limitando o consumo de alimentos processados e evitando o consumo de 

alimentos ultraprocessados(BRASIL, 2014). A OMS recomenda que como parte de uma dieta 

saudável, o baixo consumode gordura, açúcar e sódio, além da ingestão de 400 gramas de 

frutas e vegetais por dia para melhorar a saúde geral e reduzir o risco das Doenças Crônicas 

não Transmissíveis(DCNT) (WHO, 2018). Esses resultados se assemelham muito aos que 

foram encontrados no estudo de Moreira(2016), Mota et al. (2008) e Fisberg et al. (2004). 

Em relação aos grupos alimentares, houve um baixo consumo de frutas e vegetaise um 

alto consumo de carnes e ovos e variedade da dieta. O baixo consumo de frutas e 

hortaliçasestá relacionado aos casos de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, 

pressão arterial, hipercolesterolemia, osteoporose, muitos tipos de câncer, doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas, problemas respiratórios e saúde mental (PEM, D. JEEWON, 

R. 2015).O baixo consumo de leite e derivados observado nesse estudo é preocupante, porque 

são fontes mais ricas de nutrientes, como proteínas, cálcio, magnésio e vitaminas do 

complexo B, que ajudam a expandir a saúde dos ossos, então é preciso haver um especial 

cuidado em atingir as recomendações de ingestão desse nutriente (PRENTICE, A.M. 2014). 

No conjunto das 27 capitais do Brasil, a frequência de consumo recomendado de frutas 

e hortaliças foi de 23,7%, em Maceió esse consumo foi de 31,2 %. No total da população, a 

frequência do consumo recomendado de frutas e hortaliças tendeu a aumentar com a idade e 

com a escolaridade.  
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O baixo consumo nos grupos alimentares saudáveis, também foi relatado por Moreira 

(2016), Mota et al.(2008) e Fisberg et al. (2004).A população estudada pode não consumir 

esses alimentos com frequênciadevido a globalização e o pouco tempo para o pré-preparo e 

preparo das refeições, sendo mais viável consumir alimentos já prontos para o consumo e que 

tem como característica baixa qualidade nutricional, além disso ainda existe uma falta de 

informação que comer de maneira saudável se torna caro. É papel dos profissionais da área da 

saúde contribuir para a melhora desse hábito alimentar, capacitando o indivíduo para que ele 

consiga criar uma autonomia, realizando assim escolhas alimentares saudáveis, valorizando o 

consumo dos alimentos regionais e da estação, uma vez que, devido à maior oferta, o custo 

tende a ser reduzido. 

Nos grupos carne e ovos e variedade da dieta foi relatado um alto consumo. A 

alimentação do brasileiro é considerada hiperproteica. Dados da ABPA (Associação Brasileira 

de Proteina Animal), relata que o consumo per capita de carne de frango no ano de 2017 é de 

aproximadamente 42kg/habitantes. De carne suína foi de 14,7 kg/ habitantes. O consumo per 

capita de ovos foi de 192 unidades por cada brasileiro. Os dados da OECD (Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico) revelam que a estimativa anual de consumo 

de carne bovina por habitante ao ano no Brasil esteja perto de 27,0kg (ABPA. 2018; 

OECD/FAO. 2019). 

Indivíduos expostos a um programa de reeducação alimentar ou algum tipo de 

orientação nutricional, apresentaram maior pontuação para vegetais, frutas, laticínios, 

colesterol e variedade, e menor pontuação para óleos e açúcares, revelando assim que as 

melhores pontuações do IAS podem estar associadas aos hábitos considerados saudáveis, seja 

em relação ao consumo de determinados alimentos/nutrientes, seja por bons hábitos/atitudes, 

seja por acesso a ações de orientação nutricional (PADILHA e VASCONCELOS, 2017). 

Assim como ocorreu com Mota et al. 2008, a principal limitação desse estudo foi a 

necessidade de excluir o sódio dietético da pontuação do IASad, uma vez que a estimativa de 

consumo de sódio utilizado no preparo dos alimentos é extremamente difícil e pouco precisa. 

Nesse presente estudo e em nenhum outro estudo na literatura até o momento, não foi 

pontuado um score negativo para um consumo excessivo dos componentes alimentares, o que 

também caracteriza consumo inadequado, estudos com essa temática devem atentar para isso. 
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CONCLUSÃO 

A qualidade da alimentação da população avaliada, segundo o IASad, é de má 

qualidade, sendo constatada baixo consumo de frutas, vegetais e lacticínios, que obtiveram 

uma baixa frequência do score máximo. 

Já foi comprovado que o IASad é confiável para avaliar a qualidade da dieta da 

população brasileira, porém é precisos novos estudos com essa temática para que esse índice 

seja sempre revisado e adequado as novas diretrizes atuais. A importância do nutricionista é 

imprescindível, para propor estratégias que recupere a qualidade da dieta da população, 

contribuindo assim para a melhora na qualidade de vida da população, na prevenção e 

tratamento de doenças. 
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