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Resumo 

 

COSTA, Caroline dos Santos. Consumo de alimentos ultraprocessados e gordura 

corporal da infância ao início da adolescência: Coorte de Nascimentos de Pelotas de 

2004. 2019. 193p. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

Alimentos ultraprocessados representam, atualmente, uma das principais fontes de 

suprimento alimentar em países de alta, média e baixa-média renda, colaborando para um 

ambiente obesogênico. Assim, o primeiro objetivo desta tese foi revisar sistematicamente 

a literatura sobre a relação do consumo de ultraprocessados e a gordura corporal entre 

crianças e adolescentes, sendo observada uma relação positiva na maioria dos estudos 

incluídos na revisão. Entretanto, tais estudos não utilizaram a classificação NOVA, a qual 

propõe uma divisão dos alimentos em quatro grupos, de acordo com seu grau de 

processamento (in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários 

processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados). Foram desenvolvidos 

mais dois artigos utilizando essa classificação, um com o objetivo de descrever o consumo 

de alimentos ultraprocessados em três diferentes idades (11, 22 e 30 anos), utilizando 

dados das Coortes de Nascimentos de Pelotas de 2004, 1993 e 1982; e outro com o 

objetivo de investigar a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a 

gordura corporal da infância ao início da adolescência, com os dados da Coorte de 

Nascimentos de Pelotas de 2004, nos acompanhamentos dos seis e onze anos de idade. 

No geral, os resultados mostram um consumo mais alto entre os participantes da coorte 

mais jovem (2004, aos 11 anos), em comparação às demais. Quanto à relação com a 

gordura corporal, observou-se um efeito importante da ingestão de alimentos 

ultraprocessados da infância ao início da adolescência sobre a mudança no índice de 

massa gorda, considerando o mesmo período. A cada 100 gramas de consumo diário 

destes produtos houve um aumento médio de 0,14 kg/m² no Índice de Massa Gorda. Além 

disso, os resultados sugerem que o papel do processamento alimentar no acúmulo de 

gordura corporal se dá além do seu conteúdo calórico.  

 

Palavras-chave: alimentos ultraprocessados; gordura corporal; crianças; adolescentes; 

estudos de coorte.  
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Abstract 

 

COSTA, Caroline dos Santos. Consumption of ultra-processed food and body fat 

from childhood to the beginning of adolescence: Pelotas 2004 Birth Cohort. 2019. 

193p. PhD Thesis in Epidemiology. Post-Graduate Program in Epidemiology. Federal 

University of Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

Ultra-processed food represents, currently, one of the main sources of food supply in 

high-, middle- and low-middle-income countries, creating an obesogenic environment. 

Thus, the first aim of this thesis was to review systematically the literature about the 

relation between ultra-processed food consumption and body fat among children and 

adolescents. The results showed a positive relationship in the majority of studies included 

in the review. However, these studies did not apply NOVA classification, which proposes 

a food distribution in four groups, according to the processing degree (unprocessed or 

minimally processed food, processed culinary ingredients, processed food and ultra-

processed food). We developed two more articles using this classification, one aiming to 

describe ultra-processed food consumption in three different ages (11, 22 and 30 years 

old), analyzing data from The Pelotas 2004, 1993 and 1982 Birth Cohorts; and another to 

investigate the relationship between ultra-processed food consumption and body fat from 

childhood to the beginning of adolescence, with data from Pelotas 2004 Birth Cohort, in 

the 6- and 11-year follow-ups. In general, the results showed a higher ultra-processed 

food consumption among participants of the youngest cohort (2004, at 11 years old), 

compared to the others. As for the relationship with body fat, our study showed an 

important effect of ultra-processed food intake from childhood to early adolescence over 

the body fat index change in the period. An increase of 100 grams in daily intake of these 

products was associated to an average gain of 0.14 kg/m² in Fat Mass Index. In addition, 

our results suggest that the role of food processing in body fat accumulation seems not to 

be due exclusively by its caloric content.  

 

Keywords: ultra-processed food; body fat; children; adolescents; cohort studies.   
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Apresentação 

 

A presente tese foi produzida sob a orientação da Professora Iná da Silva dos 

Santos e coorientação da Professora Maria Cecília Formoso Assunção. O documento é 

composto pelo projeto de pesquisa, uma descrição das alterações realizadas na versão 

aprovada do projeto pela banca de qualificação, uma descrição do trabalho de campo 

realizado no acompanhamento dos 11 anos da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004, 

bem como um artigo de revisão, dois artigos originais e uma nota à imprensa com os 

principais resultados da tese. 

O artigo de revisão apresentado na tese é intitulado “Consumption of ultra-

processed foods and body fat during childhood and adolescence: A systematic review” e 

foi publicado na revista Public Health Nutrition em julho de 2017; o primeiro artigo 

original intitulado “Consumo de alimentos ultraprocessados aos 11, 22 e 30 anos nas 

Coortes de Nascimentos de Pelotas de 2004, 1993 e 1982” está submetido na revista 

Cadernos de Saúde Pública; e o segundo artigo original, “Role of ultra-processed food in 

body fat index from 6 to 11 years: a cohort study”, será submetido à revista Nutrients. Os 

artigos estão formatados de acordo com as instruções das respectivas revistas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas três décadas, o sobrepeso e a obesidade na infância e adolescência 

têm apresentado prevalências crescentes na maioria dos países de alta renda e um rápido 

crescimento nos países de baixa e média renda1. Entre crianças e adolescentes (cinco a 

dezenove anos) pertencentes aos países de alta renda, a prevalência de excesso de peso 

aumentou de 16,9% para 23,8% em meninos e de 16,2% para 22,6% em meninas, no 

período de 1980 a 20131. Já nos países de renda baixa e média, a prevalência aumentou 

de 8,1% para 12,9% em meninos e de 8,4% para 13,4% em meninas, no mesmo período 

e faixa etária1. 

No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) mostram que, no 

período de 1974-75 a 2008-09, a prevalência de excesso de peso entre crianças de cinco 

a nove anos aumentou de 10,9% para 34,8% entre meninos e de 8,6% para 32,0% entre 

meninas2. Para obesidade, a prevalência aumentou de 2,9% para 16,6% entre meninos e 

de 1,8% para 11,8% entre meninas. Considerando os adolescentes (dez a dezenove anos), 

a prevalência de excesso de peso aumentou de 3,7% para 21,7% entre os meninos e de 

7,6% para 19,4% entre as meninas, no mesmo período. Já a prevalência de obesidade 

aumentou de 0,4% para 5,9% entre os meninos e de 0,7% para 4,0% entre as meninas2. 

A literatura mostra que indivíduos obesos em períodos precoces tendem a 

permanecer obesos ao longo da vida3. Por esse motivo, um estudo com dados do “2000 

National Medical Expenditure Panel Survey”, nos Estados Unidos, foi conduzido com o 

objetivo de avaliar o quanto aumentariam os anos de vida ajustados pela qualidade 

(quality-adjusted life years), uma medida que considera a duração e a qualidade da vida, 

e o quanto diminuiriam os custos com cuidados médicos na vida adulta caso houvesse 

uma diminuição na prevalência de sobrepeso e obesidade na adolescência. Os resultados 

mostraram que uma redução de 1 ponto percentual em ambos sobrepeso e obesidade em 

adolescentes (dezesseis a dezessete anos) no presente poderia reduzir os custos com 

cuidados médicos em 586,3 milhões de dólares na vida adulta (73 dólares per capita) e 

aumentaria em 47.138 (0,0059 per capita) os anos de vida ajustados pela qualidade4. 

 A obesidade é definida como uma condição de excesso de gordura corporal (GC) 

que gera um aumento no risco para morbidade e/ou mortalidade prematura5. Isto é, o 

acúmulo de tecido adiposo corporal representa a causa do aumento no risco de condições 

adversas, e não a medida de peso, já que o excesso no percentual de gordura corporal 
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(%GC) tem sido associado com desregulação metabólica, independentemente do peso 

corporal6.  

O método antropométrico mais comumente utilizado para o diagnóstico de 

obesidade é o índice de massa corporal (IMC), calculado como o peso do indivíduo em 

quilogramas dividido por sua altura em metros elevada ao quadrado7. Apesar de o IMC 

ser um método de menor custo e de fácil aplicabilidade7 e possuir uma boa correlação 

com %GC8, 9, o mesmo possui uma habilidade limitada em diferenciar a massa gorda 

(MG) da massa livre de gordura (MLG)9. Uma metanálise publicada em 2010 encontrou 

uma baixa sensibilidade do IMC com relação ao %GC, com aproximadamente metade 

dos indivíduos que tinham excesso de GC sendo rotulados como não-obesos10. 

A avaliação da composição corporal em crianças tem ganhado importância devido 

à possibilidade de detectar precocemente, por exemplo, o excesso de GC, condição que 

pode levar a prejuízos para a saúde a curto e longo prazos11. Quando o indivíduo é 

avaliado apenas por medidas antropométricas, um aumento aparente na prevalência de 

obesidade, avaliada pelo IMC por idade, pode não decorrer inteiramente de excesso de 

peso corporal, mas também da baixa altura para a idade (stunting), gerando um IMC alto 

para idade12. Isso se torna importante em países de renda baixa e média, principalmente, 

onde coexistem a desnutrição e a obesidade13. Assim, a utilização de técnicas de análise 

da composição corporal mostra-se útil na discriminação de MG e MLG também na 

população infantil11. 

As técnicas de análise da GC podem ser divididas em três grupos: diretas, indiretas 

e duplamente indiretas. O único método que permite a medição dos componentes do 

corpo humano de forma direta é através de dissecação de cadáveres, que, apesar de 

elevada precisão, possui utilidade limitada. As técnicas indiretas são precisas, mas 

possuem um alto custo financeiro. São exemplos de métodos indiretos a pesagem 

hidrostática, a hidrometria, a pletismografia por deslocamento de ar (PDA) e a 

absorciometria por dupla emissão de raio-x (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry - DXA). 

Por fim, as técnicas duplamente indiretas, como a bioimpedância elétrica (BIA) e a 

antropometria, possuem maior aplicabilidade e menor custo, porém são menos rigorosas, 

apresentando precisão variável quando comparadas aos métodos indiretos14. 

Em comparação aos adultos, crianças e adolescentes possuem uma variação na 

composição corporal muito maior, atribuível ao processo de crescimento e 

desenvolvimento11. Além disso, os métodos aplicados à população adulta podem não ser 

diretamente aplicáveis à pediátrica, como, por exemplo, a pesagem hidrostática, onde os 
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indivíduos são pesados de forma submersa à água, necessitando de colaboração 

substancial, o que pode não ser fácil em crianças mais novas11. Dentre os métodos 

indiretos mais utilizados para avaliação da composição corporal em crianças, destacam-

se os modelos multicomponentes, hidrodensitometria, métodos de diluição, elétricos e de 

imagem, PDA e DXA11. 

A medida da GC tem sido largamente utilizada para avaliar a relação entre 

composição corporal e desfechos em saúde. Considerando apenas o âmbito biológico, o 

excesso de GC é originado através do balanço positivo entre ingestão e gasto energético15. 

Entretanto, a ocorrência desse desequilíbrio energético é complexa e multifatorial, sendo 

consequência da interação entre uma gama de variáveis e determinantes relacionados à 

biologia individual e a comportamentos alimentares e de atividade física, em conjunto 

com um cenário social, cultural e ambiental16. Um relatório produzido pelo governo do 

Reino Unido (The UK Foresight report) apresentou um modelo de causalidade da 

obesidade, com o balanço energético no seu centro sendo influenciado, direta ou 

indiretamente, por mais de 100 variáveis, estas atuando em sete âmbitos: fisiológico (ex. 

taxa metabólica basal, nível de saciedade), psicológico individual (ex. auto-estima, 

estresse), psicológico social (ex. cultura da alimentação, aceitabilidade social da GC), 

consumo de alimentos (ex. exposição aos alimentos, tamanho de porções), produção de 

alimentos (ex. exigência no desempenho no trabalho, custo dos ingredientes), questão 

ambiental na atividade física (ex. temperatura ambiental, oportunidades para atividades 

em grupo) e atividade física individual (ex. nível de transporte ativo, aptidão funcional)16. 

A tendência de acúmulo energético pelo organismo é largamente relacionada na 

literatura a fatores genéticos. Um estudo de revisão mostrou que estes fatores explicam 

de 50% a 90% da variância do IMC, quando investigada em gêmeos. O mesmo estudo 

mostrou correlações médias de 0,74, 0,32, 0,24 e 0,19 para, respectivamente, gêmeos 

monozigóticos, dizigóticos, irmãos e pais e filhos17. Uma pesquisa recente forneceu 

evidências sobre a atuação de genes específicos no sistema nervoso central, levando à 

susceptibilidade à obesidade, através de plasticidade sináptica, secreção e ação da 

insulina, metabolismo energético e adipogênese. Ainda, os autores observaram atuação 

no hipotálamo e na glândula pituitária, locais chaves da regulação central do apetite18.  

Entretanto, tais fatores fisiológicos não explicam inteiramente o rápido aumento 

nas prevalências de obesidade ao longo das últimas três décadas. Concomitante ao 

aumento da urbanização e da industrialização ocorreu o surgimento de um ambiente 

“obesogênico”, caracterizado por modificações na produção alimentar e nos meios de 
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transporte19. A partir desse ambiente, novas escolhas relacionadas ao estilo de vida são 

observadas, com aumento de práticas alimentares não saudáveis20 e diminuição das 

prevalências de atividade física21, impulsionadas por influências psicológicas, sociais, 

culturais e de infraestrutura16.  

Os padrões de alimentação da população mundial têm sofrido grandes 

modificações como consequência de mudanças na extensão e no propósito do 

processamento de alimentos. Nas primeiras décadas do século passado, os alimentos em 

geral eram adquiridos na sua forma natural ou após um processamento mínimo e eram 

consumidos como tal ou em preparações culinárias. A partir das décadas de 50 e 60, a 

produção e o consumo de produtos alimentícios prontos para comer, beber ou aquecer 

mostraram um rápido crescimento. O perfil dietético das populações passou a ser de alta 

densidade energética, sendo os alimentos ricos em fibras substituídos por produtos ricos 

em gorduras e açúcares e que apresentam alto grau de processamento, fenômeno 

conhecido como transição alimentar20, 22.  

Levy-Costa et al. (2005)23 estudaram a evolução do consumo alimentar da 

população brasileira de 1974 a 2003, estimada a partir de dados da POF sobre compra e 

disponibilidade domiciliar de alimentos. Os autores constataram que a participação 

relativa ao consumo calórico total do açúcar havia diminuído (13,4% em 1974-75 e 10,3% 

em 2002-03), enquanto que a participação relativa de bebidas adoçadas (0,4% em 1974-

75 e 2,1% em 2002-03) e biscoitos doces (1,1% em 1974-75 e 3,5% em 2002-03) havia 

aumentado ao longo dos anos. Tais resultados mostraram que, apesar de o consumo de 

açúcar ter diminuído ao longo do tempo, o mesmo estava tendo um aumento indireto, a 

partir de alimentos ricos em açúcares, como as bebidas adoçadas e os biscoitos doces. 

Assim, a avaliação do consumo de alimentos de forma isolada, considerando apenas 

nutrientes, poderia não ser suficiente para explicar a relação entre alimentação e saúde23, 

24. 

Dessa forma, estudiosos propuseram uma classificação com base na extensão e no 

propósito do processamento industrial dos alimentos, a NOVA. A primeira versão dessa 

classificação foi publicada em 201025, sendo aprimorada na última versão do Guia 

Alimentar para a População Brasileira24 e mais recentemente em outra publicação26. De 

acordo com a proposta NOVA, os alimentos são classificados em quatro diferentes grupos, 

sendo eles: 1) Alimentos in natura ou minimamente processados, que podem ser 

consumidos na sua forma original e sem qualquer preparação culinária, como frutas, leite 

e nozes; 2) Ingredientes culinários processados ou da indústria alimentícia, utilizados 
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como complementos na culinária, como óleo, sal, vinagre, açúcar, ervas e condimentos; 

3) Alimentos processados, aqueles fabricados a partir da combinação de alimentos dos 

grupos 1 e 2, como frutas em calda, queijos e pães caseiros (feitos de farinha de trigo, 

levedura, água e sal); e 4) Alimentos ultraprocessados, produtos com características 

únicas, fabricados industrialmente e que passam por diversas etapas e técnicas de 

processamento24, 26. 

Os ultraprocessados são produtos distribuídos internacionalmente e globalmente, 

extremamente divulgados na mídia e altamente comercializados27. Caracterizam-se por 

serem produtos prontos para o consumo ou prontos para aquecer, com pouca ou nenhuma 

preparação, tornando-se acessíveis e convenientes26. Para a indústria, estes produtos são 

muito lucrativos, pois seus ingredientes, em geral, são de baixo custo26. Exemplos desse 

grupo de alimentos encontram-se na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Exemplos de alimentos ultraprocessados – Classificação NOVA26 

 

A composição nutricional dos ultraprocessados é, em geral, desbalanceada, devido 

à natureza dos seus ingredientes. Com o objetivo de prolongar a duração dos produtos e 

intensificar o seu sabor, é comum estarem presentes altos teores de gorduras saturadas e 

hidrogenadas, que resistem à oxidação, assim como de sódio, por conta da adição de 

grandes quantidades de sal, e de açúcares24. Além disso, tais produtos costumam ser muito 

pobres em fibras, devido à ausência ou presença limitada de alimentos in natura ou 

minimamente processados24. Dessa forma, esses alimentos tornam-se densamente 

energéticos, apresentando elevada quantidade de calorias por grama de produto, 

representando um dos principais mecanismos que atuam no balanço energético positivo24. 
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Para a fabricação desses produtos, são utilizados sal, açúcar, óleos e gorduras, 

mas, principalmente, substâncias de uso exclusivamente industrial. Essas substâncias 

atuam como aditivos alimentares, responsáveis por prolongar a duração dos 

ultraprocessados ou, mais frequentemente, por fornecer a cor, o sabor, o aroma e a textura, 

características que, em conjunto, geram um produto com alta palatabilidade e, 

consequentemente, extremamente atrativo24. 

Além da alta densidade energética e do sabor acentuado, característicos dos 

ultraprocessados, existem outros atributos dos mesmos que podem comprometer os 

mecanismos responsáveis pela sinalização da saciedade e controle do apetite, 

favorecendo, assim, o maior consumo involuntário de calorias. Um deles é o ato de comer 

sem atenção, já que são alimentos convenientes, sendo comum o consumo enquanto se 

assiste televisão ou utiliza o computador, comportamentos que distraem o organismo na 

sinalização da saciedade. Além disso, os tamanhos gigantes e embalagens sofisticadas, 

comumente disponíveis, geram uma maior exposição ao alimento e aumentam o risco de 

consumo involuntário de calorias24. E, ainda, calorias líquidas, como aquelas 

provenientes de refrigerantes e sucos prontos para beber, também prejudicam a 

capacidade do organismo de sinalizar a saciedade, pois são alimentos que favorecem a 

rápida ingestão, não sendo totalmente sentidas na cavidade oral e atenuando a resposta 

adequada de saciedade28. 

A qualidade nutricional da dieta do indivíduo pode ser afetada pelo consumo de 

ultraprocessados, já que é comum os mesmos substituírem alimentos como frutas, leite e 

água ou preparações culinárias. Dessa forma, esses alimentos tendem a limitar o consumo 

de alimentos in natura ou minimamente processados24.  

A presença desse conjunto de características, inerentes aos ultraprocessados 

favorece o aumento do risco do desenvolvimento da obesidade. Com o objetivo de 

melhorar o entendimento dos determinantes da obesidade e suas consequências, muitos 

estudos vêm sendo realizados com base na classificação NOVA e a mesma tem sido 

reconhecida internacionalmente em relatórios da Organização Pan Americana da Saúde29 

e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura30.  

Internacionalmente, a literatura mostra que, a partir da classificação NOVA, a 

evolução anual da venda de ultraprocessados em 79 países mostra-se ascendente nos 

últimos anos31. No Brasil, nas últimas três décadas, a disponibilidade domiciliar desses 

produtos tem aumentado, sendo visto como um dos determinantes do concomitante 

aumento da obesidade32. Louzada et al. (2015)33 observaram que os ultraprocessados 
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totalizaram 30% do consumo energético total de adolescentes e adultos brasileiros em 

2008-09. O mesmo estudo mostrou que aqueles indivíduos pertencentes ao mais alto 

quintil de consumo desse grupo alimentar apresentavam IMC mais alto (diferença média 

de IMC: 0,94 kg/m²; IC95%: 0,42;1,47) e mais alta chance de serem obesos (Razão de 

odds=1,98; IC95%: 1,26;3,12)33. Em conjunto, os resultados desses estudos evidenciam 

o elevado crescimento na produção, na venda e no consumo de ultraprocessados, o 

impacto que causam na qualidade da dieta e, consequentemente, na ocorrência da 

obesidade e de outros desfechos desfavoráveis relacionados à alimentação. 

A classificação NOVA é recente, mas, a partir dela, já existem evidências sobre os 

riscos do consumo de ultraprocessados. Apesar disso, as políticas públicas de saúde 

voltadas à limitação do acesso a esses alimentos ainda são escassas. O Guia Alimentar 

para a População Brasileira de 2014 foi formulado com a proposta de ressaltar à 

população que existem opções alimentares saudáveis, que podem ser tão práticas e 

saborosas quanto os ultraprocessados24. Entretanto, o apelo da mídia mostra-se 

extremamente forte, principalmente o marketing direcionado à população infantil, 

público que ainda não possui maturidade cognitiva suficiente para distinguir entre o 

alimento em si e os personagens, em geral agregados ao alimento, das campanhas 

publicitárias. Além disso, crianças e adolescentes podem ser capazes de influenciar na 

decisão de compras de sua família34, 35. Em termos de legislação, existe uma série de 

projetos de lei em tramitação na câmara dos deputados e no Senado Federal. Atualmente, 

existe uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional dos Diretos da Criança e do 

Adolescente. A resolução 163/2014 dispõe sobre a abusividade do direcionamento de 

publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente, sendo a 

fiscalização e aplicação de multas uma responsabilidade dos agentes e órgãos 

envolvidos36. 

Com base na discussão referente à produção e venda crescentes de 

ultraprocessados, ao estímulo do consumo pela mídia e ao aumento da ingestão desses 

alimentos e suas consequências, considera-se importante que estudos sejam realizados 

para investigar mais detalhadamente o tema, relacionando a desfechos de saúde, 

principalmente durante a infância, fase em que ocorre a introdução alimentar e o 

desenvolvimento de preferências alimentares, que podem determinar os hábitos 

alimentares ao longo da vida37, 38.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A presente revisão sistemática da literatura foi realizada com o objetivo de 

identificar estudos relacionados à temática do consumo de ultraprocessados associado a 

medidas de GC ou medidas que tenham relação com sobrepeso/obesidade. 

 

2.1.Estratégia de busca 

A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados eletrônicas internacionais 

(PubMed e Web of Science) e latino-americana e do Caribe (Lilacs). A estratégia de busca 

baseou-se em descritores relacionados à composição corporal e ao consumo de 

ultraprocessados. A chave de busca foi composta pelos seguintes termos: body 

composition, fat free mass, fat mass, Dual-Energy X-Ray Absorptiometry, bioelectrical 

impedance, plethysmography, DEXA scan, DXA scan, body fat, bodpod, lean mass, 

adiposity (para composição corporal) e ultra processed, ultraprocessed, ultra-processed, 

ready-to-eat, ready-to-consume, industrialized, fast-food, fast food, fastfood, junk food, 

prepared food, candy, ice cream, chocolate, carbonated beverage, soft drink, sweetened 

beverage, snacks, sausage, hot dog, burger, dietary patterns, dietary behaviours, dietary 

habits (para consumo de ultraprocessados). Não foram utilizados limites de tópicos, como 

idiomas ou data de publicação, e a busca foi atualizada no dia 15 de julho de 2016. 

Além da busca sistemática, foram rastreadas as referências bibliográficas dos 

artigos selecionados, a fim de verificar a existência de outros estudos potencialmente 

relevantes, que não tivessem sido localizados na busca inicial. 

 

2.2.Critérios de elegibilidade 

Para serem elegíveis na seleção, os artigos deveriam cumprir os seguintes pré-

requisitos: avaliar a relação entre o consumo de ultraprocessados e a GC; avaliar a 

exposição (consumo de ultraprocessados) e o desfecho (GC) durante a infância ou 

adolescência; e não incluir exclusivamente indivíduos com doenças, agravos ou situações 

específicas. 

A variável de exposição compreendeu a ingestão de alimentos considerados 

ultraprocessados, com base na classificação NOVA, internacionalmente reconhecida26. O 

consumo poderia ser avaliado por diversos métodos, tais como questionários de 

frequência alimentar (QFA), registros alimentares, recordatórios de 24 horas ou questões 

específicas. O desfecho compreendeu a quantidade de GC, em percentual, quilogramas 
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ou Índice de Massa Gorda (IMG) ou ainda medidas proxy da mesma, como a soma de 

dobras cutâneas, investigadas a partir de técnicas de avaliação da composição corporal, 

tais como medição de dobras cutâneas, BIA, PDA ou DXA. Para a atual revisão, o IMC 

não foi considerado entre os desfechos, por não discriminar MG e MLG. 

 

2.3.Seleção dos estudos 

A seleção dos artigos foi feita por pares, de forma independente, a partir dos títulos 

e resumos encontrados na busca bibliográfica, segundo os critérios de elegibilidade. 

Dessa forma, foram selecionados os artigos que seriam lidos na íntegra para uma análise 

aprofundada. A seleção para leitura na íntegra de artigos em que os dois revisores haviam 

discordado foi decidida por um terceiro revisor.  

 

2.4.Resultados preliminares da revisão 

A partir da análise aprofundada dos artigos selecionados, foi realizada a extração 

de dados sobre país e ano de publicação, delineamento dos estudos, tamanho de amostra, 

faixa etária avaliada, métodos e instrumentos utilizados para investigação da exposição, 

métodos e equipamentos utilizados para avaliação do desfecho, variáveis utilizadas no 

ajuste para fatores de confusão e em análise de mediação, bem como principais achados 

e limitações dos estudos.  

 

2.5.Síntese da revisão 

A presente revisão sistemática da literatura resultou na localização de 2.243 títulos 

distribuídos entre as três bases de dados eletrônicas consultadas. Após exclusão das 

duplicatas, restaram 1.553 títulos/resumos para análise. Baseando-se nos critérios de 

elegibilidade, 1.498 e 1.519 artigos foram excluídos pelos revisores 1 e 2, 

respectivamente, a partir da leitura dos títulos e resumos. Dos artigos lidos na íntegra, 28 

foram excluídos pelo revisor 1 e 19 pelo revisor 2. Dos artigos selecionados, nove foram 

concordantes pelos revisores e 24 foram discordantes. Destes últimos, o terceiro revisor, 

responsável pela seleção final, excluiu sete artigos, totalizando 26 para análise e 

discussão. Não foram selecionados mais artigos a partir da avaliação das referências 

bibliográficas dos artigos selecionados. A Figura 2 apresenta o fluxograma da revisão.  
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1 2 

 

Figura 2. Fluxograma de seleção dos artigos a partir de revisão sistemática da literatura. 

 

 

690 duplicatas excluídas 
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1.498 excluídos devido ao título/resumo 1.519 excluídos devido ao título/resumo 

55 títulos/resumos selecionados 

para análise aprofundada 

28 excluídos com a análise 19 excluídos com a análise 

27 artigos selecionados 

 

  

  

  9 selecionados por ambos 

revisores 

24 discordantes entre os 

revisores 

7 excluídos pelo terceiro revisor 

23 artigos incluídos no estudo  

34 títulos/resumos selecionados 

para análise aprofundada 

15 artigos selecionados 

26 artigos incluídos no estudo 
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Os motivos de exclusão após a leitura na íntegra foram: 

⦁ Investigação do consumo de ultraprocessados e da GC, mas não a associação entre 

as duas variáveis (n=21); 

⦁ Avaliação do consumo de alimentos a partir de padrões alimentares ou de 

questionários específicos, como o questionário “Block”, que continham alimentos 

considerados ultraprocessados, mas também incluíam outros grupos alimentares como 

aqueles in natura ou minimamente processados ou processados (n=6);  

⦁ Investigação do consumo de alimentos a partir de escores ou índices de 

alimentação, dos quais não era possível discriminar o consumo de ultraprocessados (n=5);  

⦁ Análise dos alimentos realizada com base nos seus componentes 

(macronutrientes, açúcar, densidade energética) (n=4); 

⦁ Ausência de avaliação do desfecho ou da exposição de interesse (n=2); 

⦁ Utilização de clusters de comportamentos (consumo de frutas e verduras, 

consumo de refrigerantes, comportamentos sedentários e comportamento fisicamente 

ativo) (n=1); 

⦁ Avaliação da frequência em que o adolescente fazia refeições em restaurantes fast 

food, sem avaliação do consumo do alimento em si (n=1); 

⦁ Populações indígenas (n=1); 

⦁ Análise da GC realizada a partir da razão entre duas dobras cutâneas 

(subescapular:triciptal), o que avalia somente a distribuição da gordura e não a quantidade 

(n=1); 

⦁ Avaliação do consumo de fast food sem discriminar que alimentos fazem parte 

desse grupo (n=1); 

⦁ Avaliação do consumo de açúcar, alimento que não é considerado ultraprocessado 

(n=1); 

⦁ Avaliação do efeito de uma intervenção composta por mudança de atividade 

física, concomitante ao consumo de cereais matinais prontos para o consumo, o que 

impediu a avaliação do efeito apenas do consumo na gordura corporal (n=1). 

Dos 26 artigos selecionados, doze avaliaram exclusivamente a relação entre o 

consumo de refrigerantes ou bebidas adoçadas e GC e três avaliaram a associação do 

consumo de outros alimentos ultraprocessados isolados na GC (doces, chocolate e cereais 

matinais prontos para o consumo). Apesar de investigarem um alimento específico, 

decidiu-se por incluir tais artigos na revisão por representarem grande parte da literatura 
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sobre o tema. Dessa forma, a discussão sobre as associações serão apresentadas 

separadamente para grupos de ultraprocessados, para refrigerantes/ bebidas adoçadas e 

para outros alimentos ultraprocessados específicos. 

Com relação aos países, sete estudos foram realizados nos Estados Unidos da 

América39-45, três na Alemanha46-48, três na Inglaterra49-51, dois na Nova Zelândia52, 53, 

seguido de um na Austrália54, um na África do Sul55, um no Canadá56, um na Holanda57, 

um no México58, um no Reino Unido59, um na Espanha60 e um no Brasil61. Ainda, três 

estudos foram multicêntricos, sendo um realizado em quatro países da Oceania (Nova 

Zelândia, Austrália, Fiji e Tonga)62 e outros dois em dez cidades européias de nove 

diferentes países (Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Espanha e 

Suécia)63, 64. Os artigos selecionados foram publicados entre 2004 e 2015. 

A maioria dos estudos possuía delineamento do tipo coorte (n=1539-42, 44, 46-51, 55, 

56, 58, 59; sendo dois com análise transversal56, 58), seguido de transversais (n=6)52, 53, 60, 61, 

63, 64 e intervenções (n=543, 45, 54, 57, 62; sendo três com análise transversal43, 45, 62) (Tabela 

1). Quatro artigos estudaram somente meninas39-41, 43. O tamanho de amostra variou de 

120 a 13.170 indivíduos. Doze estudos possuíam tamanho de amostra maior que 1.000 

indivíduos40, 50-52, 55, 57-60, 62-64 (Tabela 1).  

Com relação à faixa etária, nos estudos com análises longitudinais (estudos de 

coorte e estudos de intervenção), a média de idade na qual as exposições foram avaliadas 

variou de 7,8 (DP=3,6) a 8,49 (DP=4,0) anos e a média de idade na qual os desfechos 

foram avaliados variou de 13,5 (DP=3,3) a 14,1 (DP=3,6) anos. Já nos estudos com 

análises transversais, a média de idade variou de 11,2 (DP=3,3) a 15,8 (DP=3,0) anos. 

A investigação do consumo alimentar foi realizada a partir de quatro diferentes 

instrumentos, sendo sete por registro alimentar (referente a três dias: dois dias de semana 

e um de fim de semana)40, 42, 46-50 , seguido de QFA (n=8)39, 51-53, 55, 58, 61, 64, recordatório 

de 24 horas (n=6)41, 44, 54, 56, 60, 63 e questões sobre consumo de alimentos específicos 

(n=5)43, 45, 57, 59, 62 com períodos recordatórios variados, incluindo o último mês, a última 

semana, os últimos cinco dias e o dia anterior à entrevista  (Tabela 1). Excetuando-se os 

artigos que avaliaram o consumo de ultraprocessados específicos (n=15)41, 43, 44, 48-50, 52, 54, 

58-64, a análise do consumo alimentar foi realizada a partir da determinação de padrões 

alimentares (n=6)40, 42, 46, 51, 53, 56 ou por grupos de alimentos específicos (n=5), como 

lanches de alta densidade energética (refrigerante, doces, salgadinhos de pacote, produtos 

de padaria e sorvete; n=2)39, 57, fast food, produtos de confeitaria e refrigerantes (n=1)55, 

junk food (bebidas adoçadas, batatas fritas e chips, sobremesas geladas/ assadas e doces 
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de chocolate; n=1)45, alimentos de conveniência (produtos pré-prontos congelados, 

enlatados ou instantâneos, como saladas ou sopas, ou refeições prontas, como pizzas, 

exceto fast foods; n=1)47. 

Nos artigos que avaliaram padrões alimentares, os grupos de ultraprocessados 

encontrados foram snacks (como salgadinhos de pacote, chocolates), doces, alimentos de 

conveniência e fast food40; snacks e alimentos de conveniência46; fast food (bebidas 

adoçadas, batatas fritas, frango frito, snacks salgados e hambúrgueres, cachorro quente e 

pizza)56; bebidas adoçadas artificialmente e molhos e manteigas industrializados42;  

produtos de confeitaria, bebidas gaseificadas, doces, salgadinhos de pacote, salsichas, 

hambúrgueres, pizza, biscoitos, macarrão instantâneo, refeições prontas e leite 

aromatizado51; doces, produtos de confeitaria, salgadinhos de pacote e bebidas adoçadas 

natural ou artificialmente53. 

Foram utilizados três métodos para avaliação da GC. Dez estudos obtiveram a GC 

através de BIA39, 44, 45, 52-54, 59, 61-63, seguido pelo DXA (n=9)41-43, 49-51, 55, 56, 58, e medição 

de dobras cutâneas (n=7)40, 46-48, 57, 60, 64 (Tabela 1). A forma de apresentação da quantidade 

de GC foi como %GC em dezesseis artigos39-41, 43-45, 47, 48, 52, 54, 56, 58-61, 64, GC em 

quilogramas em quatro42, 50, 51, 55, três estudos apresentaram em quilogramas e IMG46, 49, 

53 e dois estudos apresentaram ambos, percentual e quilogramas62, 63. Ainda, um estudo 

utilizou a soma das dobras cutâneas triciptal, biciptal, suprailíaca e subescapular (em 

milímetros) como proxy do componente de GC57. 

As principais variáveis utilizadas nas análises ajustadas foram consumo 

energético total, consumo energético residual (consumo de outras fontes exceto os 

alimentos avaliados), atividade física, idade, sexo, cor da pele/etnia, escolaridade e IMC 

dos pais, idade da menarca ou maturação sexual, peso ao nascer e amamentação. Na 

presente revisão, foram observadas opiniões controversas sobre a utilização da variável 

consumo energético total como um possível fator de confusão, sendo que oito estudos 

utilizaram tal variável para ajuste41, 42, 44, 49, 51, 54, 58, 63. Considerando que o consumo de 

ultraprocessados possui grande contribuição energética no consumo total, o ajuste para 

consumo energético total poderia atuar conservadoramente, diminuindo o efeito do 

consumo de ultraprocessados sobre a GC. Nesse contexto, seria mais adequado realizar o 

ajuste para consumo energético proveniente de outras fontes que não de ultraprocessados. 

A revisão da literatura mostrou apenas quatro artigos que realizaram o ajuste para 

consumo energético residual39, 47, 48, 50. Nenhum artigo realizou análise apropriada de 

mediação entre o consumo de ultraprocessados ou refrigerantes e a GC, considerando o 
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consumo energético total como mediador. Ainda, dois artigos não realizaram análise 

ajustada60, 61 e o restante ajustou para outras variáveis sem incluir informações sobre o 

consumo energético. 

 

Tabela 1. Descrição das principais características observadas nos artigos selecionados na 

revisão sistemática (n=26). 

Características 

Grupos de 

ultraprocessados 

(n=11) 

Refrigerantes/ 

bebidas adoçadas 

(n=12) 

Outros 

ultraprocessados 

específicos (n=3) 

Delineamento    

Longitudinal 8 7 0 

Transversal 1 2 3 

Intervenção 2 3 0 

Tamanho de amostra    

<300 3 4 1 

300-1000 4 2 0 

>1000 4 6 2 

Avaliação do consumo de 

alimentos 
  

 

QFA# 4 2 2 

Registro alimentar 4 3 0 

Recordatório de 24 horas 1 4 1 

Questão específica 2 3 0 

Avaliação da composição corporal    

DXA 4 5 0 

BIA 3 5 2 

Dobras cutâneas 4 2 1 

#Período recordatório: anual (n=2), semanal (n=2) e sem informação (n=4). 

 

Os artigos selecionados foram avaliados quanto à qualidade geral e metodológica, 

a partir de instrumentos para avaliação de estudos observacionais (STROBE Statement)65 

e de estudos de intervenção (The Consort Statement)66. A pontuação máxima do primeiro 

representa 22 pontos e do segundo, 25 pontos, sendo nove e dez relacionados à seção de 

métodos para STROBE Statement e The Consort Statement, respectivamente. Para a 

pontuação total, a média foi 17,1 e 18,0 pontos, respectivamente, entre os estudos 

avaliados pelo STROBE Statement (n=24) e pelo The Consort Statement (n=2)54, 57. Em 

relação à seção de métodos, a média foi 7,0 pontos entre os estudos avaliados pelo 
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STROBE Statement e, também, entre aqueles avaliados pelo The Consort Statement 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Avaliação da qualidade geral e metodológica de estudos observacionais 

(STROBE Statement) e de estudos de intervenção (The Consort Statement) (n=26). 

Instrumento 
Média 

Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Qualidade geral 

STROBE Statement 

(n=24) 
17,1 1,5 14,3 19,7 

The Consort Statement 

(n=2) 
18,0 1,4 17,0 19,0 

 Qualidade metodológica 

STROBE Statement 

(n=24) 
7,0 0,8 4,3 8,0 

The Consort Statement 

(n=2) 
7,0 1,4 6,0 8,0 

 

 

2.6.Consumo de grupos de ultraprocessados e gordura corporal 

Considerando os artigos que avaliaram a associação entre consumo de 

ultraprocessados e GC (n=11)39, 40, 42, 45-47, 51, 53, 55-57, seis encontraram associação42, 46, 47, 

51, 55, 56, todos apontando associações com direção positiva, ou seja, um maior consumo 

de ultraprocessados foi relacionado à maior GC. Já entre os artigos que não encontraram 

associação (n=5), dois observaram direções negativas na relação entre consumo de 

ultraprocessados e GC45, 53 e um apresentou direção positiva, quando a análise foi sobre 

o consumo de bebidas adoçadas e GC, e negativa, quando analisou o consumo de snacks 

altamente calóricos e GC57. Todos os estudos que mostraram associação eram de 

delineamento longitudinal (coorte) e entre os que não mostraram associação dois eram 

estudos de coorte, dois eram de intervenção e um era transversal. 

A falta de associação em alguns dos estudos avaliados pode ter sido devida a 

aspectos metodológicos. Primeiramente, a GC foi medida por três diferentes métodos 

entre os estudos (DXA, BIA e dobras cutâneas), sendo que, dos seis artigos que 

encontraram associação, quatro utilizaram o DXA42, 51, 55, 56, e dos cinco que não 

encontraram associação, nenhum utilizou este equipamento. O método DXA, por medir 
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a avaliação da composição corporal de forma indireta, pode derivar medidas mais 

precisas, quando comparado a métodos duplamente indiretos, como a BIA e as dobras 

cutâneas. Além disso, os instrumentos para avaliação do consumo alimentar também 

variaram entre os estudos (QFA, registro alimentar, recordatório de 24 horas e questões 

específicas). Apesar de todos os instrumentos gerarem informações sobre o consumo de 

algum grupo de ultraprocessados, os alimentos incluídos mostraram grande variação, 

podendo justificar parte da divergência observada. Por fim, salienta-se que padrões 

alimentares variam de acordo com sexo, nível socioeconômico, grupo étnico e cultura, de 

forma que diferentes padrões alimentares são derivados em diferentes populações67. 

Nesse sentido, estudos que derivaram padrões alimentares (n=6)40, 42, 46, 51, 53, 56 podem ter 

a comparabilidade com outros estudos prejudicada67. 

É importante salientar que nenhum dos estudos selecionados para a presente 

revisão apresentou cálculo do tamanho de amostra ou cálculo de poder. Com relação a 

variáveis utilizadas para ajustes, entre os artigos que encontraram associação (n=6), dois 

artigos realizaram ajuste para consumo energético total42, 51. Os mesmos não 

apresentaram análise bruta, impedindo avaliar se a medida de efeito modificou com o 

ajuste. Alexy et al. (2011) realizaram ajuste para consumo energético residual47, e o 

restante (n=3) utilizou ajuste para outras variáveis sem considerar o consumo 

energético46, 55, 56. Entre os que não encontraram associação (n=5), a maioria não 

considerou o consumo energético nas análises (n=4)40, 45, 53, 57 e um estudo ajustou para o 

consumo energético residual39. 

Os estudos avaliados relataram diversos esforços para diminuição da ocorrência 

de vieses. Consumos calóricos implausíveis (subregistro/supraregistro) foram excluídos 

por dois estudos39, 45, a fim de evitar o viés de informação. Além disso, alguns estudos 

relataram o uso de protocolos padronizados para medidas antropométricas40, 46, 53, 56, 57, a 

fim de diminuir a ocorrência de viés do entrevistador por erro de medida. 

O resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre 

consumo de ultraprocessados e GC encontra-se no Quadro 1. 

 

2.7.Consumo de alimentos ultraprocessados específicos e gordura corporal 

2.7.1. Consumo de refrigerantes/ bebidas adoçadas e gordura corporal 

Considerando os artigos que avaliaram a associação entre consumo de bebidas 

adoçadas/ refrigerantes e GC (n=12)41, 43, 44, 48-50, 52, 54, 58-60, 62, oito encontraram 

associação41, 44, 50, 52, 54, 58, 59, 62. Os mesmos artigos apresentaram associações com direção 
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positiva, ou seja, o maior consumo de bebidas adoçadas/ refrigerantes foi acompanhado 

de maior GC. Laska et al. (2012) encontraram direção positiva para o consumo de 

refrigerante adoçado entre os meninos, em análises longitudinais, e de refrigerante diet 

entre meninas, em análises transversais. O resultado para meninas poderia estar refletindo 

o viés de causalidade reversa, pois aquelas com excesso de GC poderiam relatar maior 

consumo de produtos diet em função de sua condição44.  

Já entre os artigos que não encontraram associação (n=4)43, 48, 49, 60, dois 

observaram direção negativa49, 60 e um observou direção positiva na associação entre 

consumo de bebidas adoçadas/ refrigerantes e GC43. Ainda, um estudo observou direção 

negativa, ao realizar análise longitudinal (exposição no baseline e desfecho no final do 

estudo), e positiva, ao analisar a mudança na exposição do baseline ao final do estudo e 

desfecho no final do estudo48. Os estudos que mostraram associação eram, em sua 

maioria, de delineamento longitudinal (coorte ou intervenção) e, entre os que não 

mostraram associação, dois eram estudos de coorte, um era de intervenção e outro, 

transversal. 

Considerando que a grande maioria dos estudos mostrou associação, os métodos 

utilizados parecem não ter interferido nas diferenças encontradas. O método DXA foi 

utilizado para avaliação da GC em apenas três41, 50, 58 dos oito artigos que encontraram 

associação e, entre os quatro que não encontraram associação, dois utilizaram este 

equipamento43, 49. Os instrumentos para avaliação do consumo de refrigerantes/ bebidas 

adoçadas também variaram entre os estudos (QFA52, 58, registro alimentar48-50 

recordatório de 24 horas41, 44, 54, 60 e questões específicas43, 59, 62), entretanto, por ser 

utilizado apenas um alimento (refrigerantes/ bebidas adoçadas) dos instrumentos, as 

diferenças podem não ter interferido nas associações.  

Assim como os estudos que avaliaram o consumo de ultraprocessados, nenhum 

dos que estudaram o consumo de refrigerantes/ bebidas adoçadas apresentou cálculo do 

tamanho de amostra ou cálculo de poder. Com relação a variáveis utilizadas para ajustes, 

entre os artigos que encontraram associação (n=8), quatro ajustaram para consumo 

energético total41, 44, 54, 58, sendo que dois destes utilizaram o consumo energético no 

baseline (estudos longitudinais)41, 44. Seria esperado que o ajuste para o consumo 

energético total atuasse no decréscimo da associação, porém, entre os quatro estudos 

citados anteriormente, isso ocorreu apenas no estudo de Fiorito et al. (2009)41 e o estudo 

de Denova-Gutierrez et al. (2009)58 não apresentou análise bruta, impedindo avaliar se a 

medida de efeito modificou com o ajuste. Ainda, Bigornia et al. (2015)50 realizaram ajuste 
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para consumo energético residual e o restante (n=3)52, 59, 62 realizaram ajuste para outras 

variáveis, sem considerar o consumo energético. Entre os que não encontraram 

associação (n=4), Johnson et al. (2007)49 ajustaram para consumo energético total, mas 

as medidas não modificaram após o ajuste. Libuda et al. (2008)48 realizaram ajuste para 

consumo energético residual, Bauer et al. (2011)43 ajustaram para outras variáveis, sem 

considerar o consumo energético e Gomez-Martinez et al. (2009)60 não empregou análise 

ajustada. 

Com relação a estratégias para diminuição da ocorrência de vieses, erros de 

autorrelato foram considerados por cinco artigos48-50, 54, 58. Um dos estudos deste último 

grupo avaliou subregistros e supraregistros [(ingestão diária <79% e >121% dos 

requerimentos estimados de energia (EER - estimated energy requirement)], mas não 

realizou a exclusão destes casos, pois, na opinião dos autores, se o fizesse, provavelmente 

as crianças de maior interesse para o estudo (as de maior %GC), não seriam estudadas, 

uma vez que seriam excluídas49. Dessa forma, os relatos implausíveis foram utilizados 

como uma covariável na análise ajustada. Ainda, alguns estudos relataram o uso de 

protocolos padronizados para medidas antropométricas, a fim de diminuir a ocorrência 

de viés do entrevistador58, 59, 62. 

O resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre 

refrigerantes/ bebidas adoçadas e GC encontra-se no Quadro 2. 

 

2.7.2. Consumo de outros alimentos ultraprocessados específicos e gordura 

corporal 

Os artigos que avaliaram a associação entre consumo de outros alimentos 

ultraprocessados específicos e gordura corporal investigaram a ingestão de doces61, 

chocolate63 e cereais matinais prontos para o consumo64. Destes, dois encontraram 

associação, mas com direção negativa, ou seja, o aumento no consumo de chocolate63 e 

de cereais matinais prontos para o consumo64 esteve relacionado a um menor %GC. Ao 

contrário, Chaves et al. (2013) não encontraram associação, mas observaram uma direção 

positiva entre o consumo de doces e o excesso de %GC61. 

Com relação aos métodos empregados no estudo, Chaves et al. (2013)61 utilizaram 

BIA para avaliação da GC, Michels et al. (2015)64 utilizaram dobras cutâneas e Cuenca-

García et al. (2014)63 utilizaram BIA e dobras cutâneas. O artigo de Chaves et al. (2013)61 

foi o único que apresentou o cálculo de tamanho de amostra necessário para o estudo, 

porém o mesmo não mostrou ajuste para possíveis fatores de confusão. Por outro lado, 
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Cuenca-García et al. (2014)63 realizaram ajuste para consumo energético total, mas as 

medidas ajustadas não foram diferentes das brutas. Michels et al. (2015), autores que 

avaliaram a ingestão de cereais matinais prontos para o consumo, não realizaram ajuste 

para o consumo energético total, porém também não ajustaram para consumo de leite e 

atividade física. O resultado encontrado pelos autores, que mostrou que o maior consumo 

dos cereais foi associado com menor %GC, poderia estar confundido pela falta de ajuste 

para essas variáveis. 

Com relação a estratégias para diminuição da ocorrência de vieses, o único estudo 

a realizar alguma estratégia foi o de Cuenca-García et al. (2014)63, que realizou análises 

adicionais, excluindo os adolescentes obesos, pois, segundo os autores, estes teriam maior 

probabilidade de fornecer um relato subestimado do seu consumo. Porém, após as 

análises os resultados não modificaram. 

O resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre 

consumo de outros alimentos ultraprocessados específicos e GC encontra-se no Quadro 

3. 

 

2.8.Conclusão 

Pode-se evidenciar que a grande maioria da literatura sobre a associação entre 

consumo de ultraprocessados e GC apresenta direções positivas, ou seja, o aumento do 

consumo leva ao aumento da GC. Os estudos com delineamentos mais robustos (estudos 

de coorte entre os que avaliaram o consumo de ultraprocessados e estudos de coorte e 

intervenção entre os que avaliaram o consumo de refrigerantes) e que empregaram DXA 

para avaliar o desfecho (entre aqueles que avaliaram consumo de ultraprocessados) 

foram, em sua maioria, os que mostraram associação entre a exposição e o desfecho. 

Diante do exposto, a diminuição da oferta e do acesso aos ultraprocessados, incluindo os 

refrigerantes são medidas que poderiam auxiliar na prevenção do sobrepeso e obesidade 

entre adolescentes.  
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Quadro 1. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de grupos de ultraprocessados e GC. 

Ano; Autor; País 
Delineamento; Tamanho 

de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2004; Phillips; EUA 
Longitudinal; n=132 

(somente meninas) 

QFA; Cinco grupos de snacks 

de alta densidade energética: 

refrigerantes, doces, 

salgadinhos, produtos de 

padaria e sorvetes. 

%GC avaliado por BIA 

- Sem associação entre porções diárias de snacks e %GC 

(Estimativa=0,20; p=0,49); - Sem associação entre % de calorias 

diárias por snacks e %GC (Estimativa=0,028; p=0,13); - Ao 

separar estimativas para cada alimento em quartis de % de 

calorias, nenhuma associação é encontrada. 

2007; Ritchie; EUA 
Longitudinal; n=2371 

(somente meninas) 

Registros alimentares; 

padrões alimentares, 

estratificados por cor da pele 

(4 padrões para cor da pele 

branca e 4 para cor da pele 

negra). 

%GC avaliado por 

dobras cutâneas 

(triciptal, subescapular 

e suprailíaca). 

- Em meninas negras, dois padrões continham em sua maior parte 

ultraprocessados: Snack-type foods e Sweets and Cheese. Em 

meninas brancas, três padrões continham em sua maior parte 

ultraprocessados: Convenience, Sweets and snack-type e Fast food.  

- As médias do %GC não diferiram significativamente de acordo 

com os padrões que continham em sua maior parte 

ultraprocessados, apesar de estes apresentarem médias mais altas 

quando comparados aos padrões mais saudáveis. 

2010; Wosje; EUA Longitudinal; n=292 

Registros alimentares; 4 

visitas, sendo derivados 2 

padrões a cada ano, 

totalizando 8 padrões 

alimentares. 

GC em kg avaliada por 

DXA 

- Dois padrões estiveram associados com MG nos 4 

acompanhamentos. O “padrão alimentar 1” foi caracterizado por 

alto consumo de grãos não integrais, queijo, carnes processadas, 

ovos, batatas fritas, molhos para salada, manteiga e bebidas 

adoçadas artificialmente e o “padrão alimentar 2” por alto 

consumo de vegetais verde-escuros, amarelos e carnes 

processadas. O “padrão alimentar 1” foi positivamente relacionado 

com GC (quarto quartil de consumo apresentou em todos os 

acompanhamentos maior MG que quartis 1 e 2&3); não 

apresentam valores. 
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Continuação. Quadro 1. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de grupos de ultraprocessados e GC. 

Ano; Autor; País 
Delineamento; Tamanho 

de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2011; Alexy; Alemanha Longitudinal; n=585 

Registros alimentares; 

extraídos dados de consumo 

de alimentos de conveniência 

(convenience foods- CF). 

%GC avaliado por dobras 

cutâneas (triciptal e 

subescapular). 

- Sem associação entre baseline ou mudança no consumo de 

CF e baseline ou mudança de GC em meninas.  

- Em meninos, o consumo no baseline de CF prediz 

significativamente a mudança no %GC (estimativa 

prospectiva); β= 0,104; p=0,0098 (meninas: β= 0,012; 

p=0,6953). 

2012; Feeley; África do Sul Longitudinal; n=1298 

QFA sobre alimentos 

específicos: fast food, 

produtos de confeitaria e 

bebidas adoçadas. 

GC em kg avaliada por DXA 

- Apenas entre os meninos o consumo longitudinal de 

bebidas adoçadas foi positivamente associado com (β=0,018, 

p<0,05). Fast food e produtos de confeitaria não foram 

associados à GC. 

2013; Howe; Nova Zelândia Transversal; n=681 QFA; padrões alimentares. 

GC em kg avaliada por BIA 

(apresentado também o 

IMG). 

- Um padrão foi característico de ultraprocessados: Treat 

foods, com altas cargas de doces, chocolate, salgadinhos e 

bebidas adoçadas. 

- Treat foods não foi associado com GC no modelo ajustado: 

β=-3,57; (IC95% -7,69; 0,74). 

2013; Montoye; EUA 

Intervenção, com análise 

transversal do baseline; 

n=214 

Questão específica sobre 

consumo de junk food no dia 

anterior (vezes por dia): 

bebidas adoçadas, batatas 

fritas e chips, sobremesas 

geladas/ assadas e doces de 

chocolate. 

%GC avaliado por BIA 
- Não foi encontrada associação entre consumo de junk food 

e %GC (β=-0,106, p=0,444) 
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Continuação. Quadro 1. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de grupos de ultraprocessados e GC. 

Ano; Autor; País 
Delineamento; Tamanho 

de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2013; Yildirim; Holanda Intervenção; n=1108 

Questões específicas: 

ingestão diária de bebidas 

adoçadas (litros) e de snacks 

doces e salgados (número de 

snacks por dia). 

Soma das medidas de dobras 

cutâneas (em mm): triciptal, 

biciptal, suprailíaca e 

subescapular. 

- Bebidas adoçadas (β=0,02; IC95% =-0,62; 0,77) e os 

snacks doces (β=-0,19; IC95% =-0,53; 0,19) e salgados (β=-

0,50; IC95% =-1,42; 0,36) não foram associados com a soma 

das dobras cutâneas. 

2014; Diethelm; Alemanha Longitudinal; n=371 
Registros alimentares; 

padrões alimentares. 

GC em kg avaliada por 

dobras cutâneas triciptal, 

biciptal, suprailíaca e 

subescapular (apresentado 

também o IMG). 

- O padrão alimentar de mudança 1 (dos 6-7 anos para os 10-

11) derivado pela Principal Component Analysis (PCA) foi 

caracterizado por aumento no consumo de convenience 

foods; o padrão de mudança 1 derivado pela Reduced Rank 

Regression (RRR) foi caracterizado por aumento no 

consumo de processed savoury foods' (savoury snacks). 

- Não houve associação entre os padrões derivados da PCA e 

composição corporal. O padrão de mudança da RRR 

(savoury foods) foi associado à mudança no IMG; 

comparados aos sujeitos do tercil mais baixo de consumo, 

aqueles com o tercil mais alto tinham 74% mais aumento no 

IMG (somente o terceiro tercil difere do primeiro, pelos 

IC95%). 
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Continuação. Quadro 1. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de grupos de ultraprocessados e GC. 

Ano; Autor; País 
Delineamento; Tamanho 

de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2014; Shang; Canadá 
Longitudinal, com análise 

transversal; n=613 

Recordatórios de 24 horas; 

padrões alimentares. 
%GC avaliado por DXA 

- Foi derivado um padrão que continha ultraprocessados 

(altas cargas de bebidas adoçadas, batatas fritas, frango frito, 

snacks salgados, hambúrgueres, cachorro quente e pizza), o 

padrão fast food. 

- Crianças com escore do padrão fast food acima do P75 

apresentaram %GC maior que aquelas com escore <P25 

(41,8% vs. 40,1%, p<0,05); 3). O padrão fast food foi 

positivamente associado com %GC (β=0,08; p=0,04). 

2015; Leary; Inglaterra Longitudinal; n=4750 QFA; padrões alimentares GC em kg avaliada por DXA 

- Entre 4 padrões derivados, dois continham 

ultraprocessados: o padrão junk food continha altas cargas de 

bebidas gaseificadas, doces e confeitaria, chocolate, 

salgadinhos de pacote, alimentos fritos, salsicha, 

hambúrguer, refeições de conveniência, macarrão de pote, 

molhos de cozinha, pão, pizza, biscoitos e leite aromatizado; 

o padrão fussy or snack continha altas cargas de pudins, 

bolos e pães, biscoitos, frituras, queijo e fruta. 

- O padrão alimentar junk food foi associado à GC (o 

aumento no escore do padrão aos 3 anos levou a um aumento 

na GC aos 15, β =0,06; p=0,002); fussy or snack:β=-0,01; 

p=0,8. 
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Quadro 2. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de refrigerantes/ bebidas adoçadas e GC. 

Ano; Autor; Local 
Delineamento; Tamanho 

de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2007; Johnson; Inglaterra 

Longitudinal; n=521 e 

n=682 (exposição aos 5 e 

aos 7 anos, 

respectivamente)  

Registros alimentares; 

bebidas adoçadas avaliadas 

por porção diária (1 

porção=180ml) 

GC em kg avaliada por DXA 

(apresentado também o 

IMG). 

- Sem associação entre bebidas adoçadas e MG (Delta=-0,15, 

p=0,45 aos 5 anos; Delta=-0,11, p=0,41 aos 7 anos) 

2008; Denova-Gutiérrez; 

México 

Longitudinal com análise 

transversal; n=1055 

QFA; bebidas adoçadas 

avaliadas por porção diária  

(1 porção=240ml) 

%GC avaliado por DXA 

(pontos de corte para 

excesso de GC para idade e 

sexo). 

- Para cada ingestão diária adicional de bebidas adoçadas 

houve um aumento de 0,8 no %GC (p<0,001);  

- Odds de excesso de peso aumentou para cada porção diária 

adicional de bebidas adoçadas (OR=1,18, p<0,001) 

- OR para >3 porções foi de 2,06 (p=0,004). 

2008; Duncan; Nova 

Zelândia 
Transversal; n=1229 

QFA para fastfood e 

refrigerantes/ bebidas 

adoçadas. 

%GC avaliado por BIA 

(pontos de corte para GC 

elevada: 25% para meninos e 

30% para meninas). 

- A razão de odds de ter GC elevada naqueles que 

consumiam 5+ porções de fast food/semana foi de 2,38 

(p≥0,05), comparado a zero porção. 

- A razão de odds de ter GC elevada naqueles que 

consumiam 5+ porções de bebidas adoçadas/semana foi de 

2,37, p<0,05 (comparado a zero porção) (RO=2,26, p<0,05, 

para 3-4 porções) 

2008; Libuda; Alemanha Longitudinal; n=244 

Registros alimentares; 

bebidas adoçadas avaliadas 

por volume diário (ml) 

%GC avaliado por dobras 

cutâneas (triciptal e 

subescapular). 

- Foi avaliado consumo de bebidas adoçadas e %GC no 

baseline, consumo no baseline e mudança de %GC e 

mudança no consumo e mudança no %GC; nenhuma 

associação foi encontrada após os ajustes. 
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Continuação. Quadro 2. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de refrigerantes/ bebidas adoçadas e 

GC. 

Ano; Autor; Local 
Delineamento; Tamanho 

de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2009; Fiorito; EUA 
Longitudinal; n=166 

(somente meninas) 

Recordatórios de 24 horas; 

bebidas adoçadas avaliadas 

por porção diária  

(1 porção=240ml) 

%GC avaliado por DXA e 

dobras cutâneas (triciptal e 

subescapular). 

- Bebidas adoçadas aos 5 anos foi preditor de adiposidade em 

cada idade (5, 7, 9, 11, 13 e 15 anos). 

- Meninas que consumiam ≥2 porções de bebidas adoçadas 

aos 5 anos tinham mais altos valores de %GC dos 5 aos 15 

anos, comparado com meninas com menor consumo de 

bebidas adoçadas. 

2009; Gomez-Martinez; 

Espanha 
Transversal; n=1523 

Recordatórios de 24 horas; 

bebidas adoçadas avaliadas 

por porção diária  

(1 porção média=336ml) 

%GC avaliado por dobras 

cutâneas (triciptal e 

subescapular). 

- Não foi encontrada diferença entre os grupos de consumo 

de refrigerantes (1) Não consumidores; 2) Consumidores 

moderados: <336ml/dia; 3) Altamente consumidores: 

>336g/dia) e médias de %GC. 

2011; Bauer; EUA 

Intervenção com análise 

transversal; n=253 (somente 

meninas) 

Questão específica sobre a 

ingestão dos pais: 

porção/semana; ingestão das 

filhas: frequência semanal no 

último mês. 

%GC avaliado por DXA 

- Sem associação entre o consumo de refrigerantes (Nunca; 

<1x/semana; 1-2x; 3-4x; 5-6x; 1x/dia; 2x/dia; 3x; 4x; 5 ou 

mais vezes/dia) e o %GC (dados não apresentados em 

tabelas); - Sem associação entre o consumo de refrigerantes 

pelos pais e o %GC das filhas, mas a direção foi positiva. 

2012; Laska; EUA Longitudinal; n=562 

Recordatórios de 24 horas; 

bebidas adoçadas avaliadas 

por porção diária. 

%GC avaliado por BIA 

- Análises transversais: entre as meninas houve associação 

positiva entre consumo de refrigerante diet e %GC (β=3,64, 

p<0,001). - Análises longitudinais: entre os meninos houve 

associação positiva entre consumo de refrigerante adoçado e 

%GC (β=0,73, p=0,001). 
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Continuação. Quadro 2. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de refrigerantes/ bebidas adoçadas e 

GC. 

Ano; Autor; Local 
Delineamento; 

Tamanho de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2013; Sluyter; Nova 

Zelândia, Austrália, Fiji e 

Tonga 

Intervenção com análise 

transversal; n=5714 

Questão específica: consumo de 

refrigerante não dietético (últimos 5 

dias); porção= nº de copos/ latas 

(último dia). 

%GC avaliado por 

BIA (apresentado 

também GC total em 

kg) 

- Entre os grupos étnicos combinados, o consumo de bebidas 

adoçadas apresentou associação positiva e dose-dependente com 

%GC e GCT; direção dos efeitos consistente através dos grupos 

étnicos: 7 de 8 associações positivas. 

2015; Bigornia; Inglaterra Longitudinal; n=2455 

Registros alimentares; bebidas 

adoçadas avaliadas por porção 

diária (1 porção=180ml). 

GC em kg avaliada 

por DXA 

- Modelo 3 (erros de autorrelato): associação entre a mudança no 

consumo de bebidas adoçadas e todas as medidas de adiposidade 

[Total Body Fat Mass (TBFM): β=0,033, p=0,011]; modelo 4 

(autorrelato plausível): estimativas com maior magnitude (TBFM: 

β=0,065, p=0,003); nos modelos ajustados para ingestão 

energética total as magnitudes das estimativas para TBFM 

permaneceram similares. 

2015; Laverty; Reino Unido 

Longitudinal com 

análise transversal; 

n=13170 

Questão específica: consumo de 

bebidas adoçadas natural e 

artificialmente (diet); nunca/1x por 

semana; 1-6x por semana; e pelo 

menos 1x por dia. Sem definição de 

quantidade por porção. 

%GC avaliado por 

BIA 

- Na análise ajustada ambos consumo semanal (+0,37 %, 

0,05;0,70) e diário (+0,54%, 0,17;0,92) de bebidas adoçadas 

naturalmente foram associados com %GC aumentado aos 11 anos.  

- Consumo semanal (+0,88 %, 0,49;1,27) e diário (+1,18 %, 

0,81;1,54) de bebidas adoçadas artificialmente foram associados 

com um %GC aumentado aos 11 anos. 

2015; Zheng; Austrália Intervenção; n=158 

Recordatórios de 24 horas; bebidas 

adoçadas avaliadas por porção 

diária  

(1 porção=100ml). 

%GC avaliado por 

BIA 

- A cada aumento de 100ml diárias na ingestão de bebidas 

adoçadas aos 9 anos houve um aumento de 0,9 pontos percentuais 

no %GC (p=0,004). - Tendência de dose-resposta foi encontrada 

para quartis de ingestão de SSB e %GC (Ptrend=0,005). 
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Quadro 3. Resumo dos artigos selecionados para a revisão sobre a associação entre consumo de outros alimentos ultraprocessados específicos e 

GC. 

Ano; Autor; Local 
Delineamento; Tamanho 

de amostra 
Exposição Desfecho Principais resultados 

2013; Chaves; Brasil 

Transversal; n=120 

adolescentes de escolas 

públicas (10 a 13 anos) 

QFA; extraídos os dados 

sobre consumo diário de 

doces. 

%GC avaliado por BIA 

(excesso de GC por pontos 

de corte preconizados por 

Lohman). 

- O consumo diário de doces apresentou direção positiva, 

mas não encontrou associação com o excesso de GC  

(Razão de odds=2,19; IC95%:0,57-8,37; p=0,1). 

2014; Cuenca-García; 10 

cidades européias de 9 

diferentes países 

Transversal multicêntrico; 

n=1458 escolares de 12,5 a 

17,5 anos 

Recordatórios de 24 horas; 

extraído o consumo de 

chocolate em gramas. 

%GC avaliado por BIA e 

pregas cutâneas (triciptal e 

subescapular) 

- O maior consumo de chocolate foi associado com menor 

percentual de gordura corporal, estimado por pregas cutâneas 

(β:-0,008, p=0,011) e BIA (β:-0.011; p=0,012). 

2015; Michels; 10 cidades 

européias de 9 diferentes 

países 

Transversal multicêntrico; 

n=1215 escolares de 12,5 a 

17,5 anos 

QFA; extraídos os dados 

sobre a frequência de 

consumo de cereais matinais 

prontos para o consumo. 

%GC avaliado por BIA e 

pregas cutâneas (triciptal e 

subescapular) 

- Os escolares que consumiam diariamente cereais matinais 

prontos para o consumo apresentaram menor %GC, quando 

comparados aos escolares que não consumiam esse alimento 

(%GC=22,9 para consumidores diários vs. 25% para 

escolares que não consumiam; p<0,001). 
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3. MODELO TEÓRICO 

 

A origem do acúmulo de GC se dá através do balanço positivo entre ingestão e 

gasto energético. Esse desequilíbrio ocorre de forma complexa e multifatorial, sendo 

determinado por uma série de fatores, como socioeconômicos, biológicos, 

comportamentais, entre outros. Um dos determinantes biológicos que tem sido muito 

relacionado ao acúmulo energético é o fator genético. Locke et al. (2015)18 realizaram 

uma metanálise para identificar genes relacionados ao IMC. Os autores observaram que 

determinados genes atuam no sistema nervoso central, levando à susceptibilidade à 

obesidade, através de plasticidade sináptica, secreção e ação da insulina e atuação no 

metabolismo energético e na adipogênese18. 

O sexo e a idade do indivíduo atuam como determinantes da hiperplasia e da 

hipertrofia dos adipócitos. No desenvolvimento normal da criança, a hiperplasia dos 

adipócitos tem início na trigésima semana de vida intrauterina e se prolonga até os 

primeiros dois anos de vida. Durante a infância o número de adipócitos permanece estável 

até os oito a dez anos de idade, quando, na puberdade, ocorre novamente um aumento 

rápido no tamanho e no número de células adiposas. Esse processo é mais intenso em 

meninas, decorrente da ação dos hormônios sexuais, como a progesterona, que atua 

favorecendo o depósito de GC adiposas68. Zanini et al. (2014)69, ao avaliarem os 

participantes da Coorte de Nascimentos de 2004 em Pelotas, Rio Grande do Sul (RS), 

observaram médias de adiposidade maiores entre as meninas aos seis anos, com índices 

de MG e %GC de, respectivamente, 4,2kg/m² e 23,4% (Meninos: 3,3kg/m² e 18%, 

respectivamente). 

Entre os determinantes socioeconômicos, a literatura mostra-se controversa. Por 

um lado, uma melhor situação econômica está associada à maior adiposidade70, 71, 

considerando que famílias em quintis mais altos de renda possuem maior poder de compra 

e disponibilidade domiciliar de alimentos em geral, incluindo alimentos minimamente 

processados, refeições prontas, misturas industrializadas e refrigerantes72. Em sentido 

contrário, a literatura também aponta para a hipótese de que alimentos e bebidas de baixo 

custo, prontos para comer, com maior densidade energética e com apresentação em 

grandes porções estão disponíveis no mercado e seriam mais acessíveis às famílias de 

menor nível socioeconômico, levando à maior adiposidade73. Zanini et al. (2014)69 

encontraram maiores médias de adiposidade (GC em quilogramas, %GC e IMG) com o 

aumento dos quintis de índice socioeconômico entre crianças aos seis anos. 
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Com relação à escolaridade materna, uma hipótese relacionada à adiposidade seria 

que mães mais escolarizadas, por possuírem maior conhecimento e acesso à informação, 

teriam maior probabilidade de proporcionar a seus filhos hábitos de vida mais saudáveis. 

Keane et al. (2012)74 mostraram que a menor escolaridade materna foi associada a um 

maior risco de obesidade nos filhos e Parikka et al. (2015)75 encontraram menor excesso 

de peso entre os filhos de mães e pais mais escolarizados. Além disso, Saxton et 

al.(2009)76 mostraram que mães com maior escolaridade possuíam estilos de alimentação 

que propiciariam hábitos mais saudáveis nos filhos. Uma revisão sistemática mostrou 

que, em quinze de vinte estudos avaliados, a escolaridade dos pais mais alta foi associada 

com uma menor adiposidade nos filhos77. Por outro lado, Zanini et al. (2014)69 

encontraram maiores médias de adiposidade entre crianças aos seis anos com o aumento 

da escolaridade materna. É importante salientar que todos os estudos citados, com 

exceção de Zanini et al. (2014), foram realizados em países de alta renda. É possível que 

o contexto no qual os indivíduos destes países estão inseridos seja diferente daqueles de 

países de baixa ou média renda, onde pode haver uma pior qualidade da educação, por 

exemplo. 

Com relação à cor da pele, tem sido sugerido um efeito direto da cor da pele da 

criança na sua composição corporal e a cor da pele materna representaria um proxy dessa 

variável. A literatura não é consolidada sobre o assunto, mas Torriani e Grinspoon 

(2005)78 sugeriram que a cor da pele do indivíduo influenciaria na distribuição da GC, 

sendo que indivíduos negros possuem maior acúmulo de gordura intramuscular e os 

indivíduos brancos apresentam maior acúmulo de gordura visceral. 

A idade materna tem sido apontada como determinante de características 

relacionadas ao parto e ao pós-parto, influenciando indiretamente a GC da criança por 

diferentes rotas. Estudos mostram que idades mais extremas estão relacionadas ao baixo 

peso ao nascer e à prematuridade79-81. Restrepo-Méndez et al. (2015)79 mostraram que o 

risco de nascimentos pré-termo e com baixo peso foi maior em mulheres mais jovens 

(<20 anos) e mais velhas (≥35 anos). O peso ao nascer e a prematuridade podem 

representar proxys do crescimento fetal. O baixo peso ao nascer e a prematuridade podem 

ser consequência de uma privação nutricional materna que levou à restrição de 

crescimento intrauterino do feto82. Nesse sentido, surge a hipótese do fenótipo poupador, 

a qual aponta que o feto com restrição nutricional desenvolve adaptações metabólicas 

direcionadas à economia de energia. No momento em que ocorre uma abundância 

nutricional após o nascimento, pode ocorrer uma recuperação acelerada do crescimento e 
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um maior acúmulo de GC83. Porém, não está evidenciado na literatura se o acúmulo de 

gordura abdominal, mais do que subcutânea, é decorrente da prematuridade, do 

nascimento com tamanho pequeno para idade gestacional ou do crescimento acelerado82. 

Além disso, o risco da realização de cesarianas como via de parto é maior em 

mulheres mais velhas (≥35 anos)81, 84. Lin et al. (2004)84 observaram um aumento das 

prevalências de parto por cesariana com a idade, a partir de registros nacionais de Taiwan 

correspondentes aos anos de 2000 e 2001, sendo as prevalências para os grupos de 

idade<20, 20-29, 30-34 e>34 anos, respectivamente, 17,7%, 27,4%, 37,4%e 47,5%. 

Bernardi et al. (2015)85, ao estudarem gestantes de um estudo de coorte de Ribeirão Preto, 

Brasil, também observaram maiores prevalências de cesariana entre mulheres mais 

velhas. A via de parto por cesariana é evidenciada como um fator de risco para a iniciação 

da amamentação. Uma metanálise mostrou que as taxas da amamentação precoce foram 

mais baixas após o parto por cesariana, quando comparado ao parto por via vaginal, com 

uma razão de odds de 0,57 (IC95%: 0,50-0,64)86. Porém, uma vez iniciada a 

amamentação, o tipo de parto não apresentava efeito na prevalência de amamentação aos 

seis meses de idade da criança86. Com relação à obesidade, Bernardi et al. (2015)85 

evidenciaram um aumento do risco em indivíduos que nasceram através de cesariana, 

tendo como hipótese o impacto do perfil da microbiota intestinal, que seria diferente para 

nascidos por cesariana, no desenvolvimento de algumas desordens inflamatórias, como a 

obesidade. 

Ainda, a idade materna possui relação com a amamentação, de forma que a 

prevalência de amamentação aos seis meses de idade parece aumentar com o avançar da 

idade da mãe87. Motil et al. (1997)88 observaram que, em mães adolescentes, a produção 

de leite era menor, com altas concentrações de sódio, e que o número de mamadas durante 

o dia também era menor, colaborando com a interrupção da amamentação. O efeito 

independente do aleitamento materno sob modificações na GC ainda não é evidenciado. 

A literatura sugere que a composição singular do leite materno, a qual é equilibrada às 

necessidades nutricionais da criança, poderia implicar em um processo chamado de 

imprinting metabólico, alterando, por exemplo, o número e/ou tamanho dos adipócitos 

ou induzindo o fenômeno de diferenciação metabólica89. A regulação do balanço 

energético é complexa, mas o grande número de fatores bioativos presentes no leite 

humano poderia atuar em muitos potenciais mecanismos desse processo89. Corona e 

Conde (2013)90 mostraram que a duração da amamentação predominante foi 

inversamente proporcional à GC em crianças menores de três anos. Além disso, a 
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prevalência de gestantes que tiveram seis ou mais consultas pré-natais tem se mostrado 

menor entre mães adolescentes brasileiras, prejudicando o acesso à informação sobre a 

importância da amamentação91. 

A introdução precoce dos alimentos é um fator que também tem sido sugerido na 

literatura como determinante do desenvolvimento da obesidade infantil. A Organização 

Mundial de Saúde recomenda a amamentação de forma exclusiva até os seis meses de 

idade da criança, quando então se inicia a alimentação complementar, com a inclusão de 

outros alimentos além do leite materno92, 93. Uma revisão sistemática mostrou que 

algumas evidências sugerem que a introdução precoce dos alimentos (antes dos quatro 

meses de idade) pode aumentar o risco de obesidade infantil94. Com relação à composição 

corporal, um estudo avaliado pelos autores relatou um aumento no percentual de GC entre 

crianças que receberam a alimentação complementar antes dos quatro meses de idade94. 

É possível que a substituição precoce do leite materno ocorra com o emprego de alimentos 

menos saudáveis, como bebidas açucaradas, colaborando para o aumento da adiposidade. 

Além disso, o não seguimento das orientações referentes ao aleitamento materno poderia 

refletir um hábito inadequado das mães com relação à alimentação dos filhos. 

Com relação ao trabalho materno na infância, um melhor trabalho pode propiciar 

uma renda familiar mais alta. Por outro lado, as mães que trabalham passam menos tempo 

cozinhando com seus filhos, brincando ou fazendo as refeições, sugerindo mecanismos 

plausíveis para o aumento da GC95. Além disso, as mães que trabalham mais gastam 

menos tempo supervisionando os filhos, aumentando a probabilidade dos mesmos 

apresentarem maior tempo de comportamento sedentário e consumirem alimentos de 

mais fácil acesso, prontos para aquecer e comer e, consequentemente, colaborando com 

o aumento da GC95, 96. 

O ambiente “obesogênico” surgiu em concomitância ao aumento da urbanização 

e da industrialização, processo caracterizado por modificações na produção alimentar e 

no transporte19. Com novos estilos de vida dos indivíduos, como diminuição do 

deslocamento ativo, com utilização de automóveis para locomoção, e de brincadeiras 

ativas por parte da população infantil, houve tanto a diminuição das prevalências de 

atividade física em geral como o aumento de comportamentos sedentários21. Ao mesmo 

tempo, as práticas alimentares não saudáveis foram aumentando, em resposta a novas 

opções alimentares mais práticas, decorrentes de mudanças na extensão e no propósito do 

processamento de alimentos20, 22.  
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O comportamento sedentário é caracterizado pelo tempo gasto em mídias 

(televisão, computador, videogame), que pode substituir outras atividades mais ativas e 

interativas, como leitura ou brincadeiras com amigos. A literatura tem apontado para 

muitos efeitos negativos à saúde com o aumento da frequência do comportamento 

sedentário97-99. O aumento da GC, especificamente, decorrente de comportamentos 

sedentários pode ocorrer a partir de duas vertentes: 1) Períodos prolongados 

permanecendo sentado podem resultar em menos contrações do músculo esquelético e, 

consequentemente, redução na atividade da lipase lipoproteica, uma enzima com papel 

central no metabolismo dos lipídios100; 2) Crianças e adolescentes são populações 

particularmente vulneráveis a propagandas veiculadas pela mídia, que influenciam suas 

percepções, comportamentos e preferências alimentares. Considerando que essa 

população não possui discernimento do que é uma alimentação adequada, a mídia pode 

ser capaz de induzir ao maior consumo de ultraprocessados e, consequentemente, levar 

ao aumento da GC35, 101. 

A American Academy of Pediatrics recomenda que os pais limitem o tempo de 

tela a não mais que uma a duas horas por dia para crianças acima de dois anos e 

adolescentes, com programação de qualidade. Além disso, as recomendações sugerem 

um encorajamento por parte dos pais para atividades mais interativas, que promovam o 

desenvolvimento apropriado do cérebro, como conversar, brincar, cantar e ler em 

grupos102. Ainda, para crianças menores de dois anos, sugerem não encorajar a prática de 

assistir televisão. O seguimento dessas recomendações pode contribuir para diminuição 

do comportamento sedentário, além de limitar o alcance a propagandas de alimentos 

destinadas ao público infantil102. 

Com relação à alimentação, o grau de processamento dos alimentos tem sido 

sugerido como determinante do aumento da obesidade, independente do consumo de 

alimentos provenientes de outras fontes. Nesse sentido, sugere-se que se houver um 

grande consumo de ultraprocessados, mas, ao mesmo tempo um alto consumo de 

alimentos saudáveis, estes não irão anular o efeito dos ultraprocessados no 

desenvolvimento da obesidade. Os ultraprocessados são produtos prontos para o consumo 

ou prontos para aquecer, com pouca ou nenhuma preparação, tornando-se acessíveis e 

convenientes25. A literatura aponta para um efeito do comportamento sedentário sob o 

aumento do consumo desses alimentos, a partir de duas hipóteses: 1) A conveniência 

inerente aos mesmos propiciaria um consumo prático enquanto o indivíduo assiste 

televisão ou utiliza computador/videogame24; 2) O maior tempo de tela, já citado 



48 
 

anteriormente, leva à maior exposição a propagandas de alimentos destinadas à população 

infantil e pode influenciar as preferências alimentares da criança34, 35. Além das questões 

expostas sobre o comportamento sedentário, a característica dos ultraprocessados com 

relação à densidade energética representa um dos principais mecanismos que atuam no 

balanço energético positivo. Estes alimentos apresentam elevada quantidade de calorias 

por grama de produto, dessa forma o baixo consumo em porções leva a uma grande 

ingestão calórica, propiciando o aumento da GC24. 

A idade da menarca pode atuar como um modificador de efeito entre o consumo 

de ultraprocessados e a GC. Ao mesmo tempo em que a maior quantidade de GC leva à 

ocorrência da menarca mais precocemente103, a menarca precoce atuará mais cedo no 

depósito de GC. Dessa forma, se houver um alto consumo de ultraprocessados na 

puberdade a menarca precoce pode atuar intensificando o depósito de GC, 

superestimando o efeito da exposição no desfecho104. 

A prática de atividade física também atuaria como um modificador de efeito entre 

o consumo de ultraprocessados e a GC. Se o indivíduo possui um alto consumo de 

ultraprocessados, mas, ao mesmo tempo, é ativo fisicamente, pode ser que o aumento da 

GC decorrente da alta ingestão seja amenizado pelo gasto energético proveniente da 

prática de atividade física.  

O modelo teórico hierárquico encontra-se na Figura 3. 
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Figura 3. Modelo teórico hierárquico. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

A obesidade na infância e adolescência representa um importante problema de 

saúde pública, considerando que suas prevalências são globalmente crescentes1 e que 

indivíduos obesos em períodos precoces tendem a permanecer obesos ao longo da vida, 

influenciando a saúde em médio e longo prazo3. Com relação à composição corporal, 

especificamente, o excesso de GC gera um aumento no risco de morbimortalidade 

prematura5, sendo associado com desregulação metabólica, independentemente do peso 

corporal6. 

O método antropométrico mais utilizado para o diagnóstico de obesidade é o IMC, 

considerado um método duplamente indireto de avaliação da composição corporal14. 

Apesar do IMC ser um método de menor custo, de fácil aplicabilidade7 e possuir uma boa 

correlação com %GC8, 9, sabe-se que o mesmo não permite a diferenciação de MG e 

MLG9. Dessa forma, métodos indiretos de avaliação da composição corporal, como PDA 

e DXA, mostram-se úteis na discriminação de MG e MLG, inclusive na população 

infantil11. 

A relação entre a alimentação e o acúmulo de GC tem sido amplamente estudada. 

Em decorrência das modificações nos padrões de alimentação nas últimas décadas, como 

consequência de mudanças na extensão e no propósito do processamento de alimentos, 

foi proposta uma classificação que pudesse discriminar os alimentos de acordo com o seu 

grau de processamento, a classificação NOVA26. Baseando-se nessa classificação, surgem 

os ultraprocessados, produtos de alta densidade energética, altamente acessíveis e 

convenientes (prontos para o consumo ou para aquecer) e que tendem a substituir 

alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, leite e água, ou 

preparações culinárias, prejudicando a qualidade nutricional da dieta24. 

Investigações sobre o consumo de ultraprocessados na infância têm ganhado 

importância, pois hábitos adquiridos neste período tendem a permanecer ao longo da 

vida37, 38. Além disso, a população infantil representa o maior alvo do marketing de 

alimentos, já que a mesma não possui maturidade cognitiva suficiente para as campanhas 

publicitárias, mas pode ser capaz de influenciar na decisão de compras da família34, 35. 

Nesse sentido, a avaliação do consumo desses alimentos pode contribuir com informações 

para a formulação de políticas públicas direcionadas ao público infantil. 

A associação entre o consumo de ultraprocessados, baseado na classificação 

NOVA, e obesidade foi investigada apenas no Brasil em adolescentes e adultos. O estudo 
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mostrou que os indivíduos pertencentes ao mais alto quintil de consumo desses alimentos 

apresentavam maior IMC e mais alta chance de serem obesos33. Estudo realizado nos 

Estados Unidos mostrou que uma diminuição de 1 ponto percentual na prevalência de 

sobrepeso e obesidade em adolescentes totalizaria uma economia de 586,3 milhões de 

dólares nos gastos futuros com a saúde de adultos4. 

Apesar de a literatura sobre a relação entre alimentação e obesidade ser muito 

abrangente, esta se refere a alimentos isolados, padrões alimentares ou instrumentos que 

não consideram as mudanças ocorridas no perfil dietético das populações nas últimas 

décadas, principalmente em relação ao grau de processamento. Considerando o que já foi 

investigado até o momento sobre ultraprocessados, há uma escassez de estudos da sua 

relação com a obesidade. Além disso, não há evidências sobre a sua associação com a 

composição corporal, incluindo a população infantil. 

Nesse sentido, é necessária a realização de estudos visando a investigação do 

consumo de ultraprocessados na população infantil, além da sua associação com o 

excesso de GC, a partir de métodos indiretos de avaliação da composição corporal, 

considerando que a classificação NOVA foi testada, até o momento, com poucos 

desfechos relacionados à saúde. Ainda, a realização de estudos longitudinais pode 

colaborar para o melhor entendimento dessa relação, permitindo avaliar a temporalidade 

da associação.  
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5. OBJETIVOS 

5.1.Objetivo geral 

Investigar a relação entre o consumo de ultraprocessados na infância e a GC na 

adolescência, na coorte de nascimentos de 2004, Pelotas, RS. 

 

5.2.Objetivos específicos 

1. Investigar, a partir de revisão da literatura, a relação entre o consumo de 

ultraprocessados e a GC na infância e adolescência; 

2. Avaliar o consumo de ultraprocessados aos seis e aos dez anos e a variação do consumo 

neste período, a partir da sua contribuição relativa na ingestão energética diária; 

3. Descrever o consumo de ultraprocessados aos seis anos e aos dez anos, segundo 

variáveis demográficas e socioeconômicas; 

4. Avaliar a GC, utilizando o IMG, aos dez anos de idade; 

5. Descrever o IMG aos dez anos segundo variáveis demográficas e socioeconômicas; 

6. Investigar a associação entre o consumo de ultraprocessados aos seis anos e o IMG 

aos dez anos entre participantes do sexo feminino. 
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6. HIPÓTESES 

 

1. A revisão de literatura apontará para associações diretas entre o consumo de 

ultraprocessados e a GC; 

2. O consumo de ultraprocessados aos seis anos representará cerca de 30% da 

contribuição calórica diária e aos dez anos será cerca de 35%, representando uma 

variação de aumento de 5 pontos percentuais; 

3. O consumo de ultraprocessados aos seis e aos dez anos será maior entre filhos de mães 

mais escolarizadas e pertencentes a famílias de mais alto nível econômico; 

4. A média de IMG será cerca de 6,0 kg/m² em meninas e 4,0 kg/m² em meninos aos dez 

anos; 

5. A média de IMG aos dez anos será maior entre filhos de mães mais escolarizadas e 

aqueles pertencentes a famílias de nível econômico mais alto; 

6. O consumo de ultraprocessados aos seis anos apresentará associação positiva com o 

IMG aos dez anos; 

6.1. A associação entre o consumo de ultraprocessados aos seis anos com o IMG aos 

dez anos será mediada pelo IMG aos seis anos e pelo consumo de ultraprocessados 

aos dez anos; 

6.2. A atividade física aos seis anos deverá modificar a associação do consumo de 

ultraprocessados aos seis anos com o IMG aos seis anos e a atividade física aos 

dez anos deverá modificar a associação do consumo de ultraprocessados aos dez 

anos com o IMG aos dez anos; 

6.3. A idade da menarca deverá modificar a associação do IMG aos seis anos com o 

IMG aos dez anos.  
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7. MÉTODOS 

7.1.Delineamento 

Estudo observacional de delineamento longitudinal prospectivo, caracterizado 

pelo acompanhamento dos indivíduos e pela avaliação de exposições anteriormente ao 

desenvolvimento do desfecho de interesse. Isso permite contemplar a temporalidade, um 

dos principais critérios de Bradford Hill para inferência de causalidade entre uma 

exposição e um desfecho105.  

O estudo será desenvolvido a partir de dados da Coorte de Nascimentos de 2004, 

Pelotas, RS. O acompanhamento destas crianças vem ocorrendo desde o seu nascimento 

em 2004, totalizando sete visitas. A população da coorte original foi constituída de 4.231 

recém-nascidos, correspondendo a 99,2% dos nascimentos no ano de 2004 Os detalhes 

dos acompanhamentos desta coorte estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Descrição dos números relativos a cada acompanhamento realizado na Coorte 

de Nascimentos de 2004. Pelotas, RS. 

Acompanhamento Perinatal 3 meses 1 ano 2 anos 4 anos 6 anos 10 anos 

Entrevistas realizadas 4.231 3.985 3.907 3.869 3.799 3.722 3.566 

Óbitos - 66 82 88 94 95 98 

Recusas (%) 32 (0,8) 26 (0,6) 26 (0,6) 40 (0,9) 51 (1,2) 27 (0,6) 68 (1,6) 

Perdas (%) - 154 (3,6) 216 (5,1) 234 (5,5) 287 (6,8) 387 (9,2) 499 (11,8) 

Perdas + Recusas (%) 32 (0,8) 180 (4,3) 242 (5,7) 274 (6,5) 338 (8,0) 415 (9,8) 567 (13,4) 

Taxa de Acompanhamento (%) 99,2 95,7 94,3 93,5 92,0 90,2 86,6 

 

O desenvolvimento do estudo longitudinal Coorte de Nascimentos de 2004 

envolveu e acompanha os seus participantes com dois objetivos principais: investigar o 

impacto de exposições precoces na vida em desfechos de saúde e estudar iniquidades nas 

condições de saúde. São exemplos das exposições precoces investigadas: condições pré-

natais e perinatais, nível socioeconômico materno, características demográficas e 

ambientais, amamentação, desenvolvimento, infecções, acidentes, acesso, utilização e 

financiamento de serviços de saúde106.  

As entrevistas realizadas no perinatal ocorreram nos hospitais, logo após o 

nascimento, utilizando um questionário padrão e pré-codificado, baseado nas coortes 

anteriores, mas com informações adicionais. Nos acompanhamentos seguintes foram 

coletadas informações sobre características socioeconômicas e demográficas, utilização 

de serviços de saúde, práticas alimentares, estilos de vida, crescimento e desenvolvimento 
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da criança e morbidades desde o nascimento, realizando-se visitas domiciliares. Outros 

questionários sobre a saúde materna também foram administrados. Maiores detalhes 

metodológicos do estudo podem ser encontrados em outras publicações106-108. 

 

7.2.População em estudo 

Crianças que nasceram nos hospitais localizados na cidade de Pelotas, RS, entre 

os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2004, cujas mães residiam na área urbana de 

Pelotas e no Jardim América (município Capão do Leão, o qual originalmente fazia parte 

da cidade de Pelotas).  

 

7.3. Critérios de elegibilidade para o atual estudo 

Para serem incluídos no estudo, os indivíduos deveriam ter nascido em Pelotas, 

RS, no ano de 2004 e aceito participar do estudo perinatal; ter residido na área urbana de 

Pelotas ou no Jardim América no ano do nascimento; ter participado do acompanhamento 

da coorte de 2004 aos seis e aos dez anos de idade; ter informações sobre consumo 

alimentar e GC aos seis e aos dez anos de idade; e não poderiam ser gemelares. 

 

7.4.Logística do trabalho de campo 

No acompanhamento de 2010/11, a coleta de dados ocorreu no Centro de Pesquisa 

em Saúde Dr. Amilcar Gigante, em uma clínica especialmente montada para atender as 

crianças e mães integrantes da Coorte de Nascimentos de 2004. As visitas eram agendadas 

previamente através de contato telefônico. Para garantir a execução do acompanhamento 

dentro do cronograma originalmente estipulado e também para buscar as crianças que não 

compareceram à clínica após várias tentativas de agendamento, foi iniciado um trabalho 

de campo paralelo, com uma equipe visitando os domicílios. Esta estratégia foi mantida 

e estendida até o final do acompanhamento com o intuito de acelerar o andamento da 

pesquisa e reduzir o tempo de permanência na clínica. As crianças avaliadas no domicílio 

eram agendadas para comparecer para realização das medidas de composição corporal e 

dos testes psicológicos. 

Neste estudo, serão utilizados dados de dois acompanhamentos dos nascidos em 

2004: aos 6-7 anos (realizado em 2010/11) e aos 10-11 anos (realizado em 2015). Nos 

acompanhamentos anteriores a estes, os dados eram coletados em visitas domiciliares107. 

A partir do acompanhamento dos seis anos, os participantes começaram a ser recebidos 

na clínica do Centro de Pesquisa em Saúde Dr. Amilcar Gigante108.  
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No acompanhamento dos dez anos, todos os participantes foram avaliados na 

clínica do Centro de Pesquisa em Saúde Dr. Amilcar Gigante. Os adolescentes e seus 

responsáveis eram convidados a comparecer na clínica mediante agendamento telefônico. 

Além da aplicação de questionários aos adolescentes e seus responsáveis, houve 

novamente a realização das medidas de composição corporal e dos testes psicológicos. 

Diferentemente dos acompanhamentos anteriores, em 2015 as mães dos adolescentes 

também participaram da avaliação das medidas de composição corporal. 

 

7.5.Instrumentos e métodos para coleta de dados 

7.5.1. Método para coleta do desfecho 

Para avaliação da GC serão utilizados os dados provenientes do método de PDA 

(BOD POD®). O BOD POD® é um aparelho constituído de fibra de vidro, contendo janela 

de acrílico, assento em seu interior para o indivíduo avaliado e porta com dispositivos 

eletromagnéticos para o seu fechamento. No interior da câmara, o volume aproximado é 

de 450 litros109. Na população pediátrica, esse é um método atrativo para avaliação da 

composição corporal, pois sua utilização é fácil e segura11. 

Para a realização do exame, eram fornecidas roupas adequadas confeccionados 

em elastano de média compressão e touca de silicone de boa aderência na cabeça. 

Considerando que o método é baseado no ar deslocado pelo volume do corpo dentro da 

câmara, tais precauções eram tomadas a fim de minimizar erros nas estimativas de volume 

corporal110. Durante as medições eram realizados determinados procedimentos para 

garantir a precisão da medida do aparelho. O aparelho era ligado, no mínimo, trinta 

minutos antes da realização do primeiro exame, a fim de manter uma temperatura 

adequada e estável no momento do exame. A temperatura deveria manter-se entre 21 e 

27ºC e a umidade do ar entre 20 e 70%. Além disso, não era permitida a abertura da porta 

e o trânsito de pessoas durante a realização do exame. 

Anteriormente à realização do exame a altura era medida duplamente, sendo 

registrada em um software, no qual era também inserido o sexo do indivíduo para 

posterior cálculo da composição corporal. Também era utilizada a medida de peso (em 

quilogramas) do indivíduo, aferida na própria balança acoplada ao aparelho. Após esses 

procedimentos, era realizado o processo de calibração do volume total da câmara vazia, 

seguido da calibração de um volume previamente conhecido e, por fim, medição do 

volume corporal do participante no interior da câmara. Eram realizadas duas medidas do 
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volume corporal, e, no caso de haver inconsistência entre a primeira e a segunda, uma 

terceira medida era realizada.  

O sistema consiste de duas câmaras, uma para o indivíduo e outra que serve como 

um volume de referência. Com o indivíduo em câmara fechada e isolada em condições 

isotérmicas, com pressão e volume de ar em seu interior previamente conhecidos, a 

quantidade de ar comprimido em razão do espaço ocupado pela massa corporal deverá 

diminuir o volume de ar existente no interior da câmara em proporção idêntica ao 

aumento da pressão interna. Essa relação inversa entre pressão e volume (o aumento da 

pressão que leva à diminuição do volume), a uma temperatura fixa, é usada para 

determinar o volume corporal do indivíduo. Por subtração de ambos os volumes de ar no 

interior da câmara (volume de referência e do indivíduo), corrigido pelo ar dos pulmões 

computado automaticamente por sistema de análise respiratória acoplada ao avaliado, 

determina-se o volume corporal109, 110. 

A partir dos valores de volume corporal são calculados os valores de %GC 

utilizando-se as equações de Wells e Siri. 

Equação de Siri: %GC= (495/densidade corporal) – 450 

Equação de Wells:  

Sexo masculino: %GC= (528/ densidade corporal) – 486 

Sexo feminino: %GC= (522 / densidade corporal) – 479 

A Figura 4 mostra a posição do membro da coorte para a realização do exame e 

os compartimentos do aparelho de PDA109. 

A GC dos participantes será analisada considerando a altura dos mesmos. No 

acompanhamento dos seis anos, dois modelos de estadiômetro foram utilizados. Na 

clínica utilizou-se o modelo portátil Harpenden®, com altura máxima de 2,06 m e precisão 

de 1 mm, enquanto que no campo domiciliar, adotou-se o modelo portátil Alturexata®, 

com capacidade máxima de 2,13 m e precisão de 1 mm. No acompanhamento dos dez 

anos utilizou-se estadiômetro do modelo portátil Harpenden®, com altura máxima de 2,06 

m e precisão de 1 mm. 
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Figura 4. Diagrama com os compartimentos do aparelho de PDA e posicionamento do 

indivíduo109. 

 

7.5.2. Instrumento para coleta da exposição 

Para avaliação do consumo de ultraprocessados serão utilizados dados 

provenientes de QFA. O QFA é um questionário no qual o respondente é apresentado a 

uma lista de alimentos e solicitado a relatar com que frequência cada item é usualmente 

consumido em média, em número de vezes por dia, por semana ou por mês, em um dado 

período, geralmente nos últimos seis ou doze meses111. 

O QFA tem sido considerado o método de escolha em estudos epidemiológicos, 

por permitir avaliar o consumo habitual dos indivíduos. Esse instrumento não sofre o 

efeito da variação intra-individual e, por se tratar de um método retrospectivo, não leva à 

alteração do padrão do consumo, como pode ocorrer com o registro alimentar, no qual o 

ato de registrar prospectivamente pode levar o indivíduo a alterar a escolha e o consumo 

de alimentos111. Além disso, é um instrumento com aplicação simples e de baixo custo. 

Porém, sua principal limitação é ser dependente da memória do indivíduo, possibilitando 

a ocorrência de viés de informação111. 

Tanto no acompanhamento dos seis anos da Coorte de Nascimentos de 2004 

(Anexo 1) como no acompanhamento dos dez anos (Anexo 2) foram utilizados QFA 

semi-quantitativos, que incluem uma porção média de referência para cada item 
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alimentar, e o consumo deve ser estimado como um múltiplo dessa porção111. Os QFA 

aplicados aos seis anos e aos dez anos continham, respectivamente, um total de 54 e 89 

itens alimentares. O QFA utilizado no acompanhamento dos seis anos foi validado com 

base em três recordatórios alimentares de 24 horas. No estudo de validação, a correlação 

de Pearson foi 0,50 ou mais para macronutrientes, cálcio, ferro, sódio, vitamina C, 

colesterol e gordura saturada (resultados não publicados). Esse questionário foi aplicado 

por entrevistadora ao responsável pelo participante. Já o QFA correspondente aos dez 

anos foi aplicado em versão eletrônica, sendo fornecido auxílio ao responsável pelo 

participante para o preenchimento do mesmo112. 

 

7.5.3. Instrumentos para coleta de co-variáveis 

Para avaliação de co-variáveis foram utilizados questionários padronizados e pré-

codificados, sendo investigadas características socioeconômicas e demográficas no 

perinatal, características materno-infantis do parto e pós-parto, trabalho materno, 

comportamento sedentário da criança e consumo energético por outras fontes que não 

ultraprocessados aos seis anos, além de atividade física aos seis e aos dez anos e idade da 

menarca.  

Nos cinco primeiros acompanhamentos, as entrevistas foram realizadas através de 

questionários em papel sendo realizada digitação dupla dos dados no programa EpiInfo®, 

para checagem de erros e inconsistências. Já no acompanhamento dos seis anos, realizado 

em 2010-11, as entrevistas foram realizadas diretamente em um computador de bolso 

(Personal Digital Assistant). No último acompanhamento, realizado aos 10 anos no ano 

de 2015, os questionários foram aplicados em netbooks, nos quais continha a ferramenta 

REDCap (Research Electronic Data Capture), desenvolvida para coletar, armazenar e 

difundir dados de pesquisa113. Os dados coletados na clínica eram registrados em tempo 

real no servidor central do REDCap, para evitar que possível falhas do sistema 

acarretassem em perda de informação114. 

Os questionários utilizados em todos os acompanhamentos estão disponíveis na 

página do Centro de Pesquisas Epidemiológicas, através do link http://www.epidemio-

ufpel.org.br/site/content/coorte_2004/questionarios.php. 

A avaliação da atividade física dos participantes foi realizada por meio de 

acelerômetros. Aos seis anos, os acelerômetros utilizados foram do modelo GENEA® e 

GENEActiv® e aos dez anos, o ActiGraph modelo wGT3X-BT e o ActiGraph modelo 
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wActiSleep-BT. Todos os modelos eram posicionados no punho, eram à prova de água e 

mediam a movimentação do corpo humano nos eixos x, y e z. 

 

7.6.Definição operacional das variáveis 

7.6.1. Operacionalização do desfecho 

A variável dependente deste projeto será a medida de GC avaliada a partir do 

método BOD POD®, correspondente ao acompanhamento dos dez anos de idade. A 

variável obtida diretamente do laudo proveniente do equipamento (GC total em 

quilogramas) será convertida em um índice relativo à altura, o IMG. O IMG corresponde 

à divisão do valor em quilogramas da GC pela altura em metros ao quadrado. O IMG será 

utilizado na sua forma contínua. 

 

7.6.2. Operacionalização da exposição 

O consumo de alimentos considerados ultraprocessados será a exposição do 

presente projeto, operacionalizado com base na classificação NOVA26. As informações 

sobre o consumo alimentar serão provenientes de QFA correspondente ao 

acompanhamento dos seis anos. Inicialmente, será calculada a quantidade calórica diária 

de cada alimento do QFA, a partir da frequência e quantidade (em porções) de consumo, 

sendo calculado também o consumo energético total diário. Em seguida, cada alimento 

será classificado de acordo com a classificação NOVA em quatro grupos (alimentos in 

natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados ou da indústria 

alimentícia, alimentos processados e ultraprocessados), sendo, após, calculada a 

proporção de calorias proveniente de cada grupo com relação ao consumo energético 

total. 

 

7.6.3. Operacionalização de confundidores, mediadores e modificadores de efeito 

As variáveis consideradas como potenciais confundidoras ou moderadoras da 

associação entre exposição e desfecho para o presente trabalho foram medidas no 

perinatal, aos três e doze meses de idade, aos seis e aos dez anos. O Quadro 4 apresenta 

as variáveis e suas definições. 
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Quadro 4. Definição operacional de potenciais variáveis de confusão e modificação de 

efeito. 

Variável Tipo de variável Definição 

POTENCIAIS FATORES DE CONFUSÃO 

Características socioeconômicas e demográficas 

Índice Econômico Nacional (IEN) Categórica ordinal Em quintis de pontuação 

Escolaridade materna Numérica discreta Anos de estudo 

Idade materna Numérica discreta Idade em anos 

Cor da pele materna Categórica nominal 
Branca, preta, parda, 

amarela/indígena 

Características do parto e pós-parto 

Tipo de parto Categórica dicotômica Parto normal ou por cesariana 

Peso ao nascer Numérica contínua Peso em gramas 

Idade gestacional Numérica discreta Em semanas 

Duração da amamentação Numérica contínua Em meses e dias 

Idade de introdução dos alimentos Numérica contínua Em meses e dias 

Características maternas aos seis anos da criança 

Trabalho materno Categórica dicotômica 
“A Sra. trabalha atualmente?” 

(Sim ou Não) 

Comportamento sedentário da criança aos seis anos 

Tempo de televisão Numérica contínua 

“Quantas horas por dia 

<CRIANÇA> assiste 

televisão?”; 

Frequência semanal de uso de 

videogame e computador 

Categórica ordinal (todos os 

dias, ao menos 1x/semana, 

ao menos 1x/mês, ao menos 

1x/ano, nunca)  

“Com que frequência o(a) 

<CRIANÇA> participa das 

atividades que vou ler?” 

- Joga videogame;  

- Usa computador. 

Consumo alimentar aos seis anos 

Consumo energético por outras 

fontes que não ultraprocessados 
Numérica contínua 

Percentual de contribuição 

energética em relação ao 

consumo total 

POTENCIAIS MODIFICADORES DE EFEITO 

Idade da menarca Numérica contínua 
“Em que mês e ano tu 

menstruaste pela primeira vez?” 

Atividade física aos seis anos Numérica contínua 
Em minutos de atividade física 

moderada ou vigorosa 

Atividade física aos dez anos Numérica contínua 
Em minutos de atividade física 

moderada ou vigorosa 
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7.7.Estimativa do tamanho de amostra do estudo 

As informações que serão utilizadas neste trabalho foram coletadas nos 

acompanhamentos de 2010-11 (seis anos) e 2015 (dez anos), porém algumas variáveis 

referentes ao acompanhamento de 2015, necessárias para o cálculo de poder, ainda estão 

em processo de construção. Dessa forma não será utilizado o procedimento de cálculo de 

poder do estudo. Será calculada uma estimativa do tamanho de amostra necessário para 

encontrar uma associação, com base em dados provenientes da literatura. Para os cálculos, 

foi considerado um erro alfa de 5%, além de médias, desvios-padrão e poder de 80 e 90%. 

Foi encontrado apenas um estudo proveniente de revisão da literatura que poderia 

fornecer todas as informações necessárias para o cálculo de tamanho de amostra56. Foram 

utilizados os quartis do escore do padrão alimentar fast food, sendo considerado como 

grupo exposto o quarto quartil e como grupo não exposto o primeiro quartil. A média do 

percentual de GC no grupo não exposto foi 40,1% (DP=5,3) e no grupo exposto foi 41,8% 

(DP=5,6). Com base nessas estimativas, foram calculados os tamanhos de amostra 

necessários para encontrar a diferença de 1,7 pontos percentuais no %GC entre os grupos. 

Ainda, foram realizadas algumas simulações com outras diferenças entre os grupos em 

pontos percentuais no %GC, considerando os mesmos valores de desvio-padrão de Shang 

et al. (2014)56. As estimativas foram realizadas no programa Openepi, versão 3.01115. O 

Quadro 5 apresenta o resultado dos cálculos realizados. 

 

Quadro 5. Estimativas do tamanho de amostra do estudo. 

Fonte 

Razão entre 

expostos e 

não expostos 

Diferenças de %GC 

entre grupo não 

exposto e exposto 

Poder 

estatístico 

(%) 

Tamanho de 

amostra 

estimado 

Shang et al., 2014 

1:1 

1,7 
80 324 

90 434 

Simulações 

1,4 
80 478 

90 638 

1,1 
80 772 

90 1034 

0,8 
80 1460 

90 1952 
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7.8.Plano de análise dos dados 

7.8.1. Artigo descritivo 

O segundo artigo proposto no presente projeto será composto pela descrição do 

consumo de ultraprocessados aos seis e aos dez anos. Para isso, inicialmente, será 

calculada a quantidade calórica diária de cada alimento do QFA aplicado aos seis anos, a 

partir da frequência e quantidade (em porções) de consumo, sendo calculado também o 

total calórico consumido por dia. Em seguida, cada alimento será classificado de acordo 

com a classificação NOVA (Monteiro, 2016) em quatro grupos (alimentos in natura ou 

minimamente processados, ingredientes culinários processados ou da indústria 

alimentícia, alimentos processados e ultraprocessados), sendo, após, calculada a 

proporção de calorias proveniente de cada grupo com relação ao consumo energético 

total. O mesmo será realizado para o QFA aplicado aos dez anos. Para fins de 

comparabilidade, serão utilizados apenas os alimentos que constam em ambos QFA dos 

seis e dos dez anos (Anexo 3). 

A contribuição energética média proveniente de cada grupo será descrita para os 

dois acompanhamentos, observando-se a variação em pontos percentuais dos seis aos dez 

anos. Os resultados serão apresentados para a amostra total e serão estratificados por sexo. 

O desfecho será o percentual de contribuição energética proveniente de ultraprocessados 

na sua forma contínua e será descrito de acordo com variáveis demográficas (idade e cor 

da pele maternas) e socioeconômicas (IEN e escolaridade materna) e de acordo com o 

comportamento sedentário da criança, para a amostra total e estratificado por sexo. Serão 

apresentadas as médias e os desvios-padrão do percentual de contribuição energética 

proveniente de ultraprocessados de acordo com as variáveis independentes, a partir dos 

testes t de Student e análise de variância (ANOVA). 

 

7.8.2. Artigo analítico 

O terceiro artigo proposto no presente projeto será composto pela análise da 

associação entre o percentual de contribuição energética proveniente de ultraprocessados 

aos seis anos (exposição) e a GC aos dez anos (desfecho) somente em meninas. A decisão 

em analisar somente o sexo feminino baseia-se na evidência de que a maturação sexual 

influencia a GC na fase da adolescência68. Dessa forma, a maturação sexual deve ser 

considerada nas análises. Porém, no último acompanhamento da Coorte de Nascimentos 

de 2004 foram coletados dados referentes somente à idade da menarca, não havendo 

informações sobre a puberdade entre os meninos. Além disso, considerando que a 
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influência da maturação sexual na GC é mais intensa em meninas68, tal população parece 

merecer maior destaque. 

A variável de exposição será previamente calculada (artigo descritivo) e a de 

desfecho, será obtida a partir de dados do BODPOD®, o qual fornece as estimativas 

diretas de GC em quilogramas. Será, então, calculado o IMG, a partir da divisão do valor 

em quilogramas da GC pela altura em metros ao quadrado, sendo utilizado na sua forma 

contínua. Para fins de descrição, tanto a exposição como o desfecho serão apresentados 

de acordo com as variáveis apresentadas previamente no Quadro 3. 

Para a análise do efeito do consumo de ultraprocessados aos seis anos na GC aos 

dez anos, será utilizada regressão linear, com ajuste para potenciais fatores de confusão. 

Será considerada a relação de possível interação entre exposição e desfecho pela idade da 

menarca, ou seja, na presença de alto consumo de ultraprocessados na puberdade a 

menarca precoce pode atuar intensificando o depósito de GC, superestimando o efeito da 

exposição no desfecho. Dessa forma, será realizada análise para verificar se há interação 

entre a exposição e a idade da menarca. Da mesma forma, será verificada a interação com 

atividade física, considerando que na presença de alto consumo de ultraprocessados, mas, 

ao mesmo tempo, de atividade física, é possível que o aumento da GC decorrente da alta 

ingestão seja amenizado pelo gasto energético proveniente da prática de atividade física, 

subestimando a associação entre exposição e desfecho. Se as interações estiverem 

presentes, as análises serão estratificadas de acordo com menarca precoce e atividade 

física. 

Ainda, serão testadas análises de mediação a partir de G fórmula e/ou modelos de 

equações estruturais, a fim de avaliar o efeito direto da exposição no desfecho e o efeito 

indireto por dois mediadores: GC aos seis anos e consumo de ultraprocessados aos dez 

anos. A Figura 5 representa um DAG (Directed Acyclic Graph) que propõe uma 

representação gráfica das relações entre exposição principal (consumo de 

ultraprocessados aos seis anos), desfecho (IMG aos dez anos), mediadores, potenciais 

variáveis de confusão e modificadores de efeito. 
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Figura 5. Representação gráfica das relações entre exposição principal, desfecho, mediadores, 

potenciais variáveis de confusão e modificadores de efeito. 



66 
 

8. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo perinatal da Coorte de Nascimentos de 2004 foi aprovado pelo Comitê 

de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas através do ofício 

4.06.01.116. Os acompanhamentos dos seis e dos dez anos foram aprovados através dos 

ofícios 35/10 e 889.753, respectivamente. Foi solicitada à mãe ou ao responsável legal a 

assinatura de um consentimento escrito, autorizando a participação da criança em todas 

as fases do acompanhamento. No último acompanhamento (dez anos), além do 

consentimento do responsável, foi solicitada à criança a assinatura de um termo de 

assentimento escrito. Em caso de exames de pressão arterial ou IMC alterados aos seis 

anos, um profissional médico ou nutricionista orientava o responsável para que 

comparecesse com a criança no ambulatório da Faculdade de Medicina ou no Serviço de 

Saúde mais próximo à sua residência. 

 

9. FINANCIAMENTO 

 

O acompanhamento dos seis anos da Coorte de Nascimentos de 2004 foi 

financiado pela Wellcome Trust e o acompanhamento dos dez anos pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Fases anteriores do estudo foram 

financiadas pela Organização Mundial de Saúde, Programa de Apoio a Núcleos de 

Excelência (PRONEX), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), Ministério da Saúde e Pastoral da Criança. 

  



67 
 

10. CRONOGRAMA 

 

ANO 2015 2016 2017 2018 

TRIMESTRE 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Definição do tema                 

Revisão de literatura                 

Submissão do plano de trabalho                 

Treinamento                 

Coleta de dados                 

Elaboração do projeto                 

Qualificação do projeto                 

Redação do 1º artigo                 

Submissão do 1º artigo                 

Análise dos dados                 

Redação dos demais artigos                 

Finalização da tese                 

Defesa da tese                 

Divulgação dos resultados                 

  



68 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. Ng M, Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C, et al. Global, 

regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 

1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The 

Lancet. 2014;384(9945):766-81. 

2. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009. Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e 

Adultos no Brasil. Rio de Janeiro: 2010. 130p. 

3. Singh AS, Mulder C, Twisk JW, Van Mechelen W, Chinapaw MJ. Tracking of 

childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obesity 

reviews. 2008;9(5):474-88. 

4. Wang LY, Denniston M, Lee S, Galuska D, Lowry R. Long-term health and 

economic impact of preventing and reducing overweight and obesity in adolescence. 

Journal of Adolescent Health. 2010;46(5):467-73. 

5. Lakshman R, Elks CE, Ong KK. Childhood obesity. Circulation. 

2012;126(14):1770-9. 

6. Romero-Corral A, Somers VK, Sierra-Johnson J, Korenfeld Y, Boarin S, Korinek 

J, et al. Normal weight obesity: a risk factor for cardiometabolic dysregulation and 

cardiovascular mortality. European heart journal. 2009:ehp487. 

7. Anjos LA. Índice de massa corporal (massa corporal. estatura-2) como indicador 

do estado nutricional de adultos: revisão da literatura. Rev Saúde Pública. 

1992;26(6):431-6. 

8. Boeke CE, Oken E, Kleinman KP, Rifas-Shiman SL, Taveras EM, Gillman MW. 

Correlations among adiposity measures in school-aged children. BMC pediatrics. 

2013;13(1):1. 

9. Cui Z, Truesdale KP, Cai J, Koontz MB, Stevens J. Anthropometric indices as 

measures of body fat assessed by DXA in relation to cardiovascular risk factors in 

children and adolescents: NHANES 1999-2004. International journal of body 

composition research. 2013;11(3-4):85. 

10. Okorodudu D, Jumean M, Montori VM, Romero-Corral A, Somers V, Erwin P, 

et al. Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as defined by body 

adiposity: a systematic review and meta-analysis. International journal of obesity. 

2010;34(5):791-9. 



69 
 

11. Sopher A, Shen W, Pietrobelli A. Pediatric Body Composition Methods.  Human 

Body Composition 2nd Edition. Australia: Human Kinetics; 2005. p. 129-39. 

12. Lobstein T, Jackson-Leach R, Moodie ML, Hall KD, Gortmaker SL, Swinburn 

BA, et al. Child and adolescent obesity: part of a bigger picture. The Lancet. 

2015;385(9986):2510-20. 

13. Caballero B. A nutrition paradox—underweight and obesity in developing 

countries. n engl j med. 2005;352(15):1514-6. 

14. Sant'Anna MdSL, Priore SE, Franceschini SdCC. Métodos de avaliação da 

composição corporal em crianças. Rev Paul Pediatr. 2009;27(3):315-21. 

15. WHO. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global 

epidemic. WHO technical report series 894. Geneva, Switzerland: 2000. 268p. 

16. Butland B, Jebb S, Kopelman P, McPherson K, Thomas S, Mardell J, et al. 

Foresight. Tackling obesities: Future choices — Project Report. 2nd Edition. Government 

Office for Science. Londres: 2007. 164p. 

17. Maes HH, Neale MC, Eaves LJ. Genetic and environmental factors in relative 

body weight and human adiposity. Behavior genetics. 1997;27(4):325-51. 

18. Locke AE, Kahali B, Berndt SI, Justice AE, Pers TH, Day FR, et al. Genetic 

studies of body mass index yield new insights for obesity biology. Nature. 

2015;518(7538):197-206. 

19. Popkin BM. Technology, transport, globalization and the nutrition transition food 

policy. Food policy. 2006;31(6):554-69. 

20. Popkin BM. Global nutrition dynamics: the world is shifting rapidly toward a diet 

linked with noncommunicable diseases. The American journal of clinical nutrition. 

2006;84(2):289-98. 

21. Owen N, Sparling PB, Healy GN, Dunstan DW, Matthews CE, editors. Sedentary 

behavior: emerging evidence for a new health risk. Mayo Clinic Proceedings; 2010: 

Elsevier. 

22. Martins APB, Levy RB, Claro RM, Moubarac JC, Monteiro CA. Participação 

crescente de produtos ultraprocessados na dieta brasileira (1987-2009). Revista de Saúde 

Pública. 2013;47(4):656-65. 

23. Levy-Costa RB, Sichieri R, Pontes NdS, Monteiro CA. Household food 

availability in Brazil: distribution and trends (1974-2003). Revista de Saude publica. 

2005;39(4):530-40. 



70 
 

24. Brasil. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. 2ª Edição. 

Brasília: 2014. 156p. 

25. Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, Castro IRRd, Cannon G. A new classification 

of foods based on the extent and purpose of their processing. Cadernos de saude publica. 

2010;26(11):2039-49. 

26. Monteiro CA, Cannon G, Levy R, Moubarac J-C, Jaime P, Martins AP, et al. O 

Sistema Alimentar. Classificação dos alimentos. Saúde Pública. NOVA. A estrela brilha. 

World Nutrition. 2016;7(1-3):28-40. 

27. Monteiro CA. Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much 

as processing. Public health nutrition. 2009;12(05):729-31. 

28. de Graaf C. Texture and satiation: the role of oro-sensory exposure time. 

Physiology & behavior. 2012;107(4):496-501. 

29. PAHO. Pan American Health Organization. Ultra-Processed Food and Drink 

Products in Latin America: Trends, Impact on Obesity, Policy Implications. Washington 

DC: 2015. 76p. 

30. FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Guidelines on 

the Collection of Information on Food Processing through Food Consumption Surveys. 

Rome: 2015. 44p. 

31. Monteiro CA, Moubarac JC, Cannon G, Ng SW, Popkin B. Ultra‐processed 

products are becoming dominant in the global food system. Obesity reviews. 

2013;14(S2):21-8. 

32. Canella DS, Levy RB, Martins APB, Claro RM, Moubarac J-C, Baraldi LG, et al. 

Ultra-processed food products and obesity in Brazilian households (2008–2009). PloS 

one. 2014;9(3):e92752. 

33. Louzada MLdC, Baraldi LG, Steele EM, Martins APB, Canella DS, Moubarac J-

C, et al. Consumption of ultra-processed foods and obesity in Brazilian adolescents and 

adults. Preventive medicine. 2015;81:9-15. 

34. Cairns G, Angus K, Hastings G, Caraher M. Systematic reviews of the evidence 

on the nature, extent and effects of food marketing to children. A retrospective summary. 

Appetite. 2013;62:209-15. 

35. Henriques P, Dias PC, Burlandy L. A regulamentação da propaganda de alimentos 

no Brasil: convergências e conflitos de interesses. Cad saúde pública. 2014;30(6):1219-

28. 



71 
 

36. CONANDA. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Resolução n.º 163, de 13 de março de 2014, dispõe sobre a abusividade do direcionamento 

de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. Brasília, 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Diário Oficial da União 4 abr 2014; Seção 1. 

Disponível em: <http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=268725> Acesso em: 28 

jun 2016. 

37. Madruga SW, Araújo CLP, Bertoldi AD, Neutzling MB. Manutenção dos padrões 

alimentares da infância à adolescência. Rev Saúde Pública. 2012;46(2):376-86. 

38. Ventura AK, Worobey J. Early influences on the development of food 

preferences. Current Biology. 2013;23(9):R401-R8. 

39. Phillips SM, Bandini LG, Naumova EN, Cyr H, Colclough S, Dietz WH, et al. 

Energy‐dense snack food intake in adolescence: longitudinal relationship to weight and 

fatness. Obesity research. 2004;12(3):461-72. 

40. Ritchie LD, Spector P, Stevens MJ, Schmidt MM, Schreiber GB, Striegel-Moore 

RH, et al. Dietary patterns in adolescence are related to adiposity in young adulthood in 

black and white females. The Journal of nutrition. 2007;137(2):399-406. 

41. Fiorito LM, Marini M, Francis LA, Smiciklas-Wright H, Birch LL. Beverage 

intake of girls at age 5 y predicts adiposity and weight status in childhood and 

adolescence. The American journal of clinical nutrition. 2009;90(4):935-42. 

42. Wosje KS, Khoury PR, Claytor RP, Copeland KA, Hornung RW, Daniels SR, et 

al. Dietary patterns associated with fat and bone mass in young children. The American 

journal of clinical nutrition. 2010;92(2):294-303. 

43. Bauer KW, Neumark-Sztainer D, Fulkerson JA, Hannan PJ, Story M. Familial 

correlates of adolescent girls' physical activity, television use, dietary intake, weight, and 

body composition. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 

2011;8(1):1. 

44. Laska MN, Murray DM, Lytle LA, Harnack LJ. Longitudinal associations 

between key dietary behaviors and weight gain over time: transitions through the 

adolescent years. Obesity. 2012;20(1):118-25. 

45. Montoye AH, Pfeiffer KA, Alaimo K, Betz HH, Paek H-J, Carlson JJ, et al. Junk 

food consumption and screen time: association with childhood adiposity. American 

journal of health behavior. 2013;37(3):395-403. 

46. Diethelm K, Günther AL, Schulze MB, Standl M, Heinrich J, Buyken AE. 

Prospective relevance of dietary patterns at the beginning and during the course of 



72 
 

primary school to the development of body composition. British Journal of Nutrition. 

2014;111(08):1488-98. 

47. Alexy U, Libuda L, Mersmann S, Kersting M. Convenience foods in children's 

diet and association with dietary quality and body weight status. European journal of 

clinical nutrition. 2011;65(2):160-6. 

48. Libuda L, Alexy U, Sichert-Hellert W, Stehle P, Karaolis-Danckert N, Buyken 

AE, et al. Pattern of beverage consumption and long-term association with body-weight 

status in German adolescents–results from the DONALD study. British journal of 

nutrition. 2008;99(06):1370-9. 

49. Johnson L, Mander AP, Jones LR, Emmett PM, Jebb SA. Is sugar-sweetened 

beverage consumption associated with increased fatness in children? Nutrition. 

2007;23(7):557-63. 

50. Bigornia SJ, LaValley MP, Noel SE, Moore LL, Ness AR, Newby P. Sugar-

sweetened beverage consumption and central and total adiposity in older children: a 

prospective study accounting for dietary reporting errors. Public health nutrition. 

2015;18(07):1155-63. 

51. Leary S, Lawlor D, Smith GD, Brion M, Ness A. Behavioural early-life exposures 

and body composition at age 15 years. Nutrition & diabetes. 2015;5(2):e150. 

52. Duncan JS, Schofield G, Duncan EK, Rush EC. Risk factors for excess body 

fatness in New Zealand children. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 

2008;17(1):138-47. 

53. Howe AS, Black KE, Wong JE, Parnell WR, Skidmore PM. Dieting status 

influences associations between dietary patterns and body composition in adolescents: a 

cross-sectional study. Nutrition journal. 2013;12(1):1. 

54. Zheng M, Allman‐Farinelli M, Heitmann B, Toelle B, Marks G, Cowell C, et al. 

Liquid versus solid energy intake in relation to body composition among Australian 

children. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2015;28(s2):70-9. 

55. Feeley AB, Musenge E, Pettifor JM, Norris SA. Investigation into longitudinal 

dietary behaviours and household socio-economic indicators and their association with 

BMI Z-score and fat mass in South African adolescents: the Birth to Twenty (Bt20) 

cohort. Public health nutrition. 2013;16(04):693-703. 

56. Shang L, O’Loughlin J, Tremblay A, Gray-Donald K. The association between 

food patterns and adiposity among Canadian children at risk of overweight. Applied 

Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2013;39(2):195-201. 



73 
 

57. Yildirim M, Singh AS, Velde SJ, Stralen MM, MacKinnon DP, Brug J, et al. 

Mediators of longitudinal changes in measures of adiposity in teenagers using parallel 

process latent growth modeling. Obesity. 2013;21(11):2387-95. 

58. Denova-Gutiérrez E, Jiménez-Aguilar A, Halley-Castillo E, Huitrón-Bravo G, 

Talavera J, Pineda-Pérez D, et al. Association between sweetened beverage consumption 

and body mass index, proportion of body fat and body fat distribution in Mexican 

adolescents. Annals of Nutrition and Metabolism. 2009;53(3-4):245-51. 

59. Laverty AA, Magee L, Monteiro CA, Saxena S, Millett C. Sugar and artificially 

sweetened beverage consumption and adiposity changes: National longitudinal study. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2015;12(1):1. 

60. Gómez-Martínez S, Martín A, Romeo J, Castillo M, Mesena M, Baraza J, et al. Is 

soft drink consumption associated with body composition? A cross-sectional study in 

Spanish adolescents. Nutr Hosp. 2009;24(1):97-102. 

61. Cardoso Chaves O, Franceschini Sdo C, Machado Rocha Ribeiro S, Ferreira 

Rocha Sant Ana L, Garcon de Faria C, Priore SE. Anthropometric and biochemical 

parameters in adolescents and their relationship with eating habits and household food 

availability. Nutr Hosp. 2013 Jul-Aug;28(4):1352-6. 

62. Sluyter JD, Scragg RK, Plank LD, Waqa GD, Fotu KF, Swinburn BA. Sizing the 

association between lifestyle behaviours and fatness in a large, heterogeneous sample of 

youth of multiple ethnicities from 4 countries. International journal of behavioral nutrition 

and physical activity. 2013;10(1):1. 

63. Cuenca-Garcia M, Ruiz JR, Ortega FB, Castillo MJ. Association between 

chocolate consumption and fatness in European adolescents. Nutrition. 2014 

Feb;30(2):236-9. 

64. Michels N, De Henauw S, Breidenassel C, Censi L, Cuenca-Garci M, Gonzalez-

Gross M, et al. European adolescent ready-to-eat-cereal (RTEC) consumers have a 

healthier dietary intake and body composition compared with non-RTEC consumers. Eur 

J Nutr. 2015 Jun;54(4):653-64. 

65. Vandenbroucke JP, Von Elm E, Altman DG, Gøtzsche PC, Mulrow CD, Pocock 

SJ, et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 

(STROBE): explanation and elaboration. Annals of internal medicine. 2007;147(8):W-

163-W-94. 



74 
 

66. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gøtzsche PC, Devereaux P, et al. 

CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel 

group randomised trials. Journal of clinical epidemiology. 2010;63(8):e1-e37. 

67. Hu FB. Dietary pattern analysis: a new direction in nutritional epidemiology. 

Current opinion in lipidology. 2002;13(1):3-9. 

68. Rodrigues L. Obesidade Infantil.  Nutrição em Obstetrícia e Pediatria 2ª Edição. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009. p. 377-99. 

69. Zanini RV, Santos IS, Gigante DP, Matijasevich A, Barros FC, Barros AJ. Body 

composition assessment using DXA in six-year-old children: the 2004 Pelotas Birth 

Cohort, Rio Grande do Sul State, Brazil. Cadernos de Saúde Pública. 2014;30(10):2123-

33. 

70. Duquia RP, Dumith SdC, Reichert FF, Madruga SW, Duro LN, Menezes AMB, 

et al. Epidemiologia das pregas cutâneas triciptal e subescapular elevadas em 

adolescentes. 2008. 

71. Buitrago-Lopez A, Van den Hooven EH, Rueda-Clausen CF, Serrano N, Ruiz AJ, 

Pereira MA, et al. Socioeconomic status is positively associated with measures of 

adiposity and insulin resistance, but inversely associated with dyslipidaemia in 

Colombian children. Journal of epidemiology and community health. 2015:jech-2014-

204992. 

72. Levy RB, Claro RM, Mondini L, Sichieri R, Monteiro CA. Distribuição regional 

e socioeconômica da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil em 2008-2009. 

Rev Saude Publica. 2012;46(1):6-15. 

73. Tuan NT, Butte NF, Wang Y. Demographic and socioeconomic correlates of 

adiposity assessed with dual-energy X-ray absorptiometry in US children and 

adolescents. The American journal of clinical nutrition. 2012;96(5):1104-12. 

74. Keane E, Layte R, Harrington J, Kearney PM, Perry IJ. Measured parental weight 

status and familial socio-economic status correlates with childhood overweight and 

obesity at age 9. PloS one. 2012;7(8):e43503. 

75. Parikka S, Mäki P, Levälahti E, Lehtinen-Jacks S, Martelin T, Laatikainen T. 

Associations between parental BMI, socioeconomic factors, family structure and 

overweight in Finnish children: a path model approach. BMC public health. 2015;15(1):1. 

76. Saxton J, Carnell S, Van Jaarsveld CH, Wardle J. Maternal education is associated 

with feeding style. Journal of the American Dietetic Association. 2009;109(5):894-8. 



75 
 

77. Shrewsbury V, Wardle J. Socioeconomic status and adiposity in childhood: a 

systematic review of cross‐sectional studies 1990–2005. Obesity. 2008;16(2):275-84. 

78. Torriani M, Grinspoon S. Racial differences in fat distribution: the importance of 

intermuscular fat. The American journal of clinical nutrition. 2005;81(4):731-2. 

79. Restrepo‐Méndez MC, Lawlor DA, Horta BL, Matijasevich A, Santos IS, 

Menezes A, et al. The Association of Maternal Age with Birthweight and Gestational 

Age: A Cross‐Cohort Comparison. Paediatric and Perinatal epidemiology. 

2015;29(1):31-40. 

80. Castell EC, Rizo-Baeza M, Cordero MA, Rizo-Baeza J, Guillén VG. Maternal age 

as risk factor of prematurity in Spain; Mediterranean area. Nutr Hosp. 2013;28(5):1536-

40. 

81. Heffner LJ, Elkin E, Fretts RC. Impact of labor induction, gestational age, and 

maternal age on cesarean delivery rates. Obstetrics & Gynecology. 2003;102(2):287-93. 

82. Ribeiro AM, de Carvalho Lima M, de Lira PIC, da Silva GAP. Baixo peso ao 

nascer e obesidade: associação causal ou casual? Revista Paulista de Pediatria. 

2015;33(3):341-9. 

83. Barker D. The intrauterine origins of cardiovascular and obstructive lung disease 

in adult life. The Marc Daniels Lecture 1990. Journal of the Royal College of Physicians 

of London. 1991;25(2):129-33. 

84. Lin HC, Sheen TC, Tang CH, Kao S. Association between maternal age and the 

likelihood of a cesarean section: a population‐based multivariate logistic regression 

analysis. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2004;83(12):1178-83. 

85. Bernardi JR, Pinheiro TV, Mueller NT, Goldani HAS, Gutierrez MRP, Bettiol H, 

et al. Cesarean delivery and metabolic risk factors in young adults: a Brazilian birth cohort 

study. The American journal of clinical nutrition. 2015;102(2):295-301. 

86. Prior E, Santhakumaran S, Gale C, Philipps LH, Modi N, Hyde MJ. Breastfeeding 

after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature. The 

American journal of clinical nutrition. 2012:ajcn. 030254. 

87. Gigante DP, Victora CG, Barros FC. Nutrição materna e duração da amamentação 

em uma coorte de nascimento de Pelotas, RS. Revista de Saúde Pública. 2000;34(3):259-

65. 



76 
 

88. Motil KJ, Kertz B, Thotathuchery M. Lactational performance of adolescent 

mothers shows preliminary differences from that of adult women. Journal of Adolescent 

Health. 1997;20(6):442-9. 

89. Balaban G, Silva GA. Efeito protetor do aleitamento materno contra a obesidade 

infantil. J Pediatr (Rio J). 2004;80(1):7-16. 

90. Corona LP, Conde WL. The effect of breastfeeding in body composition of young 

children. Journal of Human Growth and Development. 2013;23(3):276-81. 

91. Viellas EF, Domingues RMSM, Dias MAB, da Gama SGN, Filha MMT, da Costa 

JV, et al. Assistência pré-natal no Brasil. Cad Saúde Pública:. 2014;30(Sup):S85-S100. 

92. WHO. World Health Organization. Infant and young child feeding. Disponível 

em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/ Acesso em: 11 jul 2016. 

93. WHO. World Health Organization. Complementary feeding: report of the global 

consultation, and summary of guiding principles for complementary feeding of the 

breastfed child. Geneva, Switzerland: 2001. 34p. 

94. Pearce J, Taylor M, Langley-Evans S. Timing of the introduction of 

complementary feeding and risk of childhood obesity: a systematic review. International 

journal of obesity. 2013;37(10):1295-306. 

95. Cawley J, Liu F. Maternal employment and childhood obesity: A search for 

mechanisms in time use data. Economics & Human Biology. 2012;10(4):352-64. 

96. Brown JE, Broom DH, Nicholson JM, Bittman M. Do working mothers raise 

couch potato kids? Maternal employment and children's lifestyle behaviours and weight 

in early childhood. Social Science & Medicine. 2010;70(11):1816-24. 

97. Moreno LA, Gottrand F, Huybrechts I, Ruiz JR, González-Gross M, DeHenauw 

S, et al. Nutrition and lifestyle in european adolescents: the HELENA (Healthy Lifestyle 

in Europe by Nutrition in Adolescence) study. Advances in Nutrition: An International 

Review Journal. 2014;5(5):615S-23S. 

98. Costigan SA, Barnett L, Plotnikoff RC, Lubans DR. The health indicators 

associated with screen-based sedentary behavior among adolescent girls: a systematic 

review. Journal of Adolescent Health. 2013;52(4):382-92. 

99. Nelson MC, Gordon-Larsen P. Physical activity and sedentary behavior patterns 

are associated with selected adolescent health risk behaviors. Pediatrics. 

2006;117(4):1281-90. 



77 
 

100. Bey L, Hamilton MT. Suppression of skeletal muscle lipoprotein lipase activity 

during physical inactivity: a molecular reason to maintain daily low‐intensity activity. 

The Journal of physiology. 2003;551(2):673-82. 

101. Kelly B, Halford JC, Boyland EJ, Chapman K, Bautista-Castaño I, Berg C, et al. 

Television food advertising to children: a global perspective. American Journal of Public 

Health. 2010;100(9):1730-6. 

102. Bar-On ME, Broughton DD, Buttross S, Corrigan S, Gedissman A, González De 

Rivas MR, et al. Children, adolescents, and television. Pediatrics. 2001;107(2):423-6. 

103. Boyne MS, Thame M, Osmond C, Fraser RA, Gabay L, Reid M, et al. Growth, 

body composition, and the onset of puberty: longitudinal observations in Afro-Caribbean 

children. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2010;95(7):3194-200. 

104. Loomba-Albrecht LA, Styne DM. Effect of puberty on body composition. Current 

Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 2009;16(1):10-5. 

105. Rothman K, Greenland S, Lash T. Modern Epidemiology. 3rd Edition. ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 

106. Barros A, Santos I, Matijasevich A, Araújo C, Gigante D, Menezes A. Métodos 

utilizados nos estudos das coortes de nascimentos de 1982, 1993 e 2004 de Pelotas, Rio 

Grande do Sul, Brasil e descrição das condições sócio-econômicas das famílias de 

participantes. Cad Saude Publica. 2008;24(Supl 3):S371-80. 

107. Santos IS, Barros AJ, Matijasevich A, Domingues MR, Barros FC, Victora CG. 

Cohort profile: the 2004 Pelotas (Brazil) birth cohort study. International journal of 

epidemiology. 2011;40(6):1461-8. 

108. Santos IS, Barros AJ, Matijasevich A, Zanini R, Cesar MAC, Camargo-Figuera 

FA, et al. Cohort profile update: 2004 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study. Body 

composition, mental health and genetic assessment at the 6 years follow-up. International 

journal of epidemiology. 2014;43(5):1437-f. 

109. Ellis KJ. Human body composition: in vivo methods. Physiological reviews. 

2000;80(2):649-80. 

110. Dempster P, Aitkens S. A new air displacement method for the determination of 

human body composition. Medicine and science in sports and exercise. 

1995;27(12):1692-7. 

111. Pereira RA, Sichieri R. Métodos de Avaliação do Consumo de Alimentos.  

Epidemiologia Nutricional. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Atheneu; 2007. p. 181-97. 



78 
 

112. Schneider BC, Motta JVdS, Muniz LC, Bielemann RM, Madruga SW, Orlandi 

SP, et al. Design of a digital and self-reported food frequency questionnaire to estimate 

food consumption in adolescents and young adults: birth cohorts at Pelotas, Rio Grande 

do Sul, Brazil. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2016;19(2):419-32. 

113. Harris PA, Taylor R, Thielke R, Payne J, Gonzalez N, Conde JG. Research 

electronic data capture (REDCap)—a metadata-driven methodology and workflow 

process for providing translational research informatics support. Journal of biomedical 

informatics. 2009;42(2):377-81. 

114. Blumenberg C, Barros A. Electronic data collection in epidemiological research. 

Applied Clinical Informatics. 2016;7(3):672-81. 

115. Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. OpenEpi: Open Source Epidemiologic 

Statistics for Public Health. Versão 3.01.   [cited 2013 14/08]; Available from: 

www.openepi.com. 

 

  



79 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Questionário de frequência alimentar – Acompanhamento dos seis anos 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Centro de Pesquisas Epidemiológicas 

Coorte de Nascimentos de 2004 
ESTUDO DOS 7 ANOS - QFA 

 

 

Entrevistadora: ______________________________  Nº: __ __ 

 

 

Agora vamos falar sobre a alimentação de <CRIANÇA>. O que nos interessa é saber como tem sido a alimentação 

desde <mês do ano passado>. Vou listar os nomes de alguns alimentos e peço que a Sra. me diga se ele(a) comeu esses 

alimentos, quantas vezes e a quantidade. 

 
 

ALIMENTO QUANTAS VEZES COMEU UNIDADE 
PORÇÃO 

MÉDIA 
PORÇÃO CÓDIGO 

CEREAIS  D   S   M   A  ×½   ×1  ×2  ×2,5+  

Arroz 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9  1    2    3    4  4 CS     1     2     3     4  __ __ __ 

Macarrão 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4  

3 CS 

ou 

1 pegador 

    1     2     3     4 __ __ __ 

Pão 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 
2 cacetinhos ou 

4 fatias de pão de 

sanduíche 

1     2     3     4 __ __ __ 

Biscoito salgado 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 4 unidades 1     2     3     4 __ __ __ 

Biscoito doce 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 6 unidades 1     2     3     4 __ __ __ 

Bolos 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 fatia grande 1     2     3     4 __ __ __ 

Batata 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 CS cheias 1     2     3     4 __ __ __ 

Mandioca/aipim 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 pedaço médio 1     2     3     4 __ __ __ 

 

LEGUMINOSAS 

Feijão  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 concha cheia 1     2     3     4 __ __ __ 

 

VEGETAIS 

Alface 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 folhas 1     2     3     4 __ __ __ 

Tomate 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 
1    2    3    4 

1 unidade pequena 

ou 3 fatias 

grandes 

1     2     3     4 __ __ __ 

Abóbora 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 CS 1     2     3     4 __ __ __ 

Couve 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2CS 1     2     3     4 __ __ __ 

Brócolis  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 
1CS  

ou  

2 ramos 

1     2     3     4 __ __ __ 

 

ETIQUETA 
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ALIMENTO  QUANTAS VEZES COMEU UNIDADE 
PORÇÃO 

MÉDIA 
PORÇÃO CÓDIGO 

VEGETAIS cont.  D   S   M   A   ×½   ×1  ×2  ×2,5+  

Cenoura crua 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 
3 CS 

ou 1 unidade 

pequena 

1     2     3     4 __ __ __ 

Cenoura cozida 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1CS 1     2     3     4 __ __ __ 

Beterraba crua 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 C Sobremesa 1     2     3     4 __ __ __ 

Beterraba cozida 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 fatia média 1     2     3     4 __ __ __ 

Chuchu  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 CS cheias 1     2     3     4 __ __ __ 

 

FRUTAS 

Laranja                    0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 unidade grande 1     2     3     4 __ __ __ 

Banana                    0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 unidade grande 1     2     3     4 __ __ __ 

Maçã                       0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 unidade média 1     2     3     4 __ __ __ 

Mamão                    0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 fatia 1     2     3     4 __ __ __ 

Bergamota (E)              0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 E  1 unidade grande 1     2     3     4 __ __ __ 

Pêra  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 unidade 1     2     3     4 __ __ __ 

Suco natural 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 copo 1     2     3     4 __ __ __ 

 

LEITE E DERIVADOS 

Leite integral 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 copos cheios 1     2     3     4 __ __ __ 

Leite desnatado 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 
1    2    3    4 2 copos 1     2     3     4 __ __ __ 

Queijo 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 fatia média 1     2     3     4 __ __ __ 

Iogurte/bebida láctea 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 pote ou 1 copo 1     2     3     4 __ __ __ 

 

CARNE E DERIVADOS 

Presunto 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 fatia grande 1     2     3     4 __ __ __ 

Mortadela  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 fatias médias 1     2     3     4 __ __ __ 

Carne de boi com osso: 

agulha, paleta, etc. 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 pedaço médio 1     2     3     4 __ __ __ 
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ALIMENTO QUANTAS VEZES COMEU UNIDADE 
PORÇÃO 

MÉDIA 
PORÇÃO CÓDIGO 

CARNES cont.  D   S   M   A   ×½   ×1  ×2  ×2,5+  

Carne de boi sem osso: 

bife, guisado 

 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

1    2    3    4 
1 bife médio ou 1 

pedaço médio ou 3 

CS de carne moída 

1     2     3     4 __ __ __ 

Fígado 

 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

1    2    3    4 
2 fígados de frango 

ou 1 bife de fígado 

de rês 

1     2     3     4 __ __ __ 

Frango 

 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

1    2    3    4 
1 pedaço de peito 

ou 1 coxa/  

sobrecoxa 

1     2     3     4 __ __ __ 

Peixe 

 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

1    2    3    4 
1 filé grande ou 1 

posta pequena 
1     2     3     4 __ __ __ 

Salsichão ou linguiça 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 unidade 1     2     3     4 __ __ __ 

Ovos 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 unidade 1     2     3     4 __ __ __ 

 

GORDURAS 

Manteiga/ margarina 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 C chá cheia 1     2     3     4 __ __ __ 

Maionese  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 C chá cheia 1     2     3     4 __ __ __ 

 

AÇÚCARES 

Bala/pirulito/ 

chiclete 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 5 unidades 1     2     3     4 __ __ __ 

Chocolate em barra  

ou bombom  
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 

2 bombons ou 6 

quadradinhos 
1     2     3     4 __ __ __ 

Sorvete ou picolé 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 unidade ou bola 1     2     3     4 __ __ __ 

Achocolatado em pó 

(Nescau) 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 CS 1     2     3     4 __ __ __ 

Geléia/doce de frutas 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 3 CS 1     2     3     4 __ __ __ 

Açúcar 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 CS ou 5 Cchá 1     2     3     4 __ __ __ 

Refrigerante normal 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 copo cheio 1     2     3     4 __ __ __ 

Refrigerante light, diet 

ou zero 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 copo cheio 1     2     3     4 __ __ __ 

Suco artificial (em pó 

ou de caixa) 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 copos 1     2     3     4 __ __ __ 

 

OUTROS ALIMENTOS 

Salgadinhos tipo chips 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 1 pacote médio 1     2     3     4 __ __ __ 

Bolacha recheada 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 5 unidades 1     2     3     4 __ __ __ 

Café  0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 C chá 1     2     3     4 __ __ __ 

Gelatina 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9 1    2    3    4 2 C Sobremesa 1     2     3     4 __ __ __ 
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Agora vou lhe fazer algumas perguntas gerais sobre a alimentação de <CRIANÇA>. 
 

1. Que gordura a Sra. usa para cozinhar? 
 

 Outra ________________________ 

 

Óleo 1 

Banha 2 
Outra 3 

NSA 8 
 

 

2. Depois que o prato já está servido, <CRIANÇA> costuma colocar sal na comida? 
 

Não 0 

Sim 1 
IGN 9 

 

 

3. Quantas vezes por semana/mês <CRIANÇA> come frituras? 

 

 

   __ __ x/mês 
 

 __ __ x/semana 
 

4. Quantas vezes por semana/mês <CRIANÇA> come bauru/cachorro-quente? 
 

 

    __ __ x/mês   

__ __ x/semana 

 
 

5. Quantas vezes por semana/mês <CRIANÇA> come doces caseiros (pudim, pavê, doce em calda)? 
 

 

__ __ x/mês 
 

__ __ x/semana 

6. <CRIANÇA> costuma acrescentar açúcar no:  Não  Sim  NSA  IGN 

Suco 0    1  8    9 

Café 0    1  8    9 

Leite 0    1  8    9 

Frutas 0    1  8    9 
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Anexo 2. Questionário de frequência alimentar – Acompanhamento dos dez anos 
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Anexo 3. Itens alimentares em ambos QFA (aos seis e dez anos) 

Classificação NOVA Item alimentar 

Grupo 1 (alimentos in natura ou 

minimamente processados 

Arroz 

Macarrão 

Batata 

Feijão 

Alface 

Tomate 

Abóbora 

Couve 

Cenoura 

Beterraba 

Chuchu 

Laranja 

Banana 

Maçã 

Mamão 

Bergamota 

Pera 

Suco natural de frutas 

Leite 

Fígado 

Carne de boi com osso 

Carne de boi sem osso 

Frango 

Peixe 

Ovos 

Café 

Grupo 2 (ingredientes culinários ou da 

indústria alimentícia) 

Açúcar 

Manteiga/Margarina 

Grupo 3 (alimentos processados) 

Pão* 

Queijo* 

Geleia* 
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Continuação. Anexo 3. Itens alimentares em ambos QFA (aos seis e dez anos) 

Grupo 4 (alimentos ultraprocessados) 

Biscoito salgado 

Biscoito doce 

Bolos 

Iogurte 

Presunto 

Mortadela 

Salsichão ou linguiça 

Maionese 

Bala/pirulito/chiclete 

Chocolate em barra ou bombom 

Sorvete ou picolé 

Achocolatado em pó (Nescau) 

Suco de caixa ou em pó 

Refrigerante normal 

Refrigerante light, diet ou zero 

Salgadinhos tipo chips 

*
Pão, queijo e geléia são alimentos processados quando fabricados de forma caseira. Caso contrário, são 

ultraprocessados. 
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ALTERAÇÕES DE PROJETO  

PÓS BANCA DE QUALIFICAÇÃO 
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O artigo original 1 foi planejado com o objetivo de avaliar o consumo de alimentos 

ultraprocessados aos seis e onze anos de idade na coorte de nascimentos de 2004, bem 

como apresentar o perfil e a variação temporal deste consumo. Entretanto, no período em 

que o artigo estava sendo escrito, pesquisadores de duas das outras coortes de nascimentos 

(1993 e 1982) mostraram interesse em descrever o consumo de ultraprocessados de seus 

participantes. Por esse motivo, decidiu-se por construir um único artigo que englobasse 

as três coortes. 

O artigo original 2, apesar de continuar com o mesmo objetivo de investigar a 

relação entre consumo de alimentos ultraprocessados e gordura corporal na Coorte de 

Nascimentos de 2004, apresentou modificações quanto às análises estatísticas. Ao invés 

de ser utilizada regressão linear na análise principal com exposição aos seis anos e 

desfecho aos onze anos, optou-se por aplicar uma análise longitudinal a partir do método 

Generalized Estimating Equations (GEE), com exposição e desfecho aos seis e aos onze 

anos. Com essa análise, não houve necessidade de realizar a análise de mediação 

proposta, sendo os mediadores modificados para responder outra pergunta de pesquisa 

“Os ultraprocessados preveem a gordura corporal além do que seria esperado pela 

ingestão de calorias?”. 
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1. HISTÓRICO DA COORTE DE NASCIMENTOS DE 2004 

 

A “Coorte de Nascimentos de 2004” é um estudo longitudinal coordenado pelos 

pesquisadores Dra. Iná S. Santos, Dra. Alicia Matijasevich e Dr. Aluisio J. D. Barros. No 

ano de 2004 todos os nascidos vivos na cidade de Pelotas, cujas famílias residiam no 

local, foram elegíveis para participar do estudo, que objetivou avaliar aspectos da saúde 

dos participantes, e incluiu 4.231 recém-nascidos. Foram realizados seis 

acompanhamentos desde 2004, aos 3, 12, 24, 48 meses e 6-7, 10 anos. 

 

2. ACOMPANHAMENTO DOS 10 ANOS (2015) 

 

O acompanhamento dos 10 anos foi realizado entre 03 de fevereiro e 25 de 

setembro de 2015. A tabela 1 apresenta o número de crianças incluídas em cada 

acompanhamento. A taxa de acompanhamento em cada visita foi calculada dividindo-se 

o total obtido pela soma entre o número de entrevistas realizadas e o número de óbitos 

acumulados no período pelo número de nascidos vivos. 

 

3. ATIVIDADES ANTERIORES AO TRABALHO DE CAMPO 

 

 Em janeiro de 2014 iniciou-se o planejamento do acompanhamento dos 10 anos a 

partir da seleção e elaboração de instrumentos a serem utilizados e organização da 

logística a ser seguida. Após o início da coleta de dados, a equipe de coordenação realizou 

reuniões mensais para discutir o andamento da pesquisa em relação à logística adotada, 

atualização do número de crianças acompanhadas, agendamentos e seguimento do 

trabalho de campo. 

 A equipe de pesquisa deste acompanhamento foi composta pelas doutorandas 

Caroline dos Santos Costa, Rosália Garcia das Neves e Simone Farías Antúnez; 

supervisora de campo Fernanda Mendonça, entrevistadoras, psicólogas, operadores de 

equipamentos, secretária, técnicos em informática, auxiliares de pesquisa e bolsistas de 

iniciação científica, sob a orientação dos coordenadores do estudo. O presente relatório 

de trabalho de campo descreve a seguir todas as atividades desenvolvidas. 
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Tabela 1. Descrição dos números relativos a cada acompanhamento realizado na Coorte de Nascimentos de 2004. Pelotas-RS. 

Acompanhamento Perinatal 3 meses 1 ano 2 anos 4 anos 

 

6 anos 

 

10 anos 

  

Entrevistas realizadas 4.231 3.985 3.907 3.869 3.799 3.722 3.566 

Óbitos - 66 82 88 94 95 98 

Recusas (%) 32 (0,8) 26 (0,6) 26 (0,6) 40 (0,9) 51 (1,2) 27 (0,6) 68 (1,6) 

Perdas (%) - 154 (3,6) 216 (5,1) 234 (5,5) 287 (6,8) 387 (9,2) 499 (11,8) 

Perdas + Recusas (%) 32 (0,8) 180 (4,3) 242 (5,7) 274 (6,5) 338 (8,0) 414 (9,8) 567 (13,4) 

Taxa de Acompanhamento (%) 99,2 95,7 94,3 93,5 92,0 90,2 86,6 

 

 

 

 

 

 



98 
 

3.1. Localização dos participantes  

 

 A localização dos participantes teve início em junho de 2014, a partir de visitas 

realizadas nas escolas municipais e estaduais de ensino fundamental da cidade de Pelotas, 

onde realizou-se a entrega de folders informativos a alunos e funcionários, a fim de 

identificar possíveis participantes e informá-los do acompanhamento a ser realizado no 

ano seguinte.  

 A atualização de dados cadastrais dos participantes foi outra estratégia de busca, 

realizada simultaneamente. Foram geradas e impressas listas contendo dados de 

identificação, como: número e nome do adolescente, nome da mãe e do pai, endereço e 

telefone (quando disponíveis). Foram realizadas ligações telefônicas para atualização de 

endereços, contatos telefônicos e demais informações (ponto de referência da residência, 

nome e/ou endereço da escola e/ou trabalho e contato de algum parente ou conhecido 

próximo). Quando não era possível localizar o participante pelos dados contidos no 

banco, uma rastreadora era responsável por visitar os endereços fornecidos em visitas 

prévias (pessoais e conhecidos) e atualizar o banco de dados. 

 

3.2. Recrutamento de pessoal  

  

Entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, ocorreu a seleção da equipe de trabalho 

de campo do acompanhamento 10 anos da Coorte 2004. Os candidatos interessados em 

participar do estudo entregaram na secretaria do programa um currículo resumido 

juntamente com a ficha de inscrição. Os critérios avaliados foram o cumprimento dos pré-

requisitos (ensino superior completo e disponibilidade de horário), assim como, 

experiência prévia em trabalho de campo e disponibilidade de 40 horas para a participação 

no treinamento.  

 Um grupo de 85 pessoas participou do treinamento geral que constava de 

apresentação do trabalho a ser realizado e treinamento específico para questionário do 

adolescente e do responsável. O treinamento foi coordenado pelas doutorandas e pela 

coordenadora de trabalho de campo. Todos os participantes tiveram contato com os 

questionários em papel e em notebooks, além de manual de instruções para cada um 

destes, e puderam aplicar e tirar dúvidas sobre os mesmos.    
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 A avaliação dos candidatos foi realizada a partir de um teste prático com o objetivo 

de observar a desenvoltura destes na aplicação do instrumento e uma prova teórica  sobre 

a correta aplicação das questões e situações de campo. 

 A partir destas avaliações os participantes foram selecionados para os 

treinamentos específicos. Para as entrevistas foram selecionadas candidatas do sexo 

feminino (10), que receberam treinamento detalhado sobre a aplicação do instrumento em 

notebooks. Os candidatos selecionados para a recepção (4), coordenar o fluxo de 

entrevistas (2) e fluxo de exames (2) e as responsáveis por instruir e auxiliar as mães a 

responder o Questionário de Frequência Alimentar (QFA) (2) receberam instruções 

específicas sobre as suas funções. Os operadores de equipamentos foram treinados 

durante 20 horas no manuseio de cada um dos aparelhos a serem utilizados neste 

acompanhamento (BodPod, PhotonicScaner, DXA), a fim de selecionar o candidato mais 

adequado para cada um deles. Foram selecionadas seis candidatas a antropometristas do 

sexo feminino que foram padronizadas para as medidas de circunferência de cintura, 

altura em pé, altura sentado e pressão arterial em adolescentes e altura em pé em adultos 

(medida aplicada as mães dos participantes). Dentre estas, quatro foram escolhidas para 

a função. 

 Os candidatos foram avaliados e selecionados nos treinamentos específicos pelas 

doutorandas e a supervisora de trabalho de campo, a partir de seus desempenhos na 

realização das tarefas. A equipe contava ainda com dois recepcionistas no entretenimento, 

local onde participante e responsável permaneciam entre as entrevistas e consumiam um 

lanche. Os candidatos não selecionados permaneceram na lista de espera para suprir 

possíveis perdas na equipe.  

 A seleção da equipe de psicólogas aconteceu simultaneamente àquela do restante 

da equipe, com seleção de currículos e tendo como pré-requisitos ser do sexo feminino, 

possuir graduação em psicologia e disponibilidade de horário. Um grupo de 12 candidatas 

foi selecionado e estas compareceram ao primeiro dia de treinamento junto à equipe. Após 

a apresentação das informações gerais sobre o trabalho de campo 2015, foi levado a cabo 

separadamente do restante da equipe e foi realizado pelos psicólogos Luciana Anselmi e 

Tiago Munhoz. 

 As psicólogas foram avaliadas através de prova teórica de conhecimentos 

específicos e observação pelos supervisores do interesse, participação, compreensão, 

habilidades, empatia, experiência prévia nos testes que seriam utilizados e facilidade de 

manejo com as crianças e mãe. Seis candidatas foram selecionadas para iniciar o trabalho 
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de campo, posteriormente mais duas foram incluídas na equipe devido a demanda do 

fluxo. Em razão das perdas na equipe de saúde mental, um novo treinamento foi realizado 

em junho de 2015, onde duas candidatas foram selecionadas e incorporadas à equipe.   

 

3.3. Estudo Piloto  

   

O estudo piloto foi realizado no dia 30 de janeiro de 2015. O trabalho foi 

supervisionado pelas doutorandas e pela supervisora de campo que observaram o 

funcionamento da logística proposta para o acompanhamento 10 anos da Coorte de 2004.  

 Os candidatos selecionados foram divididos em dois grupos, um responsável pela 

coleta de dados (questionário e exames) e o outro foi voluntário na aplicação dos 

instrumentos, respondendo como adolescente e mãe. No turno oposto, os grupos 

inverteram as funções. Essa estratégia permitiu estabelecer a logística a ser adotada (desde 

a chegada do jovem à clínica), leitura do TCLE, realização dos exames nos equipamentos 

e dos questionários e, a estimar o tempo de permanência na clínica.  

 

4. INSTRUMENTOS DE PESQUISA  

 

4.1. REDCap 

 

O REDCap (Research Electronic Data Capture) foi desenvolvido e implantado 

inicialmente na Universidade Vanderbilt, e atualmente tem apoio de um amplo consorcio 

de parceiros internacionais. 

O projeto REDCap foi desenvolvido para oferecer uma ferramenta intuitiva e 

reutilizável para a comunidade cientifica; na coleta, armazenamento e difusão de dados 

de pesquisa. O REDCap possui uma interface acessível que permite ao usuário inserir 

dados de estudos de forma segura e acurada (Harris, PA et al, 2009). 

 

4.2. Questionários 

  

As questões elaboradas para a pesquisa foram agrupadas em blocos e então, 

aplicadas à mãe (questionário geral) e a criança (questionário do adolescente).  

 Para aplicação das perguntas contidas nos blocos A à F e J, EDINBURGH, 

CTSPC, WHOQOL e QFA para a mãe e blocos A à N para os adolescentes utilizou-se 
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um netbook contendo o questionário desenvolvido no REDCap. Os adolescentes ainda 

respondiam o questionário confidencial auto-aplicado, preferencialmente no netbook. Se 

o participante apresentasse dificuldades para utilizar o aparelho, poderia utilizar a versão 

impressa. Os questionários de saúde mental DAWBA (mãe) e TEA-Ch (adolescente) 

foram aplicados em um computador. Prevendo possíveis problemas técnicos com os 

computadores, uma versão impressa de todos os questionários foi preparada.  

 

4.2.1. Questionário Geral 

 

É aplicado ao responsável, preferencialmente à mãe do participante. 

 

BLOCO A (identificação): composto por quatro questões; inclui a apresentação da 

entrevistadora, identificação do responsável, data e horário do início da entrevista e 

parentesco do respondente com a criança. 

 

BLOCO B (cuidado da criança): composto por 48 questões que abordam informações 

como número de moradores no domicílio, leitura infantil, atividade física e alfabetização.  

 

BLOCO C (saúde da criança): composto por 56 questões contendo perguntas 

relacionadas ao sono da criança, enfermidades, consultas médicas, medicações utilizadas 

e hospitalizações.  

 

BLOCO D (características da mãe, família e domicílio): composto por 43 questões 

tratando de temas como trabalho materno, presença de companheiro, fumo e renda 

familiar.  

 

BLOCO E (bens de consumo): composto por 15 questões abordando perguntas sobre 

posse de bens domiciliares.  

 

BLOCO F (saúde materna): composto por 20 questões que tratam sobre a saúde 

reprodutiva da mãe e gestações.  

 

EDINBURGH (Edinburgh Postnatal Depression Scale): composto por 10 questões com 

quatro opções de resposta. Este instrumento é utilizado para avaliar a frequência 
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(“ausente” até “diária”) de sintomas depressivos em mulheres no período pós-parto, 

referentes aos sete dias anteriores à entrevista. 

 

CTSPC (Parent-Child Conflict Tactics Scales): composto por 18 questões este 

instrumento avalia a violência contra a criança através de perguntas que descrevem 

variadas formas de discipliná-la. Ao longo do questionário, as medidas “mais 

adequadas” são propositadamente intercaladas com as “mais inadequadas” e as 

“violentas”. O instrumento original é composto por 22 questões, no entanto, para este 

acompanhamento quatro questões foram excluídas por tratarem de violência severa, o que 

teria implicações éticas para o estudo, uma vez que sua identificação requereria 

notificação dos responsáveis às autoridades legais. 

 

WHOQOL (World Health Organization Quality of Life): o instrumento é composto por 

26 perguntas com cinco opções de resposta que variam de “ausente” até “muito 

presente”. Este questionário propõe-se a avaliar a qualidade de vida através de questões 

que abordam a saúde física, psicológica, relacionamentos sociais e o ambiente.  

 

BLOCO J (saúde bucal do adolescente): composto por 22 questões que abordam a saúde 

bucal do adolescente desde histórico de caries até consultas com o odontologista.  

 

4.2.2. Questionário do Adolescente  

 

BLOCO A (identificação): composto por três questões que incluem a apresentação da 

entrevistadora, a identificação do adolescente e data e horário do início da entrevista. 

 

BLOCO B (escola): composto por oito questões que contém informações sobre o 

desempenho das crianças na escola.  

 

BLOCO C (percepção do ambiente escolar): composto por onze questões que tratam da 

percepção sobre o comportamento próprio e dos colegas na escola. 

 

BLOCO D (bullying na escola): composto por 15 questões abordando agressões físicas 

e morais sofridas no ambiente escolar.  
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BLOCO E (atividade física): composto por oito questões relacionadas à prática de 

atividade física dentro e fora da escola. 

 

BLOCO F (sono): composto por 20 questões sobre a qualidade e quantidade de sono 

percebida pelos adolescentes. 

 

BLOCO G (alimentação): composto por oito questões que tratam a realização de algum 

regime alimentar, assim como hábitos alimentares dos participantes.  

 

BLOCO H (eventos estressantes): composto por 22 questões que abordam a experiência 

dos adolescentes com possíveis eventos estressantes em sua vida. 

 

BLOCO I (percepção corporal): composto por três questões e aplicado com o auxílio de 

uma figura que contem imagens corporais que vão do menor ao maior, onde o adolescente 

responde sobre a percepção corporal atual, além da sua satisfação com a mesma.  

 

BLOCO J (escala de faces): composto por quatro questões, aplicado com o auxílio de 

uma figura que contem imagens de faces tristes e felizes, as quais o adolescente deve 

escolher ao responder as questões sobre imagem corporal. 

 

BLOCO K (computador/ internet): composto por quatro questões que tratam o habito de 

utilização (motivo, tempo) de computador ou internet. 

 

BLOCO L (locus de controle): composto por 12 questões sobre o locus de controle que 

é a expectativa do individuo sobre a medida em que seus reforçamentos se encontram sob 

controle interno ou externo.     

 

BLOCO M (só para meninas): composto por duas perguntas sobre período menstrual. 

 

BLOCO N (saúde bucal): composto por 11 questões que abordam a saúde bucal do 

adolescente.  

 

4.2.3. Questionário Confidencial 
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O questionário confidencial era aplicado após o questionário do adolescente. O 

participante era questionado sobre a capacidade de manusear o netbook, assim como sobre 

a compreensão das questões. Caso o adolescente não apresentasse dificuldades, o 

questionário era auto-aplicado, período no qual o participante permanecia sozinho na sala 

de entrevista. Se o adolescente apresentasse dificuldade no uso com computador, o 

confidencial era aplicado na versão impressa e se o mesmo não fosse alfabetizado, as 

questões eram lidas pela entrevistadora que orientava o adolescente na marcação das 

respostas.  

 Este questionário continha 22 perguntas sobre fumo, consumo de álcool e 

relacionamento com os pais.  

 

4.2.4. Questionário de Frequência Alimentar  

  

O QFA (Questionário de Frequência Alimentar) era composto por 89 itens 

alimentares contendo questões sobre frequência e quantidade de consumo semanal de 

alimentos pelo adolescente no último ano. O QFA era auto aplicado à mãe ou responsável 

do adolescente 

 

4.3. Testes psicológicos  

 

4.3.1. DAWBA 

 

 O DAWBA (Developmental Well-Being Assessment for Children and 

Adolescents) é um questionário dividido em duas partes: uma estruturada e outra aberta. 

Este instrumento propõe-se a fazer diagnósticos psiquiátricos segundo as classificações 

diagnósticas do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4ª edição (DSM-

IV) e da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) em crianças e adolescentes de 

5 a 17 anos de idade. O instrumento permite fazer o diagnóstico de Transtorno de 

Ansiedade de Separação, Fobia Específica, Fobia Social, Transtorno de Ansiedade 

Generalizada, Transtorno do Estresse Pós-Traumático, Transtorno do Pânico e 

Agorafobia, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, Transtorno de Oposição e Desafio, Transtorno de Conduta, Transtornos 

Alimentares (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Transtorno de compulsão alimentar) e 

Transtorno de Tiques (Síndrome de Tourette, Tiques motores e Tiques vocais). Além 
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disso, permite suspeitar de Transtorno Invasivo do desenvolvimento e Transtorno Afetivo 

Bipolar. O questionário DAWBA foi aplicado na versão online e os dados estão no site do 

DAWBA (www.dawba.com). Além disso, a versão online foi adaptada para uma versão 

em papel para ser utilizada nas visitas domiciliares e nos momentos em que o acesso à 

internet não estivesse disponível. Este questionário é aplicado ao responsável pelo 

adolescente, preferencialmente à mãe. 

 

4.3.2. TEA-Ch 

 

 O TEA-Ch (Test of Everyday Attention for Children) mede a atenção em crianças 

de 6 a 16 anos. Foi desenvolvido a partir do TEA (Test of Everyday Attention) para 

adultos, para avaliar a natureza multidimensional da atenção, levando em consideração 

as capacidades ao longo da infância. 

 O TEA-Ch utiliza nove subtestes que medem habilidades visuais e auditivas para 

determinar as fortalezas e debilidades da atenção. O teste é aplicado ao adolescente. 

 

4.4. Equipamentos  

 

4.4.1. Antropometria e pressão arterial 

 

Para realização das medidas antropométricas e aferição da pressão arterial nos 

participantes e suas mães, três equipamentos foram utilizados: um estadiômetro, fitas 

métricas inextensíveis e esfigmomanômetros digitais. 

 

Estadiômetro 

 Para aferição da altura foi utilizado o estadiômetro do modelo portátil 

Harpenden® com altura máxima de 2,06 m e precisão de 1 mm. Com estes aparelhos 

foram mensurados a altura em pé da mãe biológica e altura em pé e sentada (altura do 

tronco) do adolescente. Para a realização desta segunda medida na clínica, foi construído 

um assento com 55 cm de altura o qual foi acoplado ao estadiômetro.  

 

 Fita métrica inextensível  
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 Para aferição das circunferências da cintura e abdominal foram utilizadas fitas 

métricas inextensíveis da marca CESCORF®, com comprimento total de 200 cm e 

precisão de 1 mm. 

 

Esfigmomanômetro digital  

 A pressão arterial foi aferida através de um aparelho automático modelo HEM 742 

da marca Omron. Este aparelho era composto por um monitor e uma braçadeira pequena, 

uma média e uma grande. A braçadeira pequena foi utilizada em crianças com até 23 cm 

de circunferência braquial e a média naquelas com a circunferência maior que este valor.  

 No aparelho digital HEM 742 a insuflação é automática e ocorre por meio de uma 

bomba elétrica. A deflação ocorre por meio de uma válvula ativa de liberação de pressão 

automática. Este aparelho está capacitado para medir pressões entre 0 e 299 mmHg, pode 

ser utilizado em pessoas com arritmias e foi validado clinicamente pela BHS (British 

Hypertension Society) e pela AAMI (Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation). 

 

4.4.2. BodPod 

  

O BodPod® Gold Standard – Body Composition Tracking System é um 

pletismógrafo, o qual permite calcular o volume corporal através do deslocamento de ar. 

O valor da densidade corporal é obtido através da relação existente entre a massa corporal 

e o seu volume (estimado pelo deslocamento de ar numa câmara fechada). A massa 

corporal (em Kg) é obtida através de uma balança acoplada ao sistema, enquanto que o 

volume (em L) é mensurado pelo plestismógrafo. O peso dos participantes foi obtido a 

partir da balança do BodPod.  

 

4.4.3. Photonic Scanner  

 

 O Photonic Scanner TC2® pode capturar mapas em 3D altamente precisos da 

superfície corporal em até 10 segundos. O escaneamento, através de projeções de luz 

sobre o corpo, produz uma nuvem de pontos a partir da qual o computador extrai medidas 

de diversas dimensões corporais. Ele permite que o computador extraia automaticamente 

centenas de medidas em uma varredura, eliminando erros de medida e de registro. 
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4.4.4. DXA 

 

 O Densitômetro Ósseo com Raio-X baseado em enCORE (modelo Lunar Prodigi 

– marca GE Healthcare®) avalia a composição corporal através do princípio de 

atenuação de raios X pelos diferentes tecidos corporais. Quando um feixe de raios X 

ultrapassa o indivíduo, a intensidade com que ele chega ao outro lado está relacionada 

com a espessura, densidade e composição química dos tecidos. A atenuação desses raios 

pelo osso, tecido magro e tecido gordo ocorre de forma diferente, refletindo suas 

densidades e composição química. 

 

4.4.5. Acelerômetro  

  

Os acelerômetros utilizados foram de dois modelos: o ActiGraph modelo wGT3X-

BT (Figura 1a) e o ActiGraph modelo wActiSleep-BT (Figura 1b), ambos com 

posicionamento de uso no pulso, à prova de água e de mesma captação de dados. 

  

Figura 1. Modelo dos acelerômetros (a) ActiGraph wGT3X-BT e (b) ActiGraph wActiSleep-BT   

5. MANUAIS DE INSTRUÇÃO 
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 Foram elaborados manuais de instruções para auxiliar entrevistadoras, psicólogas, 

antropometristas e operadores do BodPod®, do Photonic e do DXA na execução do 

trabalho de campo. Os manuais referentes aos questionários continham instruções e 

simulações de respostas às possíveis dúvidas específicas de cada uma das questões. Além 

disso, traziam orientações gerais sobre material básico, rotina de trabalho, apresentação 

pessoal e postura, entre outras. Os manuais referentes à antropometria e operação dos 

aparelhos continham o passo-a-passo da sua aplicação. 

  

6. TRABALHO DE CAMPO 

 

O trabalho de campo deste acompanhamento teve início no dia 3 de fevereiro de 

2015, no turno da manhã nas dependências do prédio B do Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas (CPE).  

O atendimento aos adolescentes foi realizado de segunda a sexta, em dois turnos 

de trabalho de seis horas corridas, os quais aconteciam das 8 às 14 horas (turno da manhã) 

e das 14 às 20 horas (turno da tarde). Nos sábados o período de atendimento era das 9.00 

às 17.00 h.  

 

6.1. Logística do trabalho de campo 

 

A coleta de dados deste acompanhamento ocorreu na Clínica Médica de Pesquisa 

em Saúde Coletiva, localizada no Centro de Pesquisas em Saúde Dr. Amilcar Gigante, 

uma infraestrutura única no país, voltada para a operacionalização de pesquisas de base 

populacional na área da saúde. Todos os adolescentes e seus responsáveis eram 

convidados a comparecer na clínica mediante agendamento telefônico. Inicialmente 

foram agendados 10 adolescentes por dia, 5 em cada turno de trabalho. Esse número foi 

sendo testado e foi aumentando gradativamente até chegar a 20 agendamentos por turno 

de trabalho, com o objetivo de que pelo menos 40 adolescentes visitassem a clínica por 

dia. 

 

6.1.1. Recepção dos adolescentes 

 

O jovem agendado, ao chegar à clínica, era atendido na recepção, local destinado 

a receber o adolescente e seu responsável. Neste momento, eram solicitados os 
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documentos para fins de cadastro (Adolescente: Carteira de Identidade ou Certidão de 

Nascimento; Responsável: Carteira de identidade, CPF e Carteira de Trabalho). O nome 

do adolescente era conferido na lista de agendamentos que constava no sistema. No caso 

de o adolescente ter comparecido à clínica sem ter sido agendado, os dados eram 

procurados no sistema e o cadastro era realizado. Ainda na recepção, adolescente e 

responsável recebiam crachás, previamente elaborados, para usar durante todo o tempo 

que estivessem na clínica. Este crachá além de identificar o jovem e seu responsável, 

mostrava todos os locais pelos quais os mesmos deveriam passar, garantindo desta forma 

que os acompanhados respondessem a todos os questionários e realizassem todos os 

exames previstos. Os crachás eram diferenciados por cores, sendo o de verso azul do 

adolescente e o de verso branco do responsável. Além disso, o adolescente recebia uma 

pulseira na cor verde e seu responsável na cor prata, que continha o código de barras para 

leitura nas salas de entrevistas e nos exames, evitando, assim, erros de digitação dos 

números de identificação (ID).  

Após a entrega dos crachás e pulseiras, o(a) recepcionista entrava em contato com 

(o)a responsável pelo fluxo dos questionários, para disponibilização de entrevistadora. A 

entrevistadora chamava adolescente e responsável para leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, destinado ao responsável e o Termo de Assentimento 

Livre e Pré-informado, ao adolescente. Todos os Termos continham a identificação do 

adolescente e do responsável. Ao final da leitura, no caso de o responsável ser a mãe 

biológica, se ela mencionasse que estava grávida ou poderia estar não eram realizados os 

exames, sendo escritas no crachá as siglas G (gestante) ou PG (possível gestante). Ao 

final do TCLE constava uma lista com os procedimentos (questionários e exames) que 

seriam realizados e o jovem deveria marcar um “X” em todos aqueles itens que estivesse 

de acordo em fazer. Se o adolescente recusasse ou relatasse possuir algum impedimento 

para a realização dos exames, o doutorando de plantão era chamado para tentar reverter a 

recusa ou confirmar o critério de exclusão (CE) ou a recusa (R), assinalando no crachá. 

O mesmo ocorria para o(a) responsável e, no caso de não ser a mãe biológica, era 

assinalado como critério de exclusão para os exames. 

Após assinatura dos Termos, o adolescente era conduzido para os responsáveis 

pelo fluxo da clínica, que encaminhavam para as entrevistas ou para os equipamentos. A 

clínica ficou dividida em dois espaços, um para a aplicação dos questionários e outro para 

a realização de exames. Cada espaço era controlado por uma pessoa que portava um 
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tablet, com acesso aos dados dos participantes. Portanto, quatro pessoas (duas por turno) 

estavam responsáveis por esse controle. 

Na parte das entrevistas eram aplicados todos os instrumentos: questionário geral, 

questionário do adolescente, questionário confidencial, QFA, TEA-Ch e DAWBA. Na 

parte dos equipamentos eram realizados os seguintes exames: pletismografia por 

deslocamento de ar (BodPod), densitometria (DXA), avaliação das dimensões corporais 

(Photonic Scanner), antropometria (altura, altura sentado e circunferência da cintura) e 

pressão arterial. A ordem com que os adolescentes realizavam os blocos (questionários 

ou equipamentos) era controlada pelos responsáveis pela distribuição (chamado de fluxo) 

dos jovens na clínica. 

Entre a realização dos exames e dos questionários era oferecido aos entrevistados 

um lanche (sanduíche, salada de frutas e suco) e acesso a computadores com internet e 

televisão, na sala de recreação, a qual era supervisionada por uma monitora. 

 

6.1.2. Entrevistas 

 

No “Fluxo” das entrevistas não havia uma ordem preferencial para realização das 

mesmas. Em cada uma das seis salas de entrevista do questionário geral e confidencial as 

questões eram registradas em netbooks ou computadores de mesa. O QFA era aplicado 

em uma sala contendo quatro computadores e o seu preenchimento era supervisionado 

por uma monitora. No caso de dúvidas que as entrevistadoras tinham sobre a resposta 

do/a entrevistado ou qualquer outra situação, a doutoranda de plantão era consultada. 

 

6.1.3. Equipamentos 

 

No “Fluxo” dos exames, o membro da coorte era conduzido pela responsável pelo 

entretenimento até um vestiário para trocar sua roupa por aquela apropriada para os 

exames. Era necessária a retirada de qualquer objeto de metal para a realização dos 

exames de composição corporal. Com a troca de roupa, os/as jovens deixavam seus 

pertences em armários com cadeados e percorriam todos os exames de posse da sua chave. 

Durante o fluxo na parte dos equipamentos alguns pré-requisitos foram seguidos. 

 

BodPod 
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Era o aparelho com prioridade, ou seja, sempre que possível era a primeira medida 

a ser realizada. Nessa estação era medido o peso do/a jovem e anotado no crachá para que 

esse dado fosse utilizado no DXA. Tal aparelho necessitava também da medida de altura 

do adolescente, de forma que a sala de Antropometria tinha a mesma prioridade que o 

BodPod (era indiferente a prioridade entre BodPod e Antropometria). No BodPod, o/a 

participante permanecia dentro do aparelho, uma câmara fechada por alguns segundos e 

era orientado a não se mexer. Era obrigatório o uso de uma touca de natação. 

 

Antropometria e pressão arterial 

Nesta sala eram aferidas medidas de pressão arterial, circunferência da cintura, 

altura com o/a jovem sentado/a, bem como a altura em pé. Também era aferida a altura 

em pé da mãe biológica. Havia duas antropometristas e cada uma delas coletava todas as 

medidas uma vez. Quando apresentava diferença entre as medidas de cada 

antropometrista acima do erro aceitável, cada antropometrista realizava uma segunda 

medida. O erro aceitável para cada medida era: 0,7 cm para altura sentada e altura em pé, 

e 1 cm para a circunferência da cintura. A medida da pressão arterial era aferida duas 

vezes, a primeira ao início das medidas e a segunda ao final das medidas. 

 

Photonic Scanner 

Nesta sala o/a jovem entrava na câmara escura, era posicionado e permanecia por 

alguns instantes sem se mexer. Neste aparelho o uso de qualquer tecido no corpo que não 

fosse a roupa fornecida pela pesquisa, gesso ou tatuagens grandes e escuras, atrapalhava 

a formação da imagem 3D e das medidas de circunferência. Este equipamento não exigia 

prioridade, ou seja, não dependia de outros equipamentos para ser realizado. 

 

DXA  

Nesta sala o/a adolescente deitava na cama anexa ao aparelho e era realizado um 

scanner do seu fêmur, coluna e corpo inteiro. O/A adolescente não poderia ter 

pinos/placas nos ossos ou estar usando qualquer objeto de metal. Este equipamento exigia 

que as medidas de peso e altura tivessem sido aferidas previamente. 

6.1.4. Acelerometria 

 

Ao término dos exames e questionários, o/a adolescente era encaminhado/a à 

recepção onde era colocado um acelerômetro no punho de seu braço não dominante. Tal 



112 
 

aparelho era utilizado para mensuração objetiva de atividade física, sendo responsáveis 

pela captação de movimentos corporais para estimar os padrões de atividade física dos 

participantes. 

6.1.4.1. Acelerômetro 

 

Durante o acompanhamento estavam disponíveis no total 336 acelerômetros do 

modelo Actigraph wGT3X-BT e 140 do modelo Actigraph wActiSleep-BT. Em média, 

eram utilizados semanalmente cerca de 185 acelerômetros. A preparação dos aparelhos 

foi realizada através do software Actilife 6.11.6.623 BETA, assim como a conferência 

inicial dos dados. 

 

6.1.4.2. Logística de coleta dos dados 

 

Os aparelhos eram programados para captar dados a partir das 14 horas para 

acelerômetros colocados no turno da manhã, a partir das 20 horas para aqueles colocados 

no turno da tarde e a partir das 18 horas para aqueles colocados nos sábados. Dessa forma, 

a captação de dados totalizava pelo menos cinco dias completos, dependendo do dia de 

colocação, de acordo com o fluxograma de colocação (Figura 2). Os acelerômetros 

colocados nas segundas, terças e quartas-feiras eram coletados na segunda-feira posterior 

à colocação do monitor. Acelerômetros colocados nas quintas, sextas e sábados eram 

coletados na quarta-feira posterior à colocação do monitor. Por exemplo: se a colocação 

era feita em uma quarta-feira pela manhã, o acelerômetro era programado para captar 

dados das 14 horas de quarta-feira até às 8 horas da segunda-feira da semana seguinte.  
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Figura 2. Fluxograma de colocação dos acelerômetros 

 

Os acelerômetros eram preparados para captar os dados com uma frequência de 

detalhamento das informações de 60Hz. Para identificação dos dados e registro dos 

usuários, eram usadas na preparação do acelerômetro as seguintes informações: (a) 

número identificador; (b) primeiro nome e as iniciais do sobrenome; (c) data de 

nascimento. Além destas práticas, cabe ressaltar que para a preparação dos acelerômetros 

a bateria dos mesmos era carregada até 100% de sua capacidade antes de serem acionados. 

Em caso de preparação de acelerômetro com urgência, era garantido que a carga estivesse 

em pelo menos 90%. Todas as instruções sobre a logística da preparação dos 

acelerômetros constam no manual de instruções da acelerometria. 

Diariamente, a lista de agendamentos referente a cada turno era enviada para o 

responsável pela acelerometria. Com o ID e iniciais do nome do/a adolescente o aparelho 

era configurado em um software e, depois de ativado para uso, era levado para recepção 

a fim de ser colocado no pulso dos jovens. Se um adolescente chegasse à clínica para ser 

atendido sem agendamento, realizava-se a programação enquanto eram realizados os 

exames e as entrevistas.  

Na recepção, o jovem era orientado sobre o uso do acelerômetro e era entregue 

um guia de orientações sobre a utilização do equipamento. Era questionado ao 

adolescente qual era a sua mão dominante, sendo o aparelho colocado no braço não 

dominante e com os pinos voltados para os dedos. O(a) recepcionista orientava o/a jovem 

sobre a utilização durante as 24 horas do dia, inclusive no banho, para dormir e em 
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qualquer outra atividade. A necessidade de que o monitor de atividade física fosse 

utilizado o máximo de tempo possível dentro do período determinado era sempre 

ressaltada. Após colocar o aparelho no/a jovem, explicar o uso e entregar as instruções, 

o/a recepcionista registrava em planilha específica a data, a hora, o número de 

identificação do acelerômetro, um telefone para contato e o local para coleta do monitor 

após o período de uso. Depois deste processo, o responsável pela acelerometria (Cristian 

Lourenço) preparava uma planilha de coleta que era entregue aos coletores (motoqueiros) 

para a busca dos aparelhos no local e horário marcado previamente. Esta planilha era 

entregue aos coletores um dia antes das coletas. Era orientado que o acelerômetro fosse 

retirado do pulso pelo coletor sempre que possível.  

Posteriormente ao recolhimento do aparelho pelo motoboy e chegada do 

acelerômetro na Clínica do CPE, eram iniciados os procedimentos de download dos 

arquivos com os registros contidos nos monitores em um computador exclusivo para este 

fim, sendo os arquivos gerados e armazenados primeiramente nesta máquina. Além disso, 

todas as quintas-feiras os dados eram transferidos por um responsável pelos bancos de 

dados da Coorte 2004 (Cauane Blumenberg Silva) para um compartimento de memória 

externa, para outro computador da acelerometria (computador exclusivo para 

armazenamento e análises) e, por fim, para um servidor de armazenamento do Centro de 

Pesquisas Epidemiológicas da UFPel. Sempre após o download, o acelerômetro era 

colocado para carregar sua bateria e era disponibilizado para uso novamente. 

Ao fazer o download do dado, o software utilizado permitia ver quantos dias o 

adolescente utilizou o acelerômetro. Para o dado ser considerado válido neste momento, 

o participante deveria ter mantido o aparelho fixado no pulso por um período equivalente 

a, no mínimo, quatro dias, do contrário este dado precisaria ser novamente coletado. Nos 

casos em que os acelerômetros retornavam com menos de 50% de uso, o adolescente 

ficava como pendente para acelerometria e a equipe desta era responsável por contatá-

lo(a) e realizar o agendamento para a colocação do aparelho. Nesta situação, a colocação 

era feita por meio de uma motocicleta pelo mesmo funcionário que realizava o 

recolhimento dos aparelhos. Caso ele(a) não aceitasse recolocar, passava a ser 

contabilizada como perda. 

Algumas situações caracterizavam o adolescente como critério de exclusão para 

esta etapa específica do estudo, sendo as seguintes: (a) incapacidade de deslocar-se 

caminhando de um lugar ao outro, (b) distúrbios mentais nos quais o adolescente não 

permite a colocação do aparelho e (c) não residir em Pelotas, exceto quando os 
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responsáveis se disponibilizavam a enviar o aparelho de volta à Pelotas por meio de 

correio. 

Para fins de controle de qualidade, o banco de dados era verificado 

periodicamente, juntamente com a planilha de controle e o banco de dados da 

acelerometria. A partir dessa rotina eram identificados e corrigidos possíveis problemas 

na programação dos acelerômetros ou pendências e inconsistências. Além disso, 

mensalmente era realizado um monitoramento em relação ao número de elegíveis, dados 

coletados, acelerômetros em uso no momento, pendências de colocação, perdas e recusas. 

 

6.1.5. Encerramento da visita 

 

Antes de deixar a clínica o jovem recebia uma ajuda de custo pela sua participação 

(R$50,00) e assinava um recibo do valor. O jovem ou seu responsável poderiam solicitar 

atestados para comprovar falta na escola ou trabalho, o qual era prontamente fornecido. 

Tais documentos ficavam à disposição na recepção e eram assinados pela supervisora de 

campo. 

O tempo médio que os jovens permaneciam na clínica variou do início à metade-

final do trabalho de campo. Inicialmente os jovens ficavam, em média, três horas e 40 

minutos na clínica. Na metade do campo, a média de tempo reduziu em apenas 20 

minutos, mas na 22ª semana, o tempo de permanência na clínica foi reduzido em uma 

hora com relação à primeira semana. Na última semana de campo, os participantes 

permaneceram na clínica, em média, uma hora e 40 minutos (Figura 3). 
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Figura 3. Tempo médio (em horas) de permanência dos participantes na clínica por 

semana. 

 

6.2. Estratégias de busca dos adolescentes 

 

6.2.1. Rastreamento de endereços não encontrados 

 

Durante o trabalho de campo, três rastreadores trabalharam na localização dos 

domicílios daqueles adolescentes que não tinham telefone/contato. Inicialmente, apenas 

uma rastreadora era responsável por essa tarefa, mas, em seguida ela solicitou dispensa e 

outra pessoa foi contratada. No final do trabalho de campo houve a necessidade de 

contratar mais uma pessoa.  

Com base em um levantamento dos endereços dos acompanhamentos anteriores, 

os rastreadores iam até esses endereços, do mais antigo até o mais recente e preenchiam 

na folha de rosto do adolescente. Num segundo momento, nos casos de não encontrarem 

o/a adolescente, era fornecido o endereço de parentes, na tentativa de localizá-lo ou 

coletar informações de mudança de endereço e telefone. Neste momento os rastreadores 

deixavam o folder para o/a jovem e em alguns casos solicitavam o agendamento da visita 

do mesmo na clínica do CPE. 
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6.2.2. Divulgação imprensa local e redes sociais 

 

Com o objetivo de divulgar o acompanhamento da coorte de 2004 e incentivar a 

participação dos adolescentes no estudo, foi publicada uma matéria no jornal Diário 

Popular. 

Ainda, foi divulgado o perfil da Coorte de 2004 no Facebook 

(https://www.facebook.com/coorte2004/?fref=ts), com o mesmo objetivo. 

 

6.2.3. Visitas domiciliares 

 

Com o objetivo de encontrar jovens cujo contato era difícil ou inexistente ou ainda 

nos casos em que eles eram agendados muitas vezes, mas não compareciam à clínica, 

visitas domiciliares começaram a ser realizadas em 29 de julho e se estenderam até 11 de 

setembro de 2015. Um motorista foi contratado para deslocar parte da equipe utilizando 

um carro (van) até a residência dos adolescentes. A equipe era formada por: um 

doutorando, uma entrevistadora treinada, que aplicava questionário geral, questionário do 

adolescente e orientava o preenchimento do questionário confidencial, e uma psicóloga. 

O veículo percorria os vários bairros da cidade em busca de jovens que não compareceram 

na clínica após vários agendamentos telefônicos ou que o contato telefônico não tinha 

sido possível. Essa estratégia funcionava de segunda a sábado. Os participantes eram 

inicialmente convidados a ir à clínica e, se aceitassem, a van encarregava-se do transporte. 

Caso contrário, eram entrevistados em domicílio. Um total de 49 jovens e mães respondeu 

os questionários no domicílio, sendo que destes 16 jovens e 12 mães compareceram à 

clínica para realização dos exames. 

 

7. GERENCIAMENTO DOS DADOS 

 

7.1. REDCap 

 

Todos os netbooks e tablets utilizados para a coleta de dados eram vinculados ao 

programa REDCap, onde os instrumentos para coleta de dados foram desenvolvidos. Um 

ícone para acesso rápido ao ambiente de coleta foi configurado na área de trabalho de 

cada computador. No caso dos tablets, este acesso era realizado através do aplicativo 

móvel do REDCap. O acesso ao ambiente de coleta era exclusivamente feito a partir da 

https://www.facebook.com/coorte2004/?fref=ts
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rede local (dentro das dependências da clínica), visto que o servidor central foi 

configurado somente para este fim.  

Os dados coletados na clínica eram registrados em tempo real com o servidor 

central do REDCap, para evitar que possível falhas do sistema acarretassem em perda de 

dados. O processo de extração de dados do servidor e a tradução destes dados para bancos 

Stata® eram feitos semanalmente.  Durante o processo de tradução, um script fazia 

correções no banco de dados, como: corrigir datas, número de identificação (nquest), 

dígito verificador (dv) e formatar variáveis. 

 

7.2. Equipamentos 

 

BodPod 

Os dados eram armazenados no banco de dados do aparelho e extraídos 

semanalmente em formato de texto, com os dados das variáveis separados por tabulações. 

Era gerado um banco em Stata® através do comando “infix” e rodado um script para 

renomear, organizar e criar rótulos para as variáveis, separando as observações por 

indivíduo. Também com frequência semanal, os dados obtidos a partir do BodPod eram 

vinculados ao instrumento de controle de aplicação de exames desenvolvido no REDCap.  

 

Photonic Scanner 

Este aparelho possibilita medir inúmeras dimensões corporais. No entanto, para 

este estudo foram escolhidas 60 medidas de interesse através dos “MEP Files”, que são 

arquivos de instruções que determinam quais medidas serão feitas no modelo 3D (ex.: 

cintura, peito, quadris, circunferência abdominal, etc). Os dados coletados foram 

armazenados em 5 pastas: BIN Files, OBJ Files, RBD Files, VRML Files e ORD Files. 

BIN Files: arquivos contendo o mapa com as coordenadas tridimensionais de cada 

um dos milhares de pontos que compõe o corpo do indivíduo. Os pontos são marcados 

nos eixos (X, Y e Z). 

OBJ Files: arquivos com definições geométricas, ou seja, a posição de cada vértice 

e a posição das texturas de membros superiores, inferiores e tronco.  

RBD Files: arquivos contendo a imagem corporal em 3D e a aplicação do MEP 

File (descrito acima). 

VRML Files: arquivos com formato texto que armazenam vértices e arestas de 

polígonos 3D. 
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ORD Files: arquivos de texto que contém as variáveis e valores de cada leitura do 

indivíduo (2 a 3 leituras/indivíduo). São gerados após a aplicação do MEP file no arquivo 

RBD. 

A coleta foi feita a partir dos arquivos de texto ORD e gerado um banco em Stata® 

através do comando “infix” e do uso de um dicionário para tradução desses dados. Em 

seguida foi rodado um script para renomear, organizar e criar rótulos para as variáveis, 

separando as observações por indivíduo. 

 

DXA 

Os dados coletados durante o exame foram armazenados em tabelas do Microsoft 

Access® através de uma consulta que gerou uma nova tabela contendo os dados do 

paciente (nquest, nome, idade, etc) e os resultados de sua composição corporal (densidade 

óssea, massa magra e massa gorda). 

Foram gerados dois bancos de dados utilizando-se o Stat Transfer®: composição 

corporal e densidade óssea. Após, foi rodado um script em cada banco para renomear, 

criar rótulos para as variáveis e organizar as observações por criança. 

 

7.3. Análise de consistência 

 

Em todos os bancos de dados foi conferido se haviam questionários duplicados. 

No caso de ter ocorrido erro na digitação do número de identificação da criança (nquest), 

gerando a duplicata, era feita uma verificação das crianças que haviam comparecido à 

clínica naquele dia até que fosse encontrado o nquest correto. A criação de duplicatas era 

passível apenas no caso dos aparelhos de composição corporal, visto que no caso dos 

questionários o registro de todos os participantes foi previamente importado para o 

servidor do REDCap. Quando uma duplicata era identificada nos bancos de dados dos 

aparelhos, os dados eram conferidos e era excluído o registro com informações faltantes 

ou o mais antigo.  

Também eram conferidas as datas de realização da entrevista, que deveriam estar 

no intervalo de início e fim do acompanhamento. Além disso, a coerência das respostas 

foi conferida, tanto em relação às medidas antropométricas possíveis, quanto a questões 

respondidas nos questionários.  
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7.4. Decisões de mudanças ao longo do campo (Photonic Scanner) 

 

A aquisição dos modelos corporais 3D através do Photonic Scanner possui 

limitações quanto a indivíduos de cor da pele preta ou com tatuagens com cores escuras. 

Para que, nestes casos, as medições fossem feitas de forma adequada, a opção de 

exposição rápida era desativada. Este tipo de medida foi utilizado apenas quando o 

método convencional não era capaz de obter imagens corporais adequadas 

 

8. REVERSÃO DE RECUSAS 

 

Alguns jovens recusaram participar do acompanhamento no primeiro contato com 

a responsável pelos agendamentos na clínica, ou, ainda, aceitavam o agendamento várias 

vezes, mas não compareciam. Portanto, ao longo do acompanhamento, as responsáveis 

pelos agendamentos ligavam para os jovens e tentavam reverter tal situação por meio de 

propostas como: trocar horários, agendar visita domiciliar ou então negociar sobre os 

procedimentos que despertavam medo ou desconfiança por parte dos adolescentes. Ainda, 

aqueles que não atendiam os telefonemas recebiam as visitas domiciliares das 

doutorandas responsáveis para agendar uma visita ou, se o adolescente aceitasse, já 

receber a equipe dos questionários. Contou-se com a participação da aluna de doutorado 

da Universidade de São Paulo, Carolina Lamaison, que auxiliou nesta tarefa. 

 

9. OUTRAS CIDADES 

 

Alguns jovens aos 11 anos estavam residindo fora da cidade de Pelotas. Para esses 

adolescentes era feita a proposta de agendarem a visita à clínica e serem ressarcidos com 

o valor gasto com passagens até Pelotas no ato da apresentação das notas fiscais. Ainda, 

para os jovens moradores fora de Pelotas que não puderam se deslocar até a cidade foram 

oferecidas as entrevistas por telefone. As entrevistadoras ficavam responsáveis por entrar 

em contato com os adolescentes para aplicar o questionário geral, e as psicólogas, os 

testes psicológicos. Ao término da aplicação dos instrumentos, tentava-se convencer o/a 

jovem a visitar a clínica para realização dos exames de composição corporal.  

Foram detectados 464 jovens morando fora do município. Dessa forma, foi 

realizado contato telefônico com estes jovens, sendo que 346 compareceram à clínica para 

acompanhamento e apenas um jovem respondeu o questionário por telefone. A Tabela 2 
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especifica o número de jovens residentes em outros locais do RS e fora do estado e as 

entrevistas realizadas na Clínica ou por telefone. 

 

Tabela 2. Entrevistas realizadas na Clínica e por telefone com jovens residentes em 

outros locais do RS e fora do estado (n=464). 

Local Jovens 
Entrevistas realizadas 

Clínica Telefone 

Rio Grande do Sul 401 341 0 

Santa Catarina 43 5 0 

Paraná 7 0 0 

Outros estados 13 0 1 

Total 464 346 1 

 

 

10. EQUIPE 

 

10.1. Estrutura 

 

A coordenação do Estudo de Coorte de Nascimentos de 2004 em Pelotas, RS é 

dos professores Aluísio Barros, Iná Santos e Alícia Matijasevich. A área de Saúde Mental 

foi coordenada por Alicia Matijasevich e Tiago Munhoz. A supervisão geral e a 

coordenação do trabalho de campo ficaram a cargo da nutricionista Fernanda Mendonça 

e das doutorandas Caroline Costa, Rosália Neves e Simone Farías. 

 

10.2. Reuniões 

 

Pesquisadores, supervisão e colaboradores 

A equipe de professores pesquisadores, supervisora, colaboradores e doutorandas 

tinham reuniões mensais para a discussão de estratégias de logística e busca de jovens, 

distribuição de tarefas e responsabilidades e atualização do andamento do campo. 

 

Equipe 
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Ao longo do trabalho de campo, reuniões com a equipe de trabalho foram 

realizadas com o objetivo de informar eventuais mudanças na logística, questionários, 

postura, entre outros. Em geral, as reuniões eram organizadas pela supervisora do trabalho 

de campo e pelas doutorandas. 

 

Confraternizações 

Foram promovidas duas confraternizações com toda a equipe de pesquisa. O 

objetivo principal desses encontros foi manter uma integração entre o grupo em um 

momento informal. Além disso, os encontros eram utilizados para informar sobre o 

andamento do estudo e incentivar a manter o espírito de equipe. 

 

10.3. Alterações na equipe no decorrer do trabalho de campo 

No decorrer do campo algumas mudanças foram necessárias, por demanda da 

própria equipe.  

No grupo de entrevistadoras, inicialmente uma delas solicitou dispensa, sendo 

chamada uma candidata da lista de espera. Após um determinado período, essa mesma 

entrevistadora chamada também solicitou dispensa, entretanto, não foi chamada uma 

substituta, sendo o campo realizado com nove entrevistadoras.  

Quanto à equipe de psicologia, no decorrer do trabalho de campo cinco psicólogas 

solicitaram dispensa e, por esse motivo, realizou-se um novo treinamento e duas 

candidatas foram selecionadas.  

Ainda, solicitaram dispensa uma pessoa responsável pelo agendamento dos 

participantes, uma pela antropometria, uma pelo QFA, uma pelo BodPod e uma pela 

recepção. Para antropometria e QFA foram chamadas duas pessoas que ficaram na lista 

de espera. Para BodPod e agendamento uma única pessoa foi contratada, pois já havia 

participado do treinamento de ambos operação dos aparelhos e agendamento. E, por fim, 

para recepção uma entrevistadora foi remanejada para esta função. 

Na equipe de rastreamento, a única pessoa responsável pela tarefa anteriormente 

ao trabalho de campo solicitou dispensa no início do mesmo e outra pessoa foi contratada. 

No final do trabalho de campo houve a necessidade de contratar mais uma pessoa. 

 

11. ASPECTOS FINANCEIROS 
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O controle financeiro da pesquisa ficou a cargo do coordenador Aluísio Barros e 

do administrador do Centro de Pesquisas Epidemiológicas, Luis Fernando Barros. A 

supervisora de campo informava mensalmente ao administrador o total a ser pago para 

cada membro da equipe. A equipe de entrevistadoras recebia bolsas CNPq, a equipe de 

psicólogas recebia bolsas de autônomo FAPESP, enquanto que motoboys recebiam por 

produtividade.  

 

12. RESULTADOS PRELIMINARES DO TRABALHO DE CAMPO 

 

A seguir são apresentados alguns dos principais resultados do trabalho de campo.  

Como panorama geral do acompanhamento, observa-se, nas semanas 1, 2 e 3, um 

número menor de jovens sendo acompanhados, devido ao agendamento ter sido 

programado para tal. Eram as semanas de adaptação dos entrevistadores e a logística 

ainda estava sendo observada. A partir da semana 4 houve um aumento importante no 

número de atendimentos. Observa-se um declínio nas últimas cinco semanas de 

acompanhamento, quando os jovens procurados eram aqueles que já tinham sido 

agendados e até mesmo visitados em outras ocasiões e não tinha sido possível a entrevista 

e realização de exames corporais (Figura 4). 

O trabalho de campo teve duração de 34 semanas. Em algumas delas o trabalho 

foi interrompido por feriados e em outras o trabalho era estendido aos sábados e 

domingos. 
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Figura 4. Panorama semanal do acompanhamento dos 10 anos, Coorte de Nascimentos de 2004. 

 

Das 4.231 crianças nascidas vivas em 2004, 98 foram detectadas como óbitos (até 

o ano de 2015). Dentre os 4.133 restantes, 3.566 realizaram as entrevistas na clínica em 

2015. Dessa forma, os indivíduos que completaram as entrevistas, somados aos óbitos, 

resultaram em uma taxa de acompanhamento de 86,6% em 2015. 
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Programa de Pós-graduação em Epidemiologia 

Departamento de Medicina Social 

Faculdade de Medicina 

Universidade Federal de Pelotas 

 

COORTE DE NASCIMENTOS DE PELOTAS DE 2004 

VISITA AOS 10 ANOS DE IDADE 

Investigadores responsáveis: Prof. Dr. Alicia MatijasevitchManitto, 

Prof. Dr. Aluísio J. Dornellas de Barros; Prof. Dr. Iná S. dos Santos 

 

Centro de Pesquisas em Saúde Dr. Amílcar Gigante 

Rua Marechal Deodoro 1160, 3º piso, 96020-220, Pelotas, RS, Fone/Fax: 53 3284 1301 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E PRÉ-INFORMADO DO ADOLESCENTE 
 

Você está sendo convidado para participar, voluntariamente, do estudo: “Coorte de Nascimentos 

de 2004”. Sua mãe ou responsável por você já permitiu sua participação. Queremos saber suas condições 

de saúde no seu 10º ano de vida, seu crescimento, desenvolvimento, utilização de serviços de saúde e 

aspectos psicológicos. 

A pesquisa será realizada aqui na clínica do Centro de Pesquisas, por entrevistadoras devidamente 

treinadas. Serão realizadas medidas de peso, altura, altura sentada, circunferência da cintura, pressão 

arterial, avaliação da composição corporal e habilidades. Para avaliação da composição corporal serão 

usados equipamentos modernos. Para esses exames, você vai usar roupa e touca de banho limpas, que serão 

fornecidas por nosso pessoal. Além da realização dessas medidas, você irá responder aos questionários que 

terão perguntas gerais: de saúde, comportamento e escolaridade. No questionário confidencial, terão 

perguntas mais íntimas, mas o seu nome não aparecerá. Ao final das entrevistas e dos exames, você colocará 

no pulso  um aparelho chamado acelerômetro, o qual medirá a sua atividade física durante 5 a 8 dias. Todos 

os resultados serão mantidos em sigilo e serão usados apenas para fins de pesquisa. Como já foi dito, sua 

participação neste estudo será voluntária e você poderá interrompê-la a qualquer momento.  

 Este projeto não envolve nenhum risco para você. Além disso, vamos fazer muitas perguntas e 

algumas delas poderão deixá-lo(a) pouco à vontade. Por favor, lembre-se que você poderá deixar de 

responder qualquer pergunta que desejar. Os resultados das análises poderão servir de base para programas 

visando prevenir doenças comuns na fase adulta. Você não terá que pagar por nenhum dos procedimentos. 

Depois da entrevista, as informações prestadas serão utilizadas sem identificação em todas as etapas do 

estudo. Todos os resultados do estudo serão apresentados sem identificar individualmente qualquer 

participante. 

 

_______________________________      _____________________________    

Nome da mãe ou responsável                      Nome do(a) adolescente 

   

 _______________________________   _____________________________ 

Assinatura     Assinatura    

 

Data: __ __/__ __/__ __ __ __                                                      _____________________________ 

                                                               Entrevistadora 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a natureza, objetivos, 

riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para perguntas e as respondi em sua totalidade. 

O (a) adolescente compreendeu minha explicação e aceitou, sem imposições, assinar este consentimento. 

  

ASSINATURA DOS INVESTIGADORES: 
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Resumo 

 

Análise transversal com objetivo de descrever o consumo de alimentos ultraprocessados, 

segundo características demográficas e socioeconômicas. Foram utilizados dados das 

coortes de nascimentos de Pelotas de 2004, 1993 e 1982, respectivamente aos 11, 22 e 30 

anos de idade, coletados entre 2012 e 2015. O desfecho foi a contribuição relativa dos 

alimentos ultraprocessados na ingestão energética diária. As variáveis independentes 

maternas foram cor da pele autodeclarada, escolaridade, idade e renda familiar (obtidas 

no estudo perinatal); e, do membro da coorte, sexo, cor da pele, escolaridade e renda 

familiar atual (as duas últimas obtidas nos acompanhamentos de 11, 22 e 30 anos das 

respectivas coortes). Foram calculadas médias brutas e ajustadas do desfecho, totais e 

segundo as variáveis independentes. A contribuição energética diária dos 

ultraprocessados foi maior na coorte mais jovem (33,7%, 29,8% e 25,1% aos 11, 22 e 30 

anos, respectivamente). Escolaridade materna apresentou associação com o desfecho tipo 

dose-resposta inversa nas coortes de 2004 e 1993 e direta na coorte de 1982. O sexo 

feminino esteve associado à maior contribuição dos ultraprocessados nas coortes de 1993 

e 1982. Cor da pele materna, nas coortes de 2004 e 1993, e do participante, na coorte de 

1982, mostraram-se associados à contribuição energética proveniente de 

ultraprocessados. Informações provenientes de políticas de alimentação e nutrição 

necessitam de maior disseminação, principalmente entre mulheres e grupos populacionais 

de menor escolaridade, incluindo sua promoção na mídia e nos serviços de saúde, a fim 

de diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados. 

 

Palavras-chave: alimentos ultraprocessados; estudos de coorte; adolescentes; adultos.  
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Introdução 

Nas últimas três décadas, a obesidade tem apresentado prevalências crescentes, 

tanto em países de alta como de baixa e média renda1. Um dos fatores relacionados ao 

aumento da obesidade é a modificação nos padrões de alimentação observada no mesmo 

período. Alimentos tradicionais básicos, como feijão, leite, frutas e vegetais, que possuem 

menor densidade energética e maior densidade nutricional, passaram a ser substituídos 

por alimentos prontos ou pré-prontos para consumo, que, em geral, possuem alto grau de 

processamento, bem como elevado teor de açúcar, sal e gorduras2-4. 

Conforme o grau de processamento industrial, a classificação NOVA divide os 

produtos alimentares em quatro grupos: alimentos in natura ou minimamente 

processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos 

ultraprocessados5, 6. Este último grupo é composto por produtos prontos para comer ou 

aquecer, sendo altamente convenientes, por necessitarem pouca ou nenhuma preparação 

culinária. Em geral, o consumo desses alimentos tende a substituir aqueles in natura ou 

minimamente processados, gerando uma alimentação desequilibrada em termos 

nutricionais5. Além disso, substâncias de uso exclusivamente industrial como corantes e 

aromatizantes, adicionadas com a finalidade de aumentar a durabilidade, tornam estes 

alimentos altamente palatáveis, colaborando para o aumento do seu consumo5, 6. Apesar 

de o uso de aditivos ser legalmente autorizado, os efeitos do consumo cumulativo ao 

longo da vida e da interação entre eles, sobre a saúde, ainda são desconhecidos7. 

A evolução anual de vendas de alimentos ultraprocessados tem sido ascendente, 

refletindo o aumento do consumo desses alimentos8, 9. No Brasil, um estudo de 

abrangência nacional, entre adolescentes e adultos, mostrou que cerca de 30% do aporte 

energético diário total, em 2008-09, era proveniente de alimentos ultraprocessados10. Em 

estudos realizados em países de alta renda, as calorias diárias provenientes da ingestão de 

alimentos ultraprocessados variaram entre 48,0% e 58,5%, no período de 2004 a 201411-

13. 

Em estudos transversais, o consumo desses produtos parece ser menor à medida 

que aumenta a idade10-12. Entretanto, não existem estudos sobre os fatores relacionados 

ao consumo de ultraprocessados em diferentes faixas etárias. Assim, o objetivo deste 

estudo é descrever o consumo de alimentos ultraprocessados, segundo características 

demográficas e socioeconômicas, utilizando dados das Coortes de Nascimentos de 

Pelotas de 2004, 1993 e 1982, respectivamente aos 11, 22 e 30 anos, coletados entre 2012 

e 2015. 
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Métodos 

As Coortes de Nascimentos de Pelotas de 2004, 1993 e 1982 têm acompanhado, 

ao longo da vida, todos os nascidos vivos naqueles respectivos anos. Para as três coortes, 

os recém-nascidos elegíveis eram filhos de mães residentes na área urbana de Pelotas, de 

acordo com os limites territoriais vigentes em 01 de janeiro de 1982, pois parte da cidade 

emancipou-se em maio de 1982. As estratégias de recrutamento foram as mesmas nas três 

coortes, com a inclusão de partos ocorridos em todas as maternidades da cidade. Em 2004, 

1993 e 1982, um total de 4.231, 5.249 e 5.914 mães, respectivamente, aceitaram participar 

e foram entrevistadas logo após o parto (taxa de recusa inferior a 1% nas três coortes), e 

seus filhos foram subsequentemente acompanhados ao longo dos anos. Detalhes 

metodológicos das três coortes estão descritos em outras publicações14-16.  

Em relação à amostra original, as taxas de acompanhamento foram de 86,6% na 

coorte de 2004 (11 anos), 76,3% na coorte de 1993 (22 anos) e 68,1% na coorte de 1982 

(30 anos). Tanto na entrevista hospitalar (estudo perinatal) como nos acompanhamentos, 

entrevistadoras treinadas aplicaram questionários padronizados e pré-codificados, 

semelhantes entre as coortes. Os instrumentos continham questões sobre temas 

relacionados à saúde. Os dados dos acompanhamentos utilizados neste artigo foram 

coletados em uma clínica especificamente montada para a operacionalização das 

coortes14-16. 

O consumo alimentar dos participantes foi avaliado por meio da aplicação de 

questionários de frequência alimentar (QFA) semi-quantitativos, que investigam os 

hábitos alimentares referentes aos 12 meses anteriores à entrevista. A frequência de 

consumo de cada item alimentar foi medida a partir das seguintes alternativas: nunca ou 

<1x/mês, 1-3x/mês, 1x/semana, 2-4x/semana, 5-6x/semana, 1x/dia, 2-4x/dia e ≥5x/dia. O 

QFA das três coortes continha 88 itens17, sendo a porção média baseada em medidas 

caseiras, conforme Tabela para Avaliação do Consumo Alimentar em Medidas 

Caseiras18. A porção média era apresentada com o auxílio de imagens, e o participante 

respondia se seu consumo era habitualmente menor, igual ou maior do que a porção 

média. O QFA utilizado na coorte de 1982 alguns alimentos diferentes dos das outras 

duas coortes. Os métodos de construção do QFA utilizado estão descritos em outra 

publicação17. Os alimentos investigados nos QFAs estão dispostos em material 

suplementar (Tabela Suplementar). 

Nas análises, as frequências de consumo relatadas em cada item do QFA foram 

inicialmente transformadas em consumo anual. As opções de resposta representavam um 
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consumo de, respectivamente, zero, 12, 52, 104, 260, 365,25, 730,5 e 1826,25 vezes ao 

ano. Em seguida, o consumo anual foi dividido por 365,25 para obter o consumo diário. 

Após, foi calculada a quantidade em gramas de cada alimento, a partir da frequência diária 

de consumo e da porção média. Para considerar o tamanho das porções, a quantidade em 

gramas foi dividida por dois, caso a porção relatada fosse menor que a média, e 

multiplicada por 1,5, caso fosse maior que a porção média. Os macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e lipídeos) foram definidos para cada alimento, com base na 

quantidade em gramas consumida e na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(TACO)19 ou na USDA Nutrient Database for Standard Reference2, quando não 

disponível na TACO. O valor energético, em quilocalorias, de cada item alimentar foi 

obtido a partir da multiplicação da quantidade em gramas de carboidratos e proteínas por 

4 quilocalorias, e de lipídeos por 9 quilocalorias. Por fim, a ingestão energética total diária 

foi calculada somando as quilocalorias provenientes de carboidratos, proteínas e lipídeos 

de todos os itens alimentares. Para caracterizar os alimentos de acordo com o grau de 

processamento, os itens contidos nos QFAs foram divididos nos quatro grupos propostos 

pela NOVA5 (Tabela Suplementar), sendo, após, calculada a proporção de calorias 

provenientes de cada grupo alimentar, em relação ao consumo energético total.  

Como variáveis independentes foram incluídas características maternas e do 

participante. As características independentes avaliadas no estudo perinatal foram idade 

materna (posteriormente categorizada em ≤ 24, 25-34, ≥ 35 anos), escolaridade materna 

em anos completos (depois categorizada em 0-4, 5-8, 9-11, ≥ 12 anos), cor autodeclarada 

da pele materna (branca ou preta para coorte de 1982 e branca, parda/amarela/indígena 

ou preta para as demais coortes), renda familiar em quintis e sexo do participante 

(masculino ou feminino). As variáveis independentes dos participantes, avaliadas nos 

acompanhamentos de 11, 22 e 30 anos, foram a cor da pele (branca, 

parda/amarela/indígena ou preta), escolaridade (1º-3º, 4º-5º ou 6º-7º anos escolares, para 

a coorte de 2004; e 0-4, 5-8, 9-11 ou ≥12 anos completos, para as outras duas coortes), 

renda familiar atual (em quintis), realização de dieta para perder de peso nos últimos 12 

meses (sim ou não) e razão consumo/gasto energético20. O consumo energético 

correspondeu às calorias totais diárias ingeridas e o gasto energético foi calculado a partir 

das equações preconizadas pelo Institute of Medicine (IOM)21, de acordo com o sexo, 

estado nutricional e nível de atividade física do indivíduo. O estado nutricional foi 

dicotomizado em “baixo peso e eutróficos” ou “sobrepeso e obesos”, sendo definido pelo 

índice de massa corporal. Aos 11 anos, os pontos de corte para “baixo peso e eutróficos” 
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e “sobrepeso e obesos” foram, respectivamente, < +1 e ≥ +1 escore-z de peso para altura22; 

e, aos 22 e 30 anos, respectivamente, < 25 e ≥ 25 kg/m²23. Nas três coortes, a atividade 

física foi avaliada por acelerometria, a partir de dados brutos provenientes de 

acelerômetros (GENEActiv; ActivInsights, Kimbolton, UK e Actigraph® GT3X), 

utilizados pelos participantes por cerca de seis dias com protocolo de 24 horas, sendo os 

dados analisados através do pacote GGIR do programa R24. Foram utilizados os dados de 

atividade física de intensidade moderada a vigorosa (ponto de corte de 100 milli-g, um 

limiar de aceleração correspondente à caminhada, e bout de 10 minutos)24. Os dados 

foram categorizados em quartis e cada quartil recebeu um coeficiente de atividade física 

(muito pouco ativo, pouco ativo, ativo e muito ativo), segundo o IOM21. 

Os dados foram coletados por entrevistadoras previamente treinadas e inseridos 

diretamente no software REDCap (Research electronic data capture)25. As análises 

foram realizadas com o pacote estatístico Stata, versão 12.1. Cada coorte foi analisada 

separadamente. Os percentuais médios de contribuição energética provenientes de cada 

grupo alimentar, em cada coorte, foram ajustados para as características perinatais e atuais 

do participante, para a amostra total e após estratificação por sexo. A contribuição 

energética média proveniente do consumo de alimentos ultraprocessados foi descrita de 

acordo com variáveis demográficas e socioeconômicas perinatais e atuais do participante, 

sendo apresentadas médias e intervalos de confiança de 95% (IC95%). A razão 

consumo/gasto energético foi inserida no modelo de ajuste referente às proporções de 

contribuição energética proveniente de cada grupo de processamento, a fim de controlar 

para possíveis sub- e suprarregistros alimentares20. 

A análise ajustada entre as variáveis demográficas e socioeconômicas e a 

contribuição energética proveniente de alimentos ultraprocessados foi realizada por 

regressão linear, sendo apresentadas as médias ajustadas e os IC95%. Foi construído um 

modelo conceitual hierárquico26, utilizando-se o procedimento de seleção para trás 

(backward) por níveis, sendo mantidas no modelo ajustado as variáveis que apresentaram 

valor p < 0,05 no nível. O modelo incluiu variáveis do perinatal no primeiro (cor da pele 

e idade maternas) e segundo níveis (escolaridade materna e renda familiar). O terceiro 

nível incluiu sexo e cor da pele dos participantes e o quarto nível, escolaridade do 

participante e renda familiar atual (nos acompanhamentos). Foram consideradas 

associadas significativamente ao desfecho aquelas variáveis com p < 0,05. 

Os acompanhamentos das coortes de 2004, 1993 e 1982 foram aprovados pelo 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (ofícios 
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889.753, 1.250.366 e 16/12, respectivamente). Os participantes das coortes de 1993 e 

1982 assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na coorte de 

2004, a mãe ou responsável legal assinou o TCLE e o adolescente, o Termo de 

Assentimento.  

 

Resultados 

Aos 11, 22 e 30 anos, respectivamente, 3.514, 3.648 e 3.646 participantes tinham 

informações referentes ao QFA e foram incluídos na atual análise. Nas três coortes, por 

ocasião do parto, a maior proporção de mães estava concentrada na categoria de 24 anos 

ou menos de idade e de 5-8 anos de escolaridade e a maioria autodeclarou-se de cor branca 

(Tabela 1). Algumas diferenças foram observadas entre aqueles que forneceram 

informações alimentares aos 11, 22 e 30 anos e os perdidos nos acompanhamentos. Aos 

11 e 30 anos, as perdas foram maiores entre as categorias extremas de escolaridade 

materna (0-4 e ≥ 12 anos de estudo) e renda familiar (1º e 5º quintis). Aos 11 anos, houve 

maior número de perdas entre filhos de mães mais jovens (≤ 24 anos) e, aos 22 e 30 anos, 

entre participantes do sexo masculino (Tabela 1). 

A Tabela 2 mostra que, quanto à escolaridade, aos 11 anos, cerca de 72% dos 

participantes estavam cursando o 4º ou 5º ano. Aos 22 anos, 41,0% relataram 9-11 anos 

de escolaridade; e, aos 30 anos, cerca de 44% declararam ter ≥ 12 anos de estudo (Tabela 

2). A maior parte dos participantes das três coortes autodeclarou-se de cor de pele branca 

(Tabela 2).  

A contribuição energética média proveniente de alimentos ultraprocessados, 

ajustada para características perinatais e atuais, foi maior na coorte mais jovem (aos 11 

anos) (33,7%; IC95% 33,2-34,0), do que na coorte de 1993 (aos 22 anos) (29,8%; IC95% 

29,3-30,1) e na coorte mais velha (aos 30 anos) (25,1%; IC95% 24,7-25,4) (Figura 1). Ao 

contrário, as calorias derivadas do consumo de alimentos in natura ou minimamente 

processados foram menores na coorte mais jovem: 52,2% (IC95% 52,0-52,5), 55,8% 

(IC95% 55,5-56,1) e 57,8 (IC95% 57,6-58,1), respectivamente, aos 11, 22 e 30 anos. 

A Tabela 3 apresenta as médias relativas à contribuição energética proveniente de 

alimentos ultraprocessados, segundo variáveis perinatais e atuais. Nas coortes de 2004 e 

1993, os filhos de mães que se autodeclaram de cor de pele preta, parda, amarela ou 

indígenas apresentaram maiores médias de contribuição energética diária proveniente de 

ultraprocessados, em comparação aos filhos de mães que se autodeclararam de cor branca, 

assim como nos participantes da coorte 1993 que se autodeclararam de cor da pele preta, 
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parda, amarela ou indígena. Nas duas coortes mais jovens, a contribuição média diária 

dos ultraprocessados no aporte energético total foi maior entre filhos de mães mais jovens, 

que tinham menor escolaridade e pertenciam a famílias mais pobres. Já para a coorte de 

1982 observou-se o contrário, sendo as maiores médias de contribuição energética 

proveniente dos ultraprocessados observadas entre filhos de mães com maior escolaridade 

e pertencentes a famílias mais ricas. Ainda, maiores contribuições provenientes de 

ultraprocessados foram observadas, na coorte de 1993, entre os que se autodeclararam de 

cor preta e, nas coortes de 1993 e 1982, entre as mulheres. A menor escolaridade do 

participante nas coortes de 2004 e 1993 e a maior escolaridade na coorte de 1982 

associaram-se a maiores médias de contribuição energética proveniente dos 

ultraprocessados. Nas coortes de 2004 e 1993, os mais pobres, e na coorte de 1982, os 

mais ricos, apresentaram maiores médias de contribuição energética dos ultraprocessados 

(Tabela 3). 

Na análise ajustada, nas coortes de 2004 e 1993, filhos de mulheres com cor de 

pele preta, parda, amarela ou indígenas apresentaram maior contribuição dos 

ultraprocessados no aporte energético diário, assim como nos participantes da coorte de 

1982 que se autodeclararam de cor da pele preta, parda, amarela ou indígena.  (Tabela 4). 

Manteve-se ainda o efeito da escolaridade materna no perinatal sobre a contribuição dos 

alimentos ultraprocessados no aporte energético diário: nas coortes de 2004 e 1993, 

maiores médias foram observadas entre filhos de mães menos escolarizadas e, na coorte 

de 1982, ao contrário, entre filhos de mães mais escolarizadas. A mesma direção foi 

observada para renda familiar na coorte de 1982, sendo que participantes de famílias mais 

ricas exibiram maiores contribuições energéticas médias a partir dos alimentos 

ultraprocessados. Ainda, comparados aos demais, maiores médias de contribuição de 

consumo energético a partir dos ultraprocessados foram observadas entre mulheres das 

coortes de 1993 (30,7; IC95% 30,2-31,3) e 1982 (25,8; IC95% 25,3-26,3) e entre 

indivíduos com menor escolaridade da coorte de 1993 e com 9-11 anos completos de 

estudo da coorte de 1982 (Tabela 4). 

 

Discussão  

Em resumo, o presente estudo mostrou que a contribuição energética proveniente 

de alimentos ultraprocessados foi maior entre participantes da coorte de 2004 (aos 11 

anos), enquanto que a contribuição dos alimentos in natura ou minimamente processados 

foi maior na coorte de 1982 (aos 30 anos). Estiveram associados à maior contribuição 
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energética dos ultraprocessados a cor da pele materna preta, parda, amarela ou indígenas, 

nas coortes de 2004 e 1993, assim como entre os participantes da coorte de 1982. A 

escolaridade materna ao nascer mostrou-se associada ao consumo de ultraprocessados nas 

três coortes (dose-resposta inversa nas coortes de 2004 e 1993 e direta na coorte de 1993). 

A renda familiar no perinatal esteve associada à maior contribuição energética de 

ultraprocessados apenas na coorte de 1982. Também estiveram associados à maior 

contribuição energética dos ultraprocessados o sexo feminino, nas coortes de 1993 e 

1982; a menor escolaridade do participante, na coorte de 1993; e a maior escolaridade, na 

coorte de 1982. 

O consumo calórico proveniente de alimentos ultraprocessados nas três coortes 

variou de 25 a 33%. Três estudos com abrangência nacional, um deles realizado no Brasil, 

em 2008-09, outros dois com dados da população mexicana (em 2012) e chilena (em 

2010) encontraram valores semelhantes10, 27, 28. O menor consumo de ultraprocessados de 

acordo com o aumento da idade foi observado entre mexicanos, chilenos e canadenses12, 

27, 28. Crianças e adolescentes podem representar populações mais vulneráveis a 

propagandas sobre produtos ultraprocessados veiculadas na mídia, as quais podem 

influenciar seus comportamentos, percepções e preferências alimentares29, 30. 

Nas coortes de 2004 e 1993, filhos de mães que se autodeclararam de cor parda, 

amarela, preta ou indígenas, assim como os participantes da coorte de 1982, apresentaram 

maior contribuição energética proveniente do consumo de alimentos ultraprocessados. É 

possível que esses resultados sejam devidos a um menor acesso à informação em serviços 

de saúde de indivíduos de cor da pele não branca, decorrente de discriminação racial ou 

de mais baixa escolaridade31, 32.  

Ainda nas coortes de 2004 e 1993, a relação entre a contribuição energética dos 

ultraprocessados com a escolaridade materna e, na coorte de 1993, com a escolaridade do 

participante foram inversas; e, na coorte de 1982, a relação com a escolaridade materna e 

do participante foi direta. Esperava-se que, nas três coortes, a maior escolaridade 

promovesse o maior acesso à informação e, consequentemente, a estilos de vida mais 

saudáveis. Estudos que avaliaram a influência da escolaridade sobre o consumo de 

ultraprocessados encontraram uma relação positiva10, 12, 27, 33. Já a renda familiar ao nascer 

associou-se à contribuição energética dos ultraprocessados apenas na coorte de 1982, 

sendo observadas maiores contribuições entre os mais ricos. Outros estudos mostraram 

maior consumo calórico proveniente desses alimentos de acordo com o aumento da renda, 

possivelmente decorrente do maior poder de compra dos estratos mais ricos da 
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população10, 27, 28, 33. O maior consumo de ultraprocessados observado na coorte de 1982 

entre participantes de maior escolaridade e de maior renda pode ser decorrente de hábitos 

alimentares adquiridos na infância ou adolescência. É possível que a intensificação da 

globalização e da industrialização durante a década de 80, que promoveu o aumento da 

sofisticação do processamento alimentar, do marketing e de técnicas de distribuição, 

tenha promovido também um maior acesso a alimentos de mais alto grau de 

processamento para aqueles com maior poder de compra, neste caso, as mães de maior 

renda e escolaridade, por ocasião do nascimento dos participantes da coorte de 19822, 4. 

Em conjunto, durante esse mesmo período, a menor preocupação com dietas saudáveis e 

peso corporal por parte de serviços de saúde ou mídias pode ter promovido o 

desenvolvimento de preferências alimentares baseadas em alimentos ultraprocessados34. 

Com relação ao sexo, foi observada maior contribuição dos ultraprocessados entre 

mulheres das coortes de 1993 e 1982, mas não na coorte de 2004. Louzada et al., ao 

avaliarem brasileiros de 10 anos ou mais de idade, encontraram resultados positivos entre 

sexo feminino e consumo de alimentos ultraprocessados. Mais et al. não encontraram essa 

associação ao avaliarem crianças de 2 a 9 anos de idade10, 35. Os resultados do atual estudo 

vão de encontro ao esperado, considerando que as mulheres representam a parcela da 

população que mais utiliza serviços de saúde e, consequentemente, tem maior acesso a 

informações relacionadas à alimentação36-38. Não foram observadas diferenças entre 

meninos e meninas da coorte de 2004, possivelmente por existirem nesta idade outros 

determinantes mais fortemente relacionados ao consumo, como por exemplo os hábitos 

alimentares da família. 

É importante destacar algumas limitações deste estudo. O método de avaliação do 

consumo alimentar utilizado (QFA) tende a superestimar a ingestão energética, já que 

inclui uma grande quantidade de itens alimentares, gerando uma soma maior de calorias, 

quando comparado, por exemplo, a recordatórios alimentares39. O QFA usado nas coortes 

de Pelotas foi desenvolvido especificamente para avaliar o consumo na população 

estudada, o que reflete o contexto de alimentos e preparações consumidos habitualmente 

por essa população17. Mas, o grau de processamento não foi avaliado, o que 

impossibilitou a obtenção de informações adicionais sobre o preparo dos alimentos. Por 

esse motivo, os alimentos dos QFAs foram classificados de forma mais conservadora, 

sendo as preparações culinárias como lasanha, por exemplo, consideradas alimentos 

minimamente processados e os pães (integral ou branco), classificados como alimentos 

processados (Tabela Suplementar). Os poucos alimentos que diferem entre os QFA 
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utilizados nas três coortes possuem muito baixo percentual de contribuição em relação ao 

consumo energético total (<0,75%, em média; Tabela Suplementar). Além disso, a 

utilização do percentual de contribuição de cada grupo de processamento objetiva 

minimizar a superestimação, ao representar uma medida relativa ao consumo energético 

total. A classificação dos alimentos de acordo com o seu grau de processamento (NOVA) 

é recente, mas seus conceitos estão bem estabelecidos na literatura, sendo reconhecida 

por órgãos internacionais (Organização Pan-americana de Saúde e a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO) como um importante 

instrumento para avaliar a qualidade nutricional de dietas8, 40. 

Com relação às perdas de acompanhamento, algumas diferenças foram 

observadas entre os acompanhados e os perdidos para as três coortes. Nos 

acompanhamentos de 11 e 30 anos, foram observadas maiores perdas entre as categorias 

extremas de escolaridade materna e renda familiar, portanto, algum possível viés na 

estimativa global referente à contribuição energética de alimentos ultraprocessados pode 

ter ocorrido. Nos acompanhamentos de 22 e 30 anos, uma maior proporção de mulheres 

foi avaliada, em comparação aos homens. Considerando essa perda diferencial, a 

proporção global do desfecho nas coortes de 1993 e 1982 poderia ser menor do que a 

observada. Ainda, na coorte 2004 aos 11 anos, uma maior proporção de perdas foi 

observada entre filhos de mães mais jovens (≤ 24 anos). Porém, a idade materna não se 

associou ao desfecho em nenhuma das coortes e, portanto, esta perda diferencial 

possivelmente não interfira na proporção global do desfecho aos 11 anos.  

Entre as vantagens deste estudo, encontra-se o fato de o cálculo da contribuição 

energética de cada grupo de processamento haver sido ajustado para as variáveis 

“realização de dieta para perda de peso” e “razão consumo/gasto energético”.  Indivíduos 

que fazem regime alimentar de emagrecimento tendem a apresentar viés de informação, 

com subestimação do consumo. Já a razão consumo/gasto energético foi incluída para 

evitar a exclusão de valores discrepantes provenientes do relato do QFA.  

Além disso, a utilização de dados referentes a três coortes de nascimentos, 

representativas de indivíduos de mesma faixa etária em municípios de médio porte, que 

aplicaram os mesmos critérios de elegibilidade em suas amostras e mesmas logísticas de 

trabalho de campo, representa outra vantagem deste estudo. Adicionalmente, 

considerando estudos de seguimento deste porte, foram obtidas altas taxas de resposta nas 

três coortes. Ainda, a análise de dados coletados em curto período de tempo (entre 2012 
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e 2015), em três diferentes faixas etárias, sugeriu a identificação de um efeito de coorte41 

sobre hábitos de consumo alimentar.  

 

Conclusões 

Neste estudo, a contribuição dos alimentos ultraprocessados no consumo 

energético diário total foi maior nas coortes mais jovens. A escolaridade materna 

mostrou-se associada ao consumo desses alimentos nas três coortes, indicando uma 

relação tipo dose-resposta inversa nas coortes 2004 e 1993 e direta na coorte 1982. Estes 

achados indicam que informações provenientes de políticas públicas de alimentação e 

nutrição necessitam de maior disseminação entre grupos populacionais com menor 

escolaridade e renda, principalmente do sexo feminino. Outras medidas visando a 

promoção de uma alimentação saudável, como a regulamentação da propaganda de 

alimentos voltada ao público infanto-juvenil, a promoção do Guia Alimentar pela mídia, 

bem como mudanças na taxação de alimentos, com diminuição de custos de produtos in 

natura e aumento de preços de produtos ultraprocessados, representam importantes 

estratégias para promover a diminuição do consumo desses alimentos em nosso meio.   
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Tabela 1. Descrição da amostra, número e proporção de indivíduos acompanhados# e perdidos* aos 11 anos (coorte de 2004), 22 anos (corte de 1993) e 30 anos (coorte 

de 1982), de acordo com características perinatais.  

Variáveis 

N (%) 

Original 

(N=4.231) 

N (%) 

Avaliados 11 

anos (N=3.514) 

N (%)  

Perdidos 11 

anos (N=619) 

N (%) 

Original 

(N=5.249) 

N (%) 

Avaliados 22 

anos (N=3.648) 

N (%)  

Perdidos 22 

anos (N=1.408) 

N (%) 

Original 

(N=5.914) 

N (%) 

Avaliados 30 

anos (N=3.646) 

N (%) 

Perdidos 30 

anos (N=1.943) 

Características perinatais maternas         

Cor da pele          

Branca 3.088 (73,0) 2.561 (72,8) 467 (75,6) 4.058 (77,3) 2.777 (76,2) 1.149 (81,6) 4.851 (82,1) 2.992 (82,1) 1.625 (83,7) 

Preta 846 (20,0) 712 (20,3) 105 (17,0) 955 (18,2) 698 (19,1) 211 (15,0) 1.060 (17,9) 653 (17,9) 316 (16,3) 

Parda/Amarela/indígena 295 (7,0) 241 (6,9) 46 (7,4) 234 (4,5) 171 (4,7) 48 (3,4) - -  

Escolaridade (anos de estudo)          

0-4 654 (15,6) 519 (14,9) 111 (18,2) 1.468 (28,0) 975 (26,8) 414 (29,5) 1.960 (33,2) 1.172 (32,2) 644 (33,2) 

5-8 1.731 (41,4) 1.447 (41,6) 243 (39,7) 2.424 (46,2) 1.721 (47,2) 620 (44,1) 2.454 (41,5) 1.569 (43,1) 748 (38,6) 

9-11 1.381 (33,0) 1.183 (34,0) 173 (28,3) 923 (17,6) 659 (18,1) 245 (17,4) 654 (11,1) 400 (11,0) 226 (11,6) 

≥12 420 (10,0) 332 (9,5) 84 (13,8) 427 (8,2) 288 (7,9) 127 (9,0) 839 (14,2) 500 (13,7) 323 (16,6) 

Renda familiar (quintis)          

1º (mais baixo) 872 (20,6) 684 (19,5) 159 (25,7) 1.031 (20,1) 690 (19,3) 280 (20,4) 1.183 (20,0) 652 (17,9) 419 (21,6) 

2º 854 (20,1) 708 (20,1) 122 (19,7) 1.195 (23,2) 823 (23,0) 317 (23,1) 1.178 (19,9) 742 (20,4) 359 (18,5) 

3º 816 (19,3) 703 (20,0) 95 (15,4) 889 (17,3) 627 (17,5) 233 (17,0) 1.180 (20,0) 782 (21,4) 342 (17,6) 

4º 857 (20,3) 745 (21,2) 96 (15,5) 1.001 (19,5) 734 (20,5) 244 (17,8) 1.185 (20,0) 772 (21,2) 368 (18,9) 

5º (mais alto) 830 (19,7) 674 (19,2) 146 (23,6) 1.021 (19,9) 705 (19,7) 298 (21,7) 1.188 (20,1) 698 (19,1) 455 (23,4) 

Idade (anos)          

≤24 1.947 (46,1) 1.576 (44,9) 320 (51,8) 2.362 (45,0) 1.633 (44,7) 640 (45,5) 2.755 (46,6) 1.666 (45,7) 914 (47,0) 

25-34 1.717 (40,6) 1.448 (41,2) 236 (38,2) 2.309 (44,0) 1.615 (44,3) 618 (43,9) 2.572 (43,5) 1.606 (44,1) 846 (43,5) 

≥35 563 (13,3) 488 (13,9) 62 (10,0) 577 (11,0) 400 (11,0) 149 (10,6) 586 (9,9) 373 (10,2) 183 (9,5) 

Características perinatais do participante         

Sexo          

Masculino 2.195 (51,9) 1.816 (51,7) 323 (52,3) 2.603 (49,6) 1.707 (46,8) 790 (56,1) 3.037 (51,4) 1.754 (48,1) 1.089 (56,1) 

Feminino 2.034 (48,1) 1,698 (48,3) 295 (47,7) 2.645 (50,4) 1.941 (53,2) 618 (43,9) 2.876 (48,6) 1.892 (51,9) 854 (43,9) 

#Participantes com informações referentes ao questionário de frequência alimentar; *O total de óbitos desde o nascimento até os 11 (98 óbitos), 22 (193 óbitos) e 30 (325 óbitos) anos foi descontado do N total de perdidos; Variáveis marcadas em negrito mostraram 

diferença estatística significativa entre acompanhados e perdidos aos 11, 22 e 30 anos (p<0,05). 



 
 

 

Tabela 2. Descrição da amostra de acordo com características atuais (participantes com informações referentes 

ao questionário de frequência alimentar) nos acompanhamentos de 11 anos (coorte de 2004), 22 anos (corte 

de 1993) e 30 anos (coorte de 1982). 

Variáveis 

Coorte 2004  Coorte 1993  Coorte 1982 

N (%) 

(N=3.514) 

 N (%) 

 (N=3.648) 

 N (%) 

 (N=3.646) 

Características atuais do participante       

Cor da pele      

Branca  2.359 (67,5)  2.176 (63,0)  2.768 (76,0) 

Preta 441 (12,6)  526 (15,3)  573 (15,7) 

Parda/Amarela/indígena 696 (19,9)  750 (21,7)  303 (8,3) 

Escolaridade (ano/série escolar)      

≤3º 231 (6,7)  -  - 

4º-5º 2.489 (71,7)  -  - 

6º-7º 748 (21,6)  -  - 

Escolaridade (anos de estudo)      

0-4 -  108 (3,0)  223 (6,2) 

5-8 -  988 (27,1)  720 (19,9) 

9-11 -  1.496 (41,0)  1.087 (30,0) 

≥12 -  1.051 (28,9)  1.590 (43,9) 

 Média (DP)  Média (DP)  Média (DP) 

Renda familiar (em reais) 3177,5 (4698,7)  3215,2 (3517,5)  3388,0 (4296,9) 

DP: desvio-padrão 

  



 
 

 

 
Figura 1. Contribuição energética (%) média dos grupos alimentares aos 11, 22 e 30 anos, respectivamente nas Coortes de Nascimentos de Pelotas de 2004, 1993 e 

1982, ajustada para características perinatais (renda familiar e idade, escolaridade e cor da pele maternas) e atuais do participante (sexo, cor da pele, escolaridade, renda 

familiar, dieta para perda de peso e razão consumo/gasto energético). 
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Tabela 3. Contribuição energética média bruta proveniente de alimentos ultraprocessados (%) aos 11, 22 e 30 

anos, respectivamente nas Coortes de Nascimentos de Pelotas de 2004, 1993 e 1982, segundo características 

demográficas e socioeconômicas perinatais e atuais. 

Variáveis 

Contribuição energética média proveniente de ultraprocessados (%) 

Coorte 2004  Coorte 1993  Coorte 1982 

Média (IC 95%) p  Média (IC 95%) p  Média (IC 95%) p 

Características maternas         

Cor da pele  0,021   <0,001   0,966 

Branca  33,3 (32,8;33,7)   29,1 (28,6;29,6)   25,1 (24,7;25,5)  

Preta 34,7 (33,8;35,5)   31,6 (30,6;32,5)   25,1 (24,2;26,0)  

Parda/Amarela/indígena 33,6 (32,0;35,1)   32,0 (30,1;33,8)   -  

Idade (anos)  0,030   0,030*   0,284 

≤24 34,1 (33,6;34,7)   30,2 (29,6;30,9)   24,9 (24,3;25,4)  

25-34 33,0 (32,4;33,6)   29,3 (28,6;29,9)   25,2 (24,6;25,7)  

≥35 33,4 (32,3;34,5)   29,2 (28,0;30,4)   25,8 (24,6;27,0)  

         

Escolaridade (anos de estudo)  <0,001*   <0,001*   <0,001* 

0-4 34,4 (33,3;35,5)   30,6 (29,8;31,4)   23,6 (23,0;24,2)  

5-8 34,3 (33,7;35,0)   30,1 (29,5;30,7)   25,3 (24,8;25,8)  

9-11 32,8 (32,1;33,4)   28,9 (27,9;29,8)   26,5 (25,4;27,6)  

≥12 32,4 (31,2;33,6)   26,0 (24,8;27,2)   26,9 (25,9;27,8)  

Renda familiar (quintis)  0,004*   <0,001*   <0,001* 

1º (mais baixo) 34,3 (33,4;35,2)   30,5 (29,6;31,5)   22,9 (22,0;23,7)  

2º 33,5 (32,6;34,4)   30,4 (29,5;31,3)   24,4 (23,6;25,2)  

3º 34,0 (33,1;34,9)   30,3 (29,3;31,3)   25,3 (24,5;26,0)  

4º 33,9 (33,0;34,7)   29,9 (29,0;30,7)   25,9 (25,2;26,7)  

5º (mais alto) 32,0 (31,2;32,9)   27,5 (26,6;28,4)   26,8 (26,0;27,6)  

Sexo  0,581   <0,001   <0,001 

Masculino 33,5 (32,9;34,0)   28,5 (27,9;29,1)   24,4 (23,9;24,8)  

Feminino 33,7 (33,1;34,3)   30,8 (30,2;31,3)   25,8 (25,3;26,3)  

Cor da pele  0,058   <0,001   0,354 

Branca  33,3 (32,8;33,8)   29,0 (28,5;29,5)   25,1 (24,7;25,5)  

Preta 34,7 (33,6;35,8)   31,6 (30,5;32,8)   25,5 (24,5;26,4)  

Parda/Amarela/indígena 33,9 (33,0;34,8)   30,6 (29,7;31,5)   24,4 (23,1;25,6)  

Escolaridade (ano/série 

escolar) 

 0,015*   -   - 

≤3º 35,5 (33,9;37,1)   -   -  

4º-5º 33,6 (33,1;34,0)   -   -  

6º-7º 33,0 (32,2;33,9)   -   -  

Escolaridade (anos completos)  -   <0,001*   <0,001* 

0-4 -   33,1 (30,6;35,7)   22,0 (20,5;23,5)  

5-8 -   31,5 (30,7;32,3)   23,7 (22,9;24,5)  

9-11 -   29,9 (29,3;30,6)   25,8 (25,2;26,5)  

≥12 -   27,3 (26,6;28,0)   25,7 (25,2;26,2)  

Renda familiar (quintis)  0,016*   <0,001*   0,003* 

1º (mais baixo) 34,3 (33,4;35,3)   30,1 (29,1;31,1)   24,1 (23,2;25,0)  

2º 33,6 (32,7;34,5)   30,9 (29,9;31,9)   25,2 (24,4;26,0)  

3º 33,8 (32,9;34,6)   29,9 (29,0;30,9)   24,6 (23,8;25,4)  

4º 33,4 (32,6;34,1)   29,9 (29,0;30,8)   25,9 (25,1;26,7)  

5º (mais alto) 32,7 (31,8;33,6)   27,3 (26,5;28,2)   25,6 (24,9;26,4)  

Total (bruto) 33,6 (33,2-34,0)   29,7 (29,3-30,1)   25,1 (24,7-25,4)  

Diferenças de médias avaliadas por regressão linear. *Valor-p para tendência linear.



 
 

 

Tabela 4. Análise ajustada da contribuição energética média proveniente de ultraprocessados (%) aos 11, 22 

e 30 anos, respectivamente nas Coortes de Nascimentos de Pelotas de 2004, 1993 e 1982, segundo variáveis 

demográficas e socioeconômicas perinatais e atuais.  

Variáveis 

Contribuição energética proveniente de ultraprocessados (%) 

Coorte 2004  Coorte 1993  Coorte 1982 

Média (IC 95%) p  Média (IC 95%) p  Média (IC 95%) p 

Características maternas         

1º nível         

Cor da pele  0,023   <0,001   0,978 

Branca  33,3 (32,8;33,7)   29,1 (28,6;29,6)   25,1 (24,7;25,5)  

Preta 34,6 (33,8;35,5)   31,6 (30,6;32,5)   25,1 (24,3;25,9)  

Parda/Amarela/indígena 33,6 (32,1;35,1)   32,0 (30,1;33,8)   -  

Idade (anos)  0,034   0,087   0,264 

≤24 34,1 (33,5;34,7)   30,2 (29,6;30,8)   24,8 (24,3;25,4)  

25-34 33,0 (32,4;33,6)   29,3 (28,7;29,9)   25,2 (24,6;25,7)  

≥35 33,4 (32,3;34,5)   29,2 (28,0;30,4)   25,8 (24,7;26,1)  

2º nível         

Escolaridade (anos de estudo)  0,003*   <0,001*   0,031* 

0-4 34,3 (33,3;35,4)   30,5 (29,7;31,2)   24,2 (23,5;24,9)  

5-8 34,2 (33,6;34,8)   30,1 (29,5;30,7)   25,3 (24,7;25,9)  

9-11 32,8 (32,2;33,5)   29,0 (28,1;30,0)   25,9 (24,8;27,0)  

≥12 32,8 (31,5;34,1)   26,4 (24,9;27,8)   25,9 (24,7;27,2)  

Renda familiar (quintis)  0,217   0,194   <0,001* 

1º (mais baixo) 33,8 (32,9;34,8)   29,9 (29,0;30,9)   23,4 (22,5;24,3)  

2º 33,1 (32,2;34,0)   30,1 (29,2;30,9)   24,8 (24,0;25,7)  

3º 33,9 (33,1;34,8)   30,1 (29,1;31,1)   25,3 (24,5;26,0)  

4º 34,2 (33,4;35,1)   29,9 (29,0;30,8)   25,7 (24,9;26,5)  

5º (mais alto) 32,9 (31,9;33,9)   28,5 (27,5;29,6)   26,2 (25,1;27,2)  

Características do participante         

3º nível         

Sexo  0,467   <0,001   <0,001 

Masculino 33,5 (33,0;34,1)   28,5 (27,9;29,1)   24,4 (23,9;24,9)  

Feminino 33,8 (33,2;34,4)   30,7 (30,2;31,3)   25,8 (25,3;26,3)  

Cor da pele  0,806   0,594   0,011 

Branca 33,7 (33,1;34,2)   29,5 (28,9;30,1)   24,8 (24,4;25,2)  

Preta 34,0 (32,6;35,4)   30,3 (28,9;31,8)   26,4 (25,5;27,3)  

Parda/Amarela/indígena 33,5 (32,5;34,4)   30,1 (29,1;31,0)   25,0 (23,8;26,3)  

4º nível         

Escolaridade (ano/série escolar)  0,200   -   - 

≤3º 35,0 (33,4;36,6)   -   -  

4º-5º 33,6 (33,1;34,0)   -   -  

6º-7º 33,4 (32,5;34,3)   -   -  

Escolaridade (anos completos)  -   <0,001*   <0,001 

0-4 -   33,4 (31,0;35,8)   23,1 (21,7;24,5)  

5-8 -   31,6 (30,7;32,4)   24,6 (23,7;25,4)  

9-11 -   29,8 (29,2;30,5)   26,2 (25,5;26,8)  

≥12 -   27,4 (26,6;28,2)   24,9 (24,4;25,5)  

Renda familiar (quintis)  0,932   0,123   0,265 

1º (mais baixo) 33,9 (33,0;34,8)   29,1 (28,2;30,1)   24,9 (24,0;25,7)  

2º 33,3 (32,4;34,2)   30,4 (29,5;31,3)   25,5 (24,7;26,3)  

3º 33,6 (32,8;34,5)   29,8 (28,9;30,8)   24,6 (23,8;25,4)  

4º 33,7 (32,8;34,6)   30,1 (28,2;31,1)   25,7 (24,9;26,5)  

5º (mais alto) 33,6 (32,6;34,6)   28,9 (27,9;29,9)   24,8 (23,9;25,7)  
Análise por regressão linear múltipla; *Valor-p para tendência linear.
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Tabela Suplementar. Alimentos contidos no questionário de frequência alimentar (QFA) das Coortes de Nascimento de Pelotas de 2004, 1993 e 

1982, de acordo com o grupo de processamento pela classificação NOVA5. 

Grupos de processamento Coortes 2004 e 1993 Coorte 1982 

Grupo 1: alimentos in 

natura ou minimamente 

processados 

Arroz, macarrão, bolo caseiro sem recheio, batata cozida, batata, 

polenta ou aipim fritos, leite de vaca, laranja ou bergamota, banana, 

mamão, maçã ou pera, melancia, melão, abacaxi, abacate, manga, 

morango, uva, pêssego, goiaba, suco natural, alface, tomate, couve, 

repolho, chuchu, abóbora, pepino ao natural, vagem, cenoura, 

beterraba, couve-flor, pimentão, cebola, alho, feijão, lentilha, ervilha 

ou grão de bico, salgados fritos (quibe, pastel), café, chá, castanha, noz 

ou amêndoa, pudim caseiro, carne de rês, carne de porco, frango, peixe, 

camarão, vísceras (moela, fígado, coração, rim), ovo, pipoca e lasanha, 

nhoque ou ravióli.  

Arroz, macarrão, bolo caseiro sem recheio, batata cozida, batata frita, 

polenta frita, aipim frito, leite de vaca, laranja ou bergamota, banana, 

mamão, maçã, melancia ou melão, pera, abacaxi, abacate, manga, 

morango, uva, pêssego, goiaba, suco natural, alface, tomate, couve, 

repolho, chuchu, abóbora, pepino ao natural, vagem, cenoura, 

beterraba, couve-flor, pimentão, cebola, alho, feijão, lentilha, ervilha 

ou grão de bico, salgados fritos (quibe, pastel), café ou chá, castanha, 

noz, amêndoa ou avelã, pudim caseiro, carne de rês sem osso, carne de 

rês com osso, carne de porco, frango assado, frango frito, peixe, 

camarão, vísceras (moela, fígado, coração, rim), ovo, pipoca, farinha 

de mandioca e milho na espiga. 

Grupo 2: ingredientes 

culinários processados 

Manteiga e açúcar. Manteiga e açúcar. 

Grupo 3: alimentos 

processados 

Cerveja, vinho, queijo amarelo, queijo branco, bacon ou toucinho, 

peixe enlatado, alimentos em conserva (ervilha, milho), pão integral, 

pão branco e doce à base de frutas (geleias, goiabada). 

Cerveja, vinho, queijo, bacon ou toucinho, peixe enlatado, alimentos 

em conserva (ervilha, milho), pão integral e pão branco. 

Grupo 4: alimentos 

ultraprocessados 

Bolacha doce, recheada ou cookies, biscoito salgado, iogurte, 

requeijão, salsicha, linguiça ou salsichão, presunto, mortadela ou 

salame, margarina, maionese, sorvete ou picolé, bala ou pirulito, 

chocolate em pó, chocolate em barra, refrigerante comum, refrigerante 

diet/light, suco artificial, cachaça, uísque ou vodca, bauru ou cachorro-

quente, hambúrguer ou nuggets, pizza, salgadinho tipo chips, granola, 

cereais matinais, barra de cereais, macarrão instantâneo e leite de soja. 

Bolacha doce ou recheada, biscoito salgado, iogurte, requeijão, 

salsicha ou linguiça, presunto, mortadela ou salame, carne seca, 

margarina, maionese, sorvete ou picolé, bala, chocolate em pó, 

chocolate em barra, refrigerante comum, refrigerante diet/light, suco 

artificial, cachaça, uísque ou vodca, bauru, cachorro-quente, 

hambúrguer, pizza e salgadinho tipo chips. 
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Abstract 

 

Background: Ultra-processed food consumption and obesity has been highlighted as an 

important relationship to public health. We aimed to evaluate the association between 

ultra-processed food consumption and body fat from six to eleven years of age. 

Methods: We assessed the association between ultra-processed food consumption (from 

food frequency questionnaires) and body fat (measured by Air-displacement 

pletismography) from six to eleven years of age, among participants of The Pelotas-Brazil 

2004 Birth Cohort. The NOVA classification was used to classify foods according to the 

processing degree. Body fat was evaluated relatively to the height using fat mass index 

(FMI). Generalized estimating equations were used to answer the main research question 

and mediation analysis were run to assess the direct and indirect effect of ultra-processed 

food in body fat. 

Results: At full-adjusted analysis, an increase of 100 grams in contribution from ultra-

processed food to daily food intake between six and eleven years was associated to a gain 

of 0.14 kg/m² in FMI, in the same period. After allowing for confounders, 58% of the 

effect of ultra-processed food intake at six years over the change in FMI between six and 

eleven years was mediated by its caloric content. 

Conclusion: There is an important direct effect of the caloric content of ultra-processed 

food over the FMI from childhood to early adolescence. Besides its direct energy 

contribution, there may be other pathways linking this association. 

 

 

 

Keywords: ultra-processed food; body fat; childhood; adolescence; cohort studies. 
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Introduction 

Obesity in childhood and adolescence is an important issue in public health, taking 

into consideration its rising prevalence globally[1] and that obese individuals in early life 

tend to remain obese in the life course, affecting health in medium and long term[2]. In 

low- and middle-income countries, overweight prevalence in those stages of life increased 

between 1980 and 2013 from 8.1% to 12.9% in boys and from 8.4% to 13.4% in girls[1]. 

In the same period that worldwide increase in obesity was observed, changes in 

food patterns were noted, including the replacement of basic traditional foods by ready-

to-eat products[3,4], currently classified as ultra-processed food, which contain 

substances for industrial use only, as coloring and flavorings[5]. In Brazil, household 

availability of these products has increased, leading to the rise of energy density, fat and 

sugar in the diet and to the decrease of fiber and protein intake [6]. 

The relationship between household availability or consumption of ultra-

processed food and obesity has been highlighted in the literature[7-10], with a 26% higher 

risk of developing overweight among adults with high consumption of ultra-processed 

foods[10]. Asfaw et al. pointed that an increase of 10 percentage points in the energy 

contribution from these products resulted in an addition of 4.2% in the body mass index 

(BMI) among 10-years or older individuals[9]. The same association was not found in 

studies that evaluated adolescents only, possibly due to lack of power[8,11,12]. 

The role of ultra-processed food in health has been discussed currently not only 

in relation to its high energy density[13]. High palatability, packages with large portion 

sizes and persuasive marketing are characteristics that lead to a higher consumption of 

these foods[5]. Besides, their structure or degree of processing seems to lead to a lower 

satiety and a higher glycemic response[14]. Despite its importance, studies evaluating the 

effect of ultra-processed food consumption in obesity among children and adolescents are 

scarce, mainly by longitudinal designs. Furthermore, most of the literature uses BMI to 

define the outcome, which, despite being a method of easy applicability and of low cost, 

do not allow discriminating the body volume and fat. The excess of fat mass is related to 

a higher risk of premature morbidity and mortality, due to metabolic dysregulation, 

regardless of body weight[15].  

In this way, we aimed to evaluate the association between ultra-processed food 

consumption and body fat from six to eleven years of age, among participants of a birth 

cohort. 
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Materials and Methods 

This was an observational study with a prospective and longitudinal design, using 

data from the Pelotas-Brazil 2004 Birth Cohort. All newborns to mothers residing in the 

urban area of Pelotas or Jardim América (neighborhood adjoining Pelotas, belonging to 

the municipality of Capão do Leão) were eligible to the cohort. Deliveries that occurred 

in all the maternity hospitals in the city in the year 2004 were eligible to the study. 

Mothers of 4,231 children born alive accepted to participate and were interviewed soon 

after the delivery (refusal rate less than 1%) and their newborns were examined (perinatal 

study). Methodological details of the cohort are described in other articles[16,17]. 

Data from the perinatal study and from the 6- and 11-year follow-ups, carried out 

in 2010-11 and 2015, were used in the current analyses. A total of 98 children died from 

birth to 11 years of age. Response rates at 6- and 11-year follow-ups were 90.2% and 

86.6%, respectively. Trained interviewers applied standard and pre-codified 

questionnaires in the perinatal and follow-up interviews. The follow-ups were carried out 

in a clinic structured for the research [16,17].  

 

Body fat 

Body fat data were obtained by Air-displacement pletismography (BODPOD®) 

that provides a direct estimation of body fat in kilograms. Values from the equipment 

were converted in an index relative to the height. Fat mass index (FMI) was the outcome 

of interest and was calculated dividing the value of body fat in kilograms by the height in 

meters squared, using in continuous format. Body weight was measured with a high 

precision scale with 0.01-kg resolution (model BWB-627-A, Tanita, Tokyo, Japan). 

Harpenden® portable stadiometer with maximum height of 2.06 meters and 1mm of 

accuracy was used to measure height. Anthropometric measurements were run by 

standardized anthopometrists. Standard equations were used to define body fat by air-

displacement pletismography (Wells et al., 2011 and Lohman, 1989), at 6- and 11-year 

follow-ups, respectively[18,19]. 

 

Dietary assessment 

Participants’ food consumption was investigated by quantitative food frequency 

questionnaires (FFQ), which contained 54 and 88 items at 6- and 11-year follow-ups, 

respectively, evaluating food habits of the 12 months prior to the interview. For each food 

item was questioned how many times it was consumed in a day, week, month or year and 



 
 

172 
 

if the intake was usually lower, equal or higher than the average portion. Average portions 

size, based in domestic measures according to the Table for Assessment of Food Intake 

in Household Measures[20], was presented to the participant verbally and with the help 

of images. At 6-years, mothers answered the FFQ alone and at 11-years with the help of 

participants. 

The reported frequency of consumption of each item of the FFQ was firstly 

converted in annual consumption. For this, at the 6-year follow-up, the frequencies were 

multiplied by 1, 12, 52 or 365.25, if the reported unit was year, month, week or day, 

respectively. At 11-year follow-up the answer’s options represented a consumption of, 

respectively, zero, 12, 52, 104, 260, 365.25, 730.5, and 1826.25 times a year[21]. Then, 

using the daily frequency consumption and reported portion size, the quantity in grams 

of each food was calculated. Macronutrients (carbohydrates, proteins and lipids) were 

defined for each food item, based on the consumed value in grams and in the Brazilian 

Food Composition Table (TACO)[22] or USDA Nutrient Database for Standard 

Reference[23], when not available in TACO. Energetic value in kilocalories for each item 

was obtained multiplying carbohydrates and proteins by four kilocalories and lipids by 

nine kilocalories. Finally, the total daily energetic intake was calculated grouping 

kilocalories from carbohydrates, proteins and lipids from all food items. 

 

Ultra-processed foods (main exposure) 

The FFQs items were distributed in the four groups proposed by the NOVA 

classification (unprocessed or minimally processed foods, processed culinary ingredients, 

processed foods and ultra-processed foods)[5]. A total of 18 and 26 food items were 

classified as ultra-processed at 6- and 11-year follow-ups, respectively (Suplemmentary 

Table 1). For this study, the main exposure was daily ultra-processed food consumption 

in grams from 6 to 11 years of life. 

 

Co-variables 

Potential confounders included maternal characteristics: age (≤ 24, 25-34, ≥ 35 

years), schooling (0-4, 5-8, 9-11, ≥12 completed years of study) and self-reported skin 

color (white, brown/yellow/indigenous or black); characteristics of the child at birth: sex 

(male or female) and low birthweight (< 2500g); and of the participant at 6- and 11-year 

follow-ups: screen time (watching TV ≥ 2 hours/day or daily use of videogame or 

computer), ratio between daily energetic intake and expenditure, consumption of other 
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sources than ultra-processed food (in grams; the sum of the three other food processing 

groups – unprocessed or minimally processed foods, processed culinary ingredients and 

processed foods), and total daily energetic intake. 

In order to reduce misclassification bias from under- or overreporting inherent to 

the use of FFQ, energetic intake/expenditure ratio was applied in the adjustment, 

according to Leech et al (2018)[24]. This method has been used in other studies in the 

field[25,26]. For this, energetic intake was the total daily energetic intake, and energetic 

expenditure was estimated by equations proposed by the Institute of Medicine (IOM)[27], 

considering sex, nutritional status and level of physical activity. Nutritional status was 

classified by BMI in low and normal weight (BMI-for-age < +1 z-score) or overweight 

(BMI-for-age ≥ +1 z-score)[28]. At 6-year follow-up, the level of physical activity was 

evaluated by the Netherlands Physical Activity Questionnaire[29]. At 11-year follow-up, 

the level of physical activity was determined by accelerometers (GENEActiv; 

ActivInsights, Kimbolton, UK and Actigraph® GT3X) used by the participants for about 

six days with a 24-hour protocol, and the raw data were analyzed with R-package 

GGIR[30]. We used moderate-to-vigorous intensity physical activity data (cut-off point 

of 100 milli-g, an acceleration threshold corresponding to the walk; and 10-minutes 

bout)[30]. For both follow-ups, quartile cut-offs were set to classify participants as very 

low active, low active, active, and very active, according to the levels defined by the 

IOM[27]. 

 

Data analyses 

Data were collected and entered directly in software Pendragon and REDCap 

(Research electronic data capture)[31]. The statistical package Stata version 12.1 was 

used to run the analyses. Daily consumption of ultra-processed food between 6 and 11 

years of age was described in grams, calories, percent grams (% grams) and percent 

calories (% calories). Generalized estimating equations (GEE) were used to evaluate the 

association between ultra-processed food consumption in grams and FMI from 6 to 11 

years of age, taking the repeated nature of the measures and the correlation between data 

into consideration. For this, a minimal adjustment model was previously defined by linear 

regression, when quality parameters and residual normality were assessed. The minimal 

adjustment model included maternal skin color, age and schooling, participant sex, 

birthweight, screen time, and energetic intake/expenditure ratio at 6- and 11-year follow-
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ups. Interaction between the main exposure and sex, age at menarche (for girls) and level 

of physical activity was tested but no evidence of effect modification was found.  

Due to the different number of food items in the FFQ from the 6- and the 11-year 

follow-up and  in order to improve comparability between follow-ups, the final full 

adjusted analyses included control for consumption of other than ultra-processed foods (a 

sum of the three other groups – unprocessed or minimally processed foods, processed 

culinary ingredients and processed foods).  

To investigate the direct and indirect role of food processing degree in body fat, a 

mediation analysis was run using G-computation. First, the natural direct effect (NDE) of 

ultra-processed food consumption (in grams) at 6 years over the change in body fat from 

6 to 11 years of age was calculated. Then, the natural indirect effect (NIE) (the effect of 

ultra-processed food at 6 years over the change in body fat from 6 to 11 years of age that 

was mediated by the caloric content of ultra-processed foods) was estimated. These 

effects were obtained taking into consideration the interaction between exposure (ultra-

processed food consumption in grams) and the mediating variable (ultra-processed food 

consumption in calories). Due to theoretical reasons[32], all the analyses were stratified 

by sex.  

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine of the Federal University of 

Pelotas approved the perinatal study and the 6- and 11-year follow-ups (of. 4.06.01.116, 

of. 35/10 and of. 889.753, respectively). Mothers or legal caregivers signed a consent 

term, authorizing the child participation in all follow-up stages. At eleven-year follow-

up, the cohort participants also signed an agreement term. 

 

Results 

At 6 and 11 years of age, 3,128 and 3,454 participants, respectively, had 

information on FFQ and body fat and were included in the analyses. In perinatal 

interview, mean (Standard Deviation) maternal age was 26.1 (6.8) years, almost half 

(41.4%) had 5-8 years of schooling and 73.0% self-declared white skin color. Among the 

newborns, 51.9% were male and the prevalence of low birthweight was 10% and (Table 

1). There was no difference between the distribution of the inception sample and the 

distribution of the samples located at 6 and 11 years in terms of the above described 

variables (Table 1). 

At 6 years old, the average weight, height and FMI among boys was 25.1 kg, 121.5 

cm, and 3.9 kg/m2, respectively; and 24.8 kg, 120.2 cm, and 4.5 kg/m2 among girls. At 11 
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years, the average weight, height and FMI for boys were 41.7 kg, 144.8 cm, and 5.4 

kg/m2, respectively; and for girls, 43.1 kg, 146.5 cm, and 5.5 kg/m2, respectively (Table 

2). 

Table 3 presents median (Interquartile Range) daily food consumption at 6 and 11 

years, according to the processing level of the food. Most of the amount of the food 

consumed per day was unprocessed or minimally processed: 1507 grams (1134.2; 2002.5) 

at 6 years, and 1578.6 grams (1142.0; 2238.8) at 11 years. At 6 and 11 years, median 

daily consumption of ultra-processed food was 948.6 (605.0; 1429.9) and 646.6 (395.4; 

1030.6) grams, respectively (Table 3). Considering the percent of daily energy 

contribution from the total energy intake, 44.2% (37.1; 51.5) and 52.3% (44.7; 60.2) was 

unprocessed or minimally processed at 6 and 11 years, respectively. Ultra-processed food 

provided 42.0% (34.6; 49.8) and 32.7% (25.1; 41.3) of the total daily caloric intake, 

respectively at 6 and 11 years old (Table 3). Median energetic intake/expenditure ratio 

was 2.2 (1.8; 2.9) and 1.6 (1.2; 2.4), respectively at 6 and 11 years old. 

In the whole sample and separately for boys and girls, ultra-processed food 

consumption was associated to FMI from 6 to 11 years. In crude analysis, for the whole 

sample and separately for boys and girls, higher consumption of ultra-processed food was 

associated to a lower FMI between 6 and 11 years old. However, at the full adjusted 

analysis a daily increase of 100 grams in the contribution from ultra-processed food was 

associated to a gain of 0.14 kg/m² in FMI from 6 to 11 years old (Table 4). 

In mediation analysis, 58.2% [0.07 (95% confidence interval: 0.05-0.10)] of the 

total effect of ultra-processed food consumption at 6 years (in grams) over the change in 

FMI from 6 to 11 years was mediated by its caloric content. The remaining 41.8% was 

the direct effect of ultra-processed food or the effect of variables that had not been 

measured (Figure 1). 

 

Discussion 

In summary, our study showed that the increase in ultra-processed food 

consumption from 6 years to early adolescence is positively associated with body fat 

index increase in the same period. Additionally, the effect of ultra-processed food intake 

over body fat increase seems not to be due exclusively to its caloric content but also to 

other direct mechanisms. Ultra-processed food represents, currently, one of the main 

sources of food supply in high-, middle and low-middle-income countries, creating an 
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obesogenic environment and collaborating to the increase in the burden of non-

communicable chronic diseases[33].  

We found that 42% and 33% of the daily energetic value consumed at 6 and 11 

years, respectively, was from ultra-processed food. Other Brazilian studies found similar 

percentages of about 38% for the childhood population (4-8 years old)[34,35]. There is 

no information from longitudinal or population-based surveys on the proportion of ultra-

processed food consumption among Brazilian adolescents. In high-income countries, 

energetic contribution from ultra-processed food was about 55% and 66% for children 

and adolescents (2-19 years old), in Canada and United States, respectively[36,37]. Also, 

as in the current study, other authors found a decreased in ultra-processed food 

consumption with the raise of age[38,39]. 

Our findings on the association between ultra-processed food consumption and 

body fat are in agreement with the literature. A systematic review showed that most of 

the published studies found a positive relationship between the consumption of these 

products and body fat, despite the fact that the studies had analyzed only specific food 

(like soft drinks, salty snacks and ice cream) and did not apply the NOVA 

classification[40]. A single study that used NOVA classification found an inverse 

association between ultra-processed food consumption and fat percentage (measured by 

bioelectrical impedance) or BMI[12]. The lack of adjustment to energetic 

intake/expenditure ratio was probably the reason for failure in detecting such association, 

as highlighted by the authors[12], as well as in other studies[25,26]. We run 

complementary analyses to check for the effect of ultra-processed food consumption over 

BMI gain from 6 to 11 years. In full adjusted analysis, each increase of 100 grams, 100 

calories or 1 percentage point (in grams or calories) of contribution from ultra-processed 

food was associated to an increase of 0.20, 0.31, 0.06 and 0.11 kg/m² in BMI, respectively 

(Supplementary Table 2). Similar results were noted for boys and girls. Our findings are 

consistent with the literature, in spite of the absence of studies including this age 

range[8,10,41].  

In theory, obesity origin is in the imbalance between energetic intake and 

expenditure. However, some authors have pointed ultra-processed food consumption as 

an obesity vector, not only due to its energetic density, but also because of several other 

factors not related to the diet’s nutrient profile[13,14]. A series of food additives are 

applied in the ultra-processed manufacturing, monosodium glutamate among them. In 

animal models, high doses of this substance are toxic to neurons involved in the regulation 
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of metabolic homeostasis, including secretion and action of insulin, leading to an increase 

in fasting blood glucose levels and severe visceral fat accumulation[42]. Also, the higher 

the degree of food processing the greater the potential to increase blood glucose levels 

and to decrease the satiety index, important mechanisms linked to the body fat 

accumulation[14,43]. These mechanisms involve the action of the glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide (GIP), an intestinal hormone that induces insulin release by 

pancreas after blood glucose increase. Considering that foods with a high glycemic index 

promote a rapid increase in blood glucose and, consequently, a greater release of GIP, 

there is an early response of insulin, characterized by increased fat deposition and 

decreased fat oxidation. Additionally, GIP acts in the brain, increasing the release of 

neuropeptite Y (NPY), a hormone responsible for increasing appetite[43].  

Additionally, Zinöcker and Lindseth raised the discussion about the role of food 

processing degree in structural and behavioral changes in the human microbiome, this in 

turn leading to organism inflammation[44]. Ultra-processed food would provide readily 

accessible and more easily digestible substrates that can facilitate growth potential and 

changes of the gut microbiota[44]. In rats, high-sugar diet increased gut inflammation and 

altered vagal gut–brain communication with an increase in body fat accumulation[45].  

It is important to highlight some limitations in our study. Although the FFQ was 

built specifically to evaluate food consumption in the study population, it was not 

developed with the objective of evaluating the degree of food processing, which made it 

impossible to obtain additional information on the preparation of food. For this reason, 

food items from the FFQ were classified in a more conservative way, being culinary 

preparations such as lasagna, for example, considered as minimally processed food and 

breads (whole or white), considered as processed foods. There was a different number of 

food items in the FFQ from the 6- and the 11-year follow-up. However, the extra food 

items in the 11-year follow-up were proportionally distributed among the four food 

processing groups. Besides, to improve the comparability between follow-ups, statistical 

control for grams from other food sources than ultra-processed were employed. Also, the 

absence of data from boys' pubertal stage was a limitation, although in girls we found no 

evidence of effect modification by the age of menarche.  

Mediation analysis showed an effect of ultra-processed food consumption (in 

grams) over FMI that was not mediated by its caloric content. Besides energy content and 

other mechanisms that can lead to body fat accumulation, part of this result may be due 

to limitation of FFQ in measuring absolute calories. As a result, the actual calorie-
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mediated effect could be greater than the observed. Nevertheless, our results collaborate 

to strengthen the hypothesis of the causal relationship between ultra-processed food 

consumption and body fat. 

Study strengths include meticulous methods applied in the cohort both for 

exposure and for outcome data collection and definition. Also, there were no differential 

losses at 6- and 11-year follow-ups, as compared to the original sample. The longitudinal 

study design together with the longitudinal methodology of analysis used (GEE and 

mediation analysis) increase the study robustness. Finally, the majority of the studies in 

the field analyze ultra-processed food as a percentage of caloric contribution, a relative 

measure that depends on the caloric contribution from other food sources. Therefore, to 

allow comparability with other studies, we have run the analyses taking the exposure in 

calories, % grams and % calories and a direct effect of ultra-processed food intake over 

the FMI was also observed for both boys and girls (Supplementary Table 3). 

In conclusion, our study showed an important effect of ultra-processed food intake 

from childhood to early adolescence over the body fat index change in the period. In 

addition, our results suggest that the role of food processing in body fat accumulation is 

beyond its caloric content. Measures to reduce ultra-processed food and to increase 

minimally processed natural food availability, purchases and consumption would 

contribute to prevent body fat increase and associated chronic non-communicable 

diseases. 
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Supplementary Table 1. Foods contained in the Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

of the 2004 Pelotas Birth Cohort at 6 and 11 years old, according to the NOVA 

classification[5]. 

Food group 6 years 11 years 

Group 1. Unprocessed 

or minimally processed 

foods 

Rice; spaghetti; cakes; potato; 

cassava; bean; lettuce; tomato; 

pumpkin; cabbage; broccoli; raw 

carrot; cooked carrot; raw beet; 

cooked beet; chayote; orange; banana; 

apple; papaya; tangerine; pear; natural 

juice; whole milk; skimmed milk; beef 

with bone; boneless beef; liver; 

chicken; fish; eggs; coffee. 

Rice; spaghetti; homemade cake; boiled 

potatoes; fried potato, polenta or cassava; cow 

milk; soy milk; orange or tangerine; banana; 

papaya; apple or pear; watermelon; melon; 

pineapple; avocado; mango; strawberry; 

grape; peach; guava; natural juice; lettuce; 

tomato; collard greens; cabbage; chayote; 

pumpkin; natural cucumber; green beans; 

carrot; beet; cauliflower; pepper; onion; garlic; 

bean; lentil, pea or chickpeas; salted fried 

(quibe, pastel); coffee; tea; chestnut, walnut or 

almond; homemade pudding; beef; pork; 

chicken; fish; shrimp; viscera (gizzard, liver, 

heart, kidney); egg; popcorn; lasagna, gnocchi 

or ravioli. 

Group 2. Processed 

culinary ingredients 
Sugar. Sugar. 

Group 3. Processed 

foods 

Bread; cheese; jelly or fruit jam. Beer; wine; yellow cheese; white cheese; 

bacon; canned fish; canned food (peas, corn); 

whole grain bread; white bread; jelly or fruit 

jam. 

Group 4. Ultra-

processed foods 

Sweet cookies; salty cracker; yogurt or 

milk drink; ham; mortadella; sausage; 

butter or margarine; mayonnaise; 

candies, lollipop or chewing gum; 

chocolate bar or bonbon; ice cream or 

popsicle; chocolate powder; sugar 

sweetened beverages; artificially 

sweetened beverages (light, diet or 

zero); artificial juice (powder or box); 

salty snacks; sandwich cookies; 

gelatin. 

Sweet or sandwich cookies; salty cracker; 

yogurt; creamy cheese; sausage; ham, 

mortadella or salami; margarine; butter; 

mayonnaise; ice cream or popsicle; candies or 

lollipop; chocolate powder; chocolate bar or 

bonbon; cola soft-drinks; other soft-drinks; 

artificial juice (box or powder); cachaça, 

whiskey or vodka; bauru, cheeseburger or hot 

dogs; hamburger or nuggets; pizza; salty 

snacks; granola; breakfast cereals; cereal bar; 

instant noodles. 
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Table 1. Description of the original sample and participants assessed at 6 and 11 years old in the 

2004 Pelotas Birth Cohort (n=4,231). 

Variables 

Original 

sample 

N (%) 

6 years 

(N=3.424) 
p-value# 

11 years 

(N=3.514) 
p-value# 

Maternal characteristics      

Age (years)* 26.1 (6.8) 26.1 (6.8) 0.702 26.3 (6.9) 0.276 

Age (years)   0.905  0.539 

≤24 1,947 (46.1) 1,560 (45.6)  1,576 (44.9)  

25-34 1,717 (40.6) 1,398 (40.8)  1,448 (41.2)  

≥35 563 (13.3) 464 (13.6)  488 (13.9)  

Skin color   0.736  0.898 

White  3,088 (73.0) 2,512 (73.4)  2,561 (72.9)  

Black/brown/yellow/indigenous 1,141 (27.0) 912 (26.6)  953 (27.1)  

Schooling (years of school)* 8.1 (3.5) 8.2 (3.4) 0.452 8.2 (3.4) 0.447 

Schooling (years of school)   0.729  0.639 

0-4 654 (15.6) 499 (14.7)  519 (14.9)  

5-8 1,731 (41.4) 1,429 (42.2)  1,447 (41.6)  

9-11 1,381 (33.0) 1,122 (33.1)  1,183 (34.0)  

≥12 420 (10.0) 340 (10.0)  332 (9.5)  

Cohort member characteristics      

Sex   0.963  0.855 

Male 2,195 (51.9) 1,775 (51.8)  1,816 (51.7)  

Female 2,034 (48.1) 1,649 (48.2)  1,698 (48.3)  

Low birthweight (<2500g)   0.100  0.102 

Yes 423 (10.0) 304 (8.9)  313 (8.9)  

*Mean (Standard deviation); #In relation to the original sample. 
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Table 2. Weight, height and fat mass index in the cohort participants at 6 and 11 years in 

the 2004 Pelotas Birth Cohort. 

Variables 
6 years 11 years 

N Mean (SD) N Mean (SD) 

Boys     

Weight (kg) 1762 25.1 (5.9) 1789 41.7 (11.4) 

Height (m) 1896 121.5 (5.6) 1809 144.8 (7.2) 

Fat mass index (kg/m²) 1739 3.9 (2.1) 1788 5.4 (3.3) 

     

Girls     

Weight (kg) 1653 24.8 (6.1) 1682 43.1 (12.2) 

Height (m) 1757 120.2 (5.7) 1696 146.5 (7.7) 

Fat mass index (kg/m²) 1635 4.5 (2.3) 1679 5.5 (3.2) 

SD: standard deviation.  
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Table 3. Daily consumption (in grams/day, calories/day and percent of daily energy 

contribution), according to the food processing level, at 6 and 11 years in the 2004 Pelotas Birth 

Cohort. 

Variables 
6 years  11 years  

N Median (IQR) N Median (IQR) 

Grams 3424  3514  

Unprocessed or minimally 

processed foods 

 1506.5 (1134.2; 2002.5)  1578.6 (1142.0; 2238.8) 

Processed culinary ingredients  25.6 (0; 51.3)  15.2 (2.8; 30.8) 

Processed foods  104.3 (54.3; 172.3)  133.1 (79.4; 160.4) 

Ultra-processed foods  948.6 (605.0; 1429.9)  646.6 (395.4; 1030.6) 

Other sources (total)*  1661.6 (1267.2; 2171.7)  1734.7 (1259.2; 2413.9) 

% grams 3424  3514  

Unprocessed or minimally 

processed foods 

 57.5 (47.9; 68.0)  66.9 (58.0; 74.8) 

Processed culinary ingredients  0.7 (0; 1.9)  0.6 (0.2; 1.1) 

Processed foods  3.9 (2.3; 6.1)  4.9 (3.4; 7.0) 

Ultra-processed foods  36.2 (26.1; 46.8)  27.0 (19.0; 35.8) 

Other sources (total)  63.8 (53.2; 73.9)  73.0 (64.2; 81.0) 

Calories 3424  3514  

Unprocessed or minimally 

processed foods 

 1444.3 (1130.1; 1865.6)  1571.9 (1142.0; 2293.4) 

Processed culinary ingredients  102.3 (0; 204.6)  63.4 (12.8; 128.5) 

Processed foods  294.1 (153.6; 482.5)  380.1 (229.0; 463.5) 

Ultra-processed foods  1383.8 (1009.9; 1886.5)  1004.2 (644.7; 1632.1) 

Other sources (total)  1904.3 (1509.5; 2433.3)  2034.3 (1515.4; 2825.7) 

Total calories  3336. 1 (2671.3; 4225.3)  3091.6 (2306.2; 4386.5) 

% calories 3424  3514  

Unprocessed or minimally 

processed foods 

 44.2 (37.1; 51.5)  52.3 (44.7; 60.2) 

Processed culinary ingredients  2.2 (0; 5.9)  2.0 (0.5; 3.6) 

Processed foods  9.0 (5.5; 13.3)  11.0 (7.5; 14.9) 

Ultra-processed foods  42.0 (34.6; 49.8)  32.7 (25.1; 41.3) 

Other sources (total)  58.1 (50.2; 65.4)  67.3 (58.7; 74.9) 

IQR: interquartile range. *Other sources are the sum of the three other food processing groups – unprocessed or minimally processed foods, 

processed culinary ingredients and processed foods. 
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Table 4. Association between the consumption of ultra-processed foods (in grams) and fat mass index (kg/m²) from 6 to 11 years in the 2004 

Pelotas Birth Cohort. 
Ultra-processed food 

consumption 

Fat mass index (kg/m²) 

Total Boys Girls 

 β (95% CI) p-value β (95% CI) p-value β (95% CI) p-value 

Crude analysis -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 -0.04 (-0.06;-0.03) <0.001 -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 

Minimal adjustment1 0.09 (0.07;0.10) <0.001 0.06 (0.05;0.08) <0.001 0.07 (0.05;0.09) <0.001 

Other food sources adjustment2 0.14 (0.13;0.15) <0.001 0.11 (0.09;0.12) <0.001 0.07 (0.05;0.09) <0.001 

95% CI: 95% confidence interval. Grams is in the scale of 100 for better interpretation. 1Minimal adjustment: skin color, maternal age and schooling, birthweight and sex (perinatal), 

screen time and energy intake/expenditure ratio (6- and 11-year follow-ups). 2The association with exposure in grams was adjusted by grams from other food sources than ultra-processed, 

in addition to the minimal adjustment (other food sources are the sum of the three other food processing groups. 
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Figure 1. Direct and indirect effect of ultra-processed food consumption in grams at 6 

years old over the change in the fat mass index from 6 to 11 years old. (a) Total sample; 

(b) Boys; and (c) Girls. 
UP: ultra-processed food; FMI: fat mass index; NDE: natural direct effect; NIE: natural indirect effect.
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Supplementary Table 2. Association between the consumption of ultra-processed food (in grams, calories and percentage of contribution in 

grams and calories) and body mass index (kg/m²) from 6 to 11 years in the 2004 Pelotas Birth Cohort. 

95% CI: 95% confidence interval. Grams and calories are in the scale of 100 for better interpretation. 1Minimal adjustment: skin color, maternal age and schooling, birthweight and sex 

(perinatal), screen time and energy intake/expenditure ratio (6- and 11-year follow-ups). Other food sources adjustment: other sources are the sum of the three other food processing 

groups. 2The associations with exposure in grams and in percentage of energy contribution in grams were adjusted by grams from other sources, in addition to the minimal adjustment; 
3The associations with exposure in calories from ultra-processed foods and percentage of energy contribution from ultra-processed foods were adjusted by calories from other sources, in 

addition to the minimal adjustment. 

 

Ultra-processed food 

consumption 

Body mass index (kg/m²) 

Total Boys Girls 

 β (95% CI) p-value β (95% CI) p-value β (95% CI) p-value 

Crude analysis       

Grams -0.05 (-0.06;-0.04) <0.001 -0.04 (-0.06;-0.02) <0.001 -0.06 (-0.08;-0.04) <0.001 

% grams -0.03 (-0.04;-0.03) <0.001 -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 -0.04 (-0.05;-0.03) <0.001 

Calories -0.04 (-0.05;-0.03) <0.001 -0.04 (-0.05;-0.02) <0.001 -0.04 (-0.05;-0.03) <0.001 

% calories -0.05 (-0.06;-0.04) <0.001 -0.05 (-0.06;-0.04) <0.001 -0.05 (-0.07;-0.04) <0.001 

Minimal adjustment1       

Grams 0.10 (0.09; 0.12) <0.001 0.08 (0.06; 0.10) <0.001 0.08 (0.05; 0.11) <0.001 

% grams -0.03 (-0.03;-0.02) <0.001 -0.04 (-0.05;-0.03) <0.001 -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 

Calories 0.16 (0.15; 0.18) <0.001 0.14 (0.12; 0.16) <0.001 0.15 (0.12; 0.18) <0.001 

% calories -0.06 (-0.07;-0.05) <0.001 -0.06 (-0.07;-0.05) <0.001 -0.04 (-0.05;-0.03) <0.001 

Other food sources adjustment       

Grams2 0.20 (0.18; 0.21) <0.001 0.15 (0.13; 0.17) <0.001 0.12 (0.09; 0.14) <0.001 

% grams2 0.06 (0.05; 0.07) <0.001 0.03 (0.02; 0.05) <0.001 0.02 (0.01; 0.03) <0.001 

Calories3 0.31 (0.29; 0.32) <0.001 0.23 (0.21; 0.25) <0.001 0.35 (0.33; 0.37) <0.001 

% calories3 0.11 (0.10; 0.12) <0.001 0.08 (0.07; 0.09) <0.001 0.10 (0.08; 0.11) <0.001 
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Supplementary Table 3. Association between the consumption of ultra-processed food (in calories and percentage of contribution in grams 

and calories) and fat mass index (kg/m²) from 6 to 11 years in the 2004 Pelotas Birth Cohort. 
Ultra-processed food 

consumption 

Fat mass index (kg/m²) 

Total Boys Girls 

 β (95% CI) p-value β (95% CI) p-value β (95% CI) p-value 

Crude analysis       

% grams -0.01 (-0.02;-0.01) <0.001 -0.01 (-0.02;-0.01) <0.001 -0.01 (-0.02;-0.01) <0.001 

Calories -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 

% calories -0.03 (-0.03;-0.02) <0.001 -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 -0.03 (-0.03;-0.02) <0.001 

Minimal adjustment1       

% grams -0.01 (-0.01;-0.002) 0.004 -0.02 (-0.02;-0.01) <0.001 -0.01 (-0.02;-0.001) 0.022 

Calories 0.11 (0.10;0.12) <0.001 0.10 (0.08;0.11) <0.001 0.10 (0.08;0.12) <0.001 

% calories -0.02 (-0.02;-0.01) <0.001 -0.03 (-0.04;-0.02) <0.001 -0.02 (-0.02;-0.01) <0.001 

Other food sources adjustment       

% grams2 0.04 (0.04;0.05) <0.001 0.03 (0.02;0.04) <0.001 0.02 (0.01;0.03) <0.001 

Calories3 0.19 (0.18;0.21) <0.001 0.15 (0.13;0.16) <0.001 0.17 (0.16;0.19) <0.001 

% calories3 0.08 (0.07;0.08) <0.001 0.06 (0.05;0.06) <0.001 0.06 (0.05;0.07) <0.001 

95% CI: 95% confidence interval. Grams and calories are in the scale of 100 for better interpretation. 1Minimal adjustment: skin color, maternal age and schooling, birthweight and sex 

(perinatal), screen time and energy intake/expenditure ratio (6- and 11-year follow-ups). Other food sources adjustment: other sources are the sum of the three other food processing 

groups. 2The association with exposure in percentage of energy contribution in grams were adjusted by grams from other sources, in addition to the minimal adjustment; 3The associations 

with exposure in calories from ultra-processed foods and percentage of energy contribution from ultra-processed foods were adjusted by calories from other sources, in addition to the 

minimal adjustment. 
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NOTA À IMPRENSA 
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Grau de processamento alimentar afeta a gordura corporal 

 

Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas mostra que o consumo de 

alimentos ultraprocessados dos 6 aos 11 anos de idade aumentou o acúmulo de gordura 

corporal entre os participantes da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004 no mesmo 

período. O consumo habitual de 100 gramas destes produtos por dia (como exemplos, 5 

a 6 bolachas recheadas ou meio copo americano de refrigerante) resultou em um aumento 

médio de 14 g/m² no Índice de Massa Gorda, uma medida da quantidade de gordura do 

corpo que leva em conta a altura do indivíduo. 

Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais, que contam com a 

adição de vários ingredientes para prolongar sua validade e melhorar o sabor, como 

corantes, aromatizantes e conservantes. São produtos prontos para consumir (muitas 

vezes necessitam somente serem aquecidos), o que os torna acessíveis e convenientes. A 

maioria contém pouco ou nenhum alimento de verdade, tem muito baixa qualidade 

nutricional e leva a menor saciedade. A identificação desses produtos se dá pela lista de 

ingredientes no rótulo, os quais, em sua maioria, são irreconhecíveis pelo consumidor.  

Os resultados da pesquisa fazem parte da tese de doutorado da Nutricionista 

Caroline Costa, orientada pelas professoras Iná Santos e Maria Cecília Formoso 

Assunção. Para chegar nestes resultados, a autora utilizou a classificação NOVA, que 

divide os alimentos em quatro grupos, com base na extensão e no propósito do 

processamento industrial: alimentos in natura ou minimamente processados (como frutas, 

vegetais, leite e feijão), ingredientes culinários processados (como açúcar e óleo), 

alimentos processados (como pães caseiros, queijos e alimentos em conserva) e alimentos 

ultraprocessados (como produtos congelados prontos para aquecer, refrigerantes, 

biscoitos em geral e sucos artificiais).  

“A prevenção precoce do consumo de ultraprocessados é muito importante, pois 

hábitos adquiridos na infância tendem a permanecer ao longo da vida”, relata a autora. A 

conscientização da população quanto aos malefícios do consumo desses produtos é de 

extrema importância, assim como a existência de políticas públicas voltadas à diminuição 

da disponibilidade, compra e do consumo desses alimentos. A adoção de uma alimentação 

baseada em alimentos in natura ou minimamente processados é essencial para o controle 

da epidemia de obesidade e das doenças crônicas a ela relacionadas. 

 


