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RESUMO

Andrade SC. Mudanças na qualidade da dieta e seus fatores associados em residentes
do município de São Paulo em 2003-2008: Estudo de base populacional [tese de
doutorado] São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo;
2013.
Introdução: O monitoramento da qualidade da dieta tem sido utilizado para nortear
e avaliar políticas públicas nos países desenvolvidos, enquanto que, no Brasil, são
poucas as pesquisas epidemiológicas com esta característica. Objetivo: Monitorar a
qualidade da dieta e seus fatores associados em residentes do município de São Paulo
em 2003 e 2008. Métodos: Estudo transversal de base populacional de uma amostra
de 2376 indivíduos coletados em 2003 e 1662 indivíduos coletados em 2008, de
ambos os sexos, com idade de 12 anos ou mais, incluídos no Inquérito de Saúde de
São Paulo, ISA-Capital. A amostragem é probabilística em dois estágios: setor
censitário e domicílio. Características da população foram obtidas por meio de
questionário e o consumo alimentar pelo Método Recordatório de 24 horas. A
qualidade da dieta foi avaliada por meio do Índice de Qualidade da Dieta Revisado
(IQD-R) de acordo com a realidade local segundo as diretrizes do Guia Alimentar
para a População Brasileira e, posteriormente, avaliado. As médias dos escores do
IQD-R foram comparadas segundo grupo etário e ano de estudo por meio do teste de
Wald. A relação entre o escore do IQD-R e as variáveis socioeconômicas,
demográficas, antropométricas e de estilo de vida foi verificada utilizando a análise
de regressão linear múltipla, sendo realizada uma modelagem para cada ano de
estudo (ISA 2003 e 2008).

Resultados: A média do IQD-R em cinco anos

apresentou melhora (IQD-R= 54,9 vs 56,4, p<0,005). Porém, os adolescentes
apresentaram piora na qualidade da dieta, influenciada pela diminuição na pontuação
dos componentes vegetais verde-escuros e alaranjados e leguminosas, cereais totais,
óleos e Gord_AA. Para os adultos e idosos, a qualidade da dieta melhorou,
influenciada pelo aumento na pontuação dos componentes frutas totais e frutas
integrais, gordura saturada e sódio. No ano de 2008, ser adulto, em média, aumentou

o escore do IQD-R em 6,1 pontos em relação aos adolescentes; já para os idosos esta
diferença foi de 11,3 pontos. Conclusão: O Índice mostrou-se capaz de detectar
alterações na qualidade da dieta da população ao longo do tempo, trazendo
evidências da urgente necessidade do direcionamento das ações para melhoria da
qualidade da dieta dos brasileiros em todas as classes de renda, priorizando os
adolescentes para prevenção de futuras doenças crônicas.
Descritores: dieta, hábitos alimentares, consumo alimentar, saúde pública,
monitoramento epidemiológico.
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