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Se a Geografia deseja interpretar o espaço 
humano como o fato histórico que ele é, 

somente a história da sociedade mundial aliada 
à sociedade local pode servir como fundamento 

da compreensão da realidade espacial e 
permitir a sua transformação a serviço do 

homem. Pois a História não se escreve fora do 
espaço e não há sociedade a-espacial. O 

espaço, ele mesmo, é social. 
 

Milton Santos 



 

RESUMO 
 

A alimentação e nutrição da população brasileira é complexa e determinada por 
múltiplos fatores que foram sendo modificados ao longo do tempo e distribuem-se de 
formas diferentes no espaço geográfico brasileiro. Diante disso, esse trabalho teve 
como objetivo avaliar as modificações temporais e espaciais da prevalência de 
excesso de peso, disponibilidade domiciliar de alimentos, insegurança alimentar e 
desenvolvimento social nos diferentes níveis de agregação geográficos brasileiros. 
Trata-se de um estudo ecológico de desenho misto: (1) compreende a análise do 
espaço, realizada nas 27 unidades da federação e nas cinco macrorregiões do 
Brasil; e (2) investiga a tendência temporal, a partir de estudos representativos da 
população brasileira, desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nos períodos 
de 1974-2003-2009. Avaliou-se a prevalência de excesso de peso, prevalência de 
domicílios em insegurança alimentar, aquisição per capita e disponibilidade calórica 
de alimentos por tipo de processamento e o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Foram utilizadas análises descritivas de frequência percentual, Compound 
Annual Rate, análise exploratória Panel data regression model e análise espacial 
univariada e bivariada, por meio do cálculo dos Índices de Moran Global e Local, 
respectivamente. Em 2008-2009, foi verificada desigualdade espacial com formação 
de três possíveis territórios: Centro-Sul com alta prevalência de excesso de peso, de 
aquisição de ultraprocessados e IDH, e baixa prevalência de domicílios com 
insegurança alimentar e aquisição de alimentos minimamente processados; e Norte-
Nordeste, com baixa prevalência de excesso de peso, aquisição de 
ultraprocessados e IDH e alta prevalência de insegurança alimentar e aquisição de 
alimentos minimamente processados; e Nordeste Oriental, com altas prevalências 
de excesso de peso, de insegurança alimentar, aquisição de produtos alimentícios 
ultraprocessados e melhores IDH, e baixa aquisição de minimamente processados. 
Entre 1974/2009, foi verificada redução na contribuição anual de alimentos 
minimamente processados no Brasil (0,86%/ano), sendo maior no Nordeste (-
0,98%/ano) e menor no Centro-Oeste (0,50%/ano). A disponibilidade calórica de 
alimentos processados e ultraprocessados aumentaram no Brasil (1,09%/ano) e em 
todas as regiões com maior acréscimo no Sul (1,42%/ano) e menor no Sudeste 
(0,67%/ano). Nesse período, a modificação da disponibilidade dessa categoria de 
alimentos teve associação positiva e significativa com embutidos, queijos e outros 
derivados do leite, bebidas alcoólicas, margarina e refeições prontas e misturas 
industrializadas (p<0,001). Conclui-se que o excesso de peso se correlacionou ao 
desenvolvimento social e à aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados no 
território brasileiro. O aglomerado espacial Nordeste Oriental sugere a hipótese da 
coexistência entre melhorias no IDH em territórios de elevada prevalência de 
insegurança alimentar, relaciona-se ao crescimento das prevalências de excesso de 
peso. E que a disponibilidade calórica de alimentos processados e ultraprocessados 
cresceu em todas as regiões do Brasil. 
 
Palavras-Chave: Epidemiologia Nutricional; Estado Nutricional; Alimentos 
Industrializados; Segurança Alimentar e Nutricional; Geografia Médica. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The food and nutrition of the population is complex and determined by multiple 
factors that have been modified over time and are distributed in different ways in the 
Brazilian geographical space. This study aimed to evaluate the temporal and spatial 
changes in the prevalence of overweight, household food availability, food insecurity 
and social development in different levels of Brazilian geographic aggregation. This is 
an ecological study of mixed design: (1) comprises the analysis space, held in 27 
states and the five geographical regions of Brazil; and (2) comprises the temporal 
trend research, from studies representative of the population, developed by the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics and the United Nations Development 
Program, in periods of 1974-2003-2009. We evaluated the prevalence of overweight, 
prevalence of household food insecurity, per capita caloric acquisition and availability 
of food by type of processing and the Human Development Index (HDI). Descriptive 
analyzes of percentage frequency were used, Compound Annual Rate, exploratory 
analysis Panel data regression model, univariate and bivariate spatial analysis, by 
calculating the global and location Moran index, respectively. In 2008-2009, spatial 
inequality was observed with formation of three possible areas: South-Central with 
high prevalence of overweight, acquisition ultra-processed foods and HDI, and low 
prevalence of food insecurity and acquisition of minimally processed foods; and 
North-Northeast, with low prevalence of overweight, acquisition ultra-processed 
foods and HDI and high prevalence of food insecurity and acquisition of minimally 
processed foods; Eastern Northeast, with high prevalences of overweight, food 
insecurity, acquisition ultra-processed foods and better HDI and low purchasing 
minimally processed foods. Between 1974/2009, was the reduction in the annual 
contribution of minimally processed foods in Brazil (0.86%/year), being higher in the 
Northeast (-0.98%/year) and lowest in the Midwest (0.50%/year). Caloric availability 
of processed and ultra-processed foods increased in Brazil (1.09% / year) and in all 
regions with the highest increase in the South (1.42% / year) and lowest in the 
Southeast (0.67% / year). During this period, the modification of the availability of this 
food category had a significant positive association with sausages, cheeses and 
other dairy products, alcoholic drinks, margarine, ready meals and industrialized 
mixes (p <0.001). It was concluded that excess weight is correlated to social 
development and the acquisition of ultra-processed foods in Brazil. The Eastern 
Northeast spatial clusters suggests the possibility of coexistence between 
improvements in the HDI and high prevalence of food insecurity, and the growth of 
overweight prevalence. And that calorie availability of processed and Eastern 
Northeast grew in all regions of Brazil. 
 
Key words: Nutritional Epidemiology; Nutritional Status; Geography, Medical; 
Industrialized Foods; Food and Nutrition Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento das prevalências de excesso de peso no mundo associa-se às 

modificações de práticas alimentares e padrões dietéticos das populações1,2, as 

quais estão relacionados às altas prevalências de morbi-mortalidade por doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). Diversos aspectos favorecem essa realidade 

alimentar e nutricional, como a redução do gasto energético, o consumo alimentar e 

a ingestão dietética inadequada, a qualidade nutricional dos alimentos disponíveis 

nos domicílios, a insegurança alimentar e nutricional dos grupos populacionais, a 

desigualdade no acesso a serviços de saúde e a iniquidade social. Todos esses 

aspectos são influenciados por características biológicas, comportamentais e de 

estilos de vida, culturais, demográficas, tecnológicas e econômicas, que sofrem 

transformações temporais e coexistem em um espaço geográfico3,4. 

Por isso, as modificações alimentares e nutricionais contemporâneas são 

um objeto de estudo complexo, o qual Batista Filho4 ressalta ser decorrente de 

novos "ecossistemas de vida", devido à transição do modelo econômico de 

atividades primárias para o de indústrias de transformação. Essa cresce para 

atender demandas básicas de bens e serviços, mas também, muitas "supérfluas e 

descartáveis". A mudança da população do campo para a cidade e a expansão dos 

meios de comunicação, vem reduzindo, cada vez mais, fronteiras geográficas e 

políticas. Essa forma de vida impõe "novas, volúveis e até inúteis e nocivas 

exigências de consumo".  

A descrição das fronteiras geográficas e sua relação com a situação 

alimentar e nutricional da população brasileira é estudada desde Josué de Castro 

em seu livro Geografia da Fome5. Mesmo diante das limitações e fragilidades 

metodológicas dessa obra6. 

O perfil nutricional atual dos brasileiros segue tendências mundiais, 

caracterizado por altas prevalências de excesso de peso em todas as faixas etárias 

da população e redução da desnutrição infantil, apesar de ainda existir alta 

prevalência em áreas com famílias de maior vulnerabilidade social. Esse padrão 

nutricional está associado positivamente, dentre muitos fatores, ao perfil dos 

alimentos disponíveis para o consumo nos domicílios7,8. 

Buscando o enfrentamento desses problemas alimentares e nutricionais, 

diversas ações estão sendo desenvolvidas em nível mundial e nacional, as quais 
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geram recomendações que são publicadas para nortear intervenções em nível local. 

A maioria dessas, objetiva a adequação de padrões alimentares das populações 

para prevenção e controle do crescimento da carga global de obesidade e DCNT. A 

Organização Mundial de Saúde enfatiza, por exemplo, a necessidade de prevenção 

e reversão de ambientes obesogênicos, os quais estão relacionados ao aumento do 

excesso de peso e obesidade em indivíduos ou populações mediante a gestão de 

fatores físicos, econômicos, legislativos e socioculturais9,10. 

O governo brasileiro vem desenvolvendo ações para superação dessas 

problemáticas alimentares e nutricionais norteadas principalmente pela 

implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição11 e da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional12. Em 2014, uma nova versão do 

Guia Alimentar para a População Brasileira13 foi publicado como proposta para 

ampliação do conceito e estratégias para alimentação saudável. Em substituição ao 

primeiro guia alimentar publicado14, essa atualização constituiu um instrumento 

inovador em sua abordagem que acompanha as mudanças sociais e de padrão 

alimentar da população brasileira15. 

A instituição do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)12 

brasileiro fortalece a necessidade de investigação contínua das mudanças que vem 

ocorrendo no estado nutricional e práticas alimentares de grupos populacionais 

específicos, essencial à compreensão dos perfis de morbimortalidade que se 

delineiam. 

Essas mudanças nos perfis nutricionais foram acompanhadas por 

transformações nas práticas alimentares da população que ocorrem em momentos 

diferentes em cada grupo populacional. Resultados de inquéritos populacionais em 

áreas metropolitanas do Brasil, por exemplo, alertam que no período de 1974-2003, 

ocorreu diminuição da participação de alimentos básicos tradicionais da dieta nos 

domicílios, como o arroz e feijão. Em 2009, verificou-se reduzida participação de 

frutas, verduras e legumes no total de calorias disponíveis nos domicílios 

brasileiros16,17. Porém, não são frequentes estudos que descrevam essas 

modificações nos diferentes agregados geográficos do Brasil, o qual é um país de 

extenso território. Por isso, faz-se relevante conhecer e discutir como ocorre e quais 

as repercussões dessas modificações alimentares e nutricionais nos diferentes 

espaços geográficos desse país como, regiões, unidades da federação. 
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Investigações sobre realidades alimentares e nutricionais de populações 

precisam ser referenciadas por conceitos que ampliem as formas de compreensão 

desse objeto com inerente complexidade. Dentre esses conceitos destaca-se o de 

segurança alimentar e nutricional que 

 

“é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais tendo como base práticas 
alimentares promotoras da saúde, que respeitam a diversidade cultural e 
que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis”

12
. 

 

Para análise da qualidade dos alimentos consumidos, destaca-se a ideia 

da classificação dos alimentos de acordo com os diferentes tipos de processamento: 

in natura ou minimamente processados; ingredientes culinários processados; 

alimentos processados e produtos ultraprocessados13,18. A proposição dessas 

categorias busca a superação da visão reducionista adotada na classificação dos 

alimentos apenas por sua composição nutricional, pois são evidentes outras 

repercussões metabólicas pela existência de componentes que não possuem valor 

nutritivo, mas são cada vez mais consumidos, como os aditivos alimentares, além do 

impacto sobre a sustentabilidade dos sistemas alimentares19,20. 

Os estudos da Epidemiologia Nutricional devem valorizar mais o território 

como categoria de análise. Não se deve restringindo apenas a descrição dos 

desfechos quanto as grandes regiões ou regiões metropolitanas brasileiras. 

Precisam ser utilizadas técnicas de análise espacial de dados, mais rebuscadas, 

para identificação de possíveis padrões no território. É importante investigar como os 

padrões alimentares e nutricionais mudam ao longo do tempo e se organizam nos 

espaços geográficos desse país, possibilitada pela análise de dados de grandes 

estudos populacionais realizados periodicamente8,52. Pesquisas desse tipo podem 

gerar informações importantes ao planejamento de ações de promoção da saúde, 

prevenção e tratamento de doenças relacionadas à alimentação e nutrição 

inadequadas. 

Para aproximação com a complexidade da transição alimentar e 

nutricional, os conceitos de espaço geográfico e território construídos por Milton 

Santos são importantes para investigação em epidemiologia nutricional. Sua 

preocupação com a ciência geográfica e revisão epistemológica do conceito de 

espaço e território, teve contribuição ao método empregado nessa dissertação. As 
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contribuições desse autor nortearam as análises e discussões sobre as mudanças 

espaciais e temporais da alimentação e nutrição da população brasileira. 

Principalmente, ao permitir a superação da visão naturalizada da geografia, que com 

suas ideias passou a ser vista como uma construção histórica e social 21. 

Estudos que buscam entender a distribuição espacial do estado 

nutricional, perfil da disponibilidade de alimentos e outros indicadores de 

insegurança alimentar e nutricional utilizando maiores números de cortes temporais 

e de unidades geográficas de análise são importantes para o planejamento de ações 

de alimentação e nutrição mais específicas e descentralizadas22,23. Espera-se, por 

isso, que os achados dessa pesquisa subsidiem o conhecimento e o 

acompanhamento das modificações alimentares e nutricionais no Brasil e o 

entendimento da dinâmica do excesso de peso e seus determinantes em seus 

espaços geográficos. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Desde a publicação da Geografia da Fome5, diversas mudanças no 

estado nutricional e consumo alimentar das famílias brasileiras foram verificadas, 

principalmente, quanto o perfil nutricional de calorias e suas fontes alimentares. As 

proporções de desnutrição e obesidade passam por modificações. A desnutrição em 

crianças concentra-se em bolsões de pobreza, ao mesmo tempo, que a obesidade 

aumenta nesses locais24. Esse crescimento na prevalência de excesso de peso é 

marcador importante de risco para DCNT, que ocupa posição de destaque no 

modelo de morbimortalidade atual, estabelecendo novas dinâmicas ao processo 

saúde-doença. 

Portando, deve ser considerada constantemente a investigação de novas 

variáveis na determinação do estado nutricional. No Brasil são verificadas diversas 

iniquidades sociais distribuídas em seu extenso território, por isso aspectos como 

desigualdade social, insegurança alimentar, disponibilidade de alimentos, 

necessitam ser mais explorados em estudos que objetivam conhecer a realidade 

alimentar e nutricional da população no espaço geográfico. 

Nesse contexto, esse estudo pode ajudar a conhecer se existiram 

padrões espaciais no espaço geográfico brasileiro, formados entre prevalências de 

excesso de peso, aquisição domiciliar de alimentos, insegurança alimentar e 

desenvolvimento social das unidades da federação; e se, considerando o período de 

1974 a 2009, ocorreram modificações na disponibilidade domiciliar de alimentos por 

tipo de processamento nas macrorregiões brasileiras. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a prevalência de excesso de peso, disponibilidade domiciliar de 

alimentos, insegurança alimentar e desenvolvimento social nos diferentes 

níveis de agregação geográficos brasileiros. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a distribuição espacial do excesso de peso e sua correlação com 

a insegurança alimentar, a aquisição de alimentos por tipo de 

processamento e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), nas 

Unidades da Federação brasileiras em 2008-2009 (Artigo 1); 

 

 descrever modificações temporais na disponibilidade domiciliar de 

alimentos por tipo de processamento nas macrorregiões do Brasil de 1974 

a 2009 (Artigo 2). 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 MODIFICAÇÕES NA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

Uma complexa situação alimentar, nutricional e de saúde-doença 

estabeleceu-se em grande parte dos países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Nesses territórios coexistem altas prevalências de excesso de peso doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e diversos problemas de saúde decorrentes de 

carências nutricionais, fenômeno conhecido como polarização epidemiológica27. 

Diversas publicações chamam essas modificações como transição 

nutricional e discutem a relação desta com as teorias da transição epidemiológica e 

da transição demográfica. Nessa perspectiva, Popkin propôs um esquema que 

ilustra como se dão essas modificações nos perfis alimentares e nutricionais ao 

longo do tempo, e como as mudanças nos perfis de morbimortalidade e 

demográficos estão conjugados a esse processo de transição nutricional (figura 1)28. 

 

Figura 1: Estágios da transição demográfica, epidemiológica e nutricional 

 

Fonte: Adaptado de Popkin, 2002
28

apud Mondini e Gimeno, 2011.
29
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Batista Filho e Rissin, em publicação sobre a transição nutricional no 

Brasil, buscaram explicar o processo de transição nutricional dividiu-o em quatro 

etapas: (1) desaparecimento do “kwashiorkor”, ou desnutrição edematosa, aguda 

e grave - agravo relacionado a altos índices de mortalidade por doenças infecciosas 

comum em crianças, como o sarampo; (2) desaparecimento do marasmo 

nutricional, o qual é caracterizado pela perda elevada de massa adiposa e 

muscular, de instalação lenta, normalmente associada a doenças infecciosas de 

duração prolongada, como a otite crônica, pielonefrites, tuberculose; (3) o 

aparecimento do binômio sobrepeso/obesidade, em escala populacional e (4) 

correção do déficit estatural, como última etapa da transição nutricional6. 

Atualmente, a maior carga de doenças é decorrente de “doenças da 

modernidade” que vitimam principalmente populações longevas. Destacam-se os 

processos crônicos não transmissíveis, como diabetes mellitus, obesidade, 

hipertensão arterial sistêmica; e processos degenerativos do sistema nervoso 

central. Conjunto de comorbidades associadas ao consumo dietético hipercalórico, 

com altas quantidades de gorduras trans e ácidos graxos saturados, proveniente de 

consumo alimentar com excessivo conteúdo de açúcar e sal, refrigerantes, uso 

abusivo de álcool e fumo, ao sedentarismo e práticas não saudáveis do estilo de 

vida ocidental.4,9 Nessa perspectiva as teorias da transição nutricional vêm tentando 

explicar essas modificações da nutrição e alimentação de populações ao longo do 

tempo30,31. 

As etapas descritas anteriormente consistem em uma visão didática, de 

um processo de transição alimentar e nutricional permeado por modificações de vida 

complexas. Vivenciam-se realidades de insegurança alimentar e nutricional com 

negação do exercício pleno do direito humano à alimentação adequada e 

saudável25. A redução nas prevalências de desnutrição e fome ocorrem ao mesmo 

tempo da aceleração do crescimento das proporções de excesso de peso e outros 

problemas decorrentes da insegurança alimentar e nutricional. 

Os perfis de consumo alimentar da população brasileira vêm sustentando 

diversos problemas alimentares e nutricionais. Os avanços na disponibilidade e 

acesso a alguns alimentos em nível familiar, como, por exemplo, o maior consumo 

do leite, pode explicar a coexistência de altas prevalências de anemia e 

sobrepeso/obesidade, que juntas alcançaram mais da metade da população de 

adultos e quase a metade da população de crianças brasileiras24. Situações 
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paradoxais como essa, desafiam o entendimento da transição alimentar e 

nutricional, como o fato de que a desnutrição das crianças (baixo peso ao nascer, 

déficit estatural acentuado), representativo de estágios atrasados do processo 

saúde/doença possa ser um fator de risco para o cenário das DCNT4. 

Batista Filho4 nos faz refletir sobre o conceito de transição alimentar e 

nutricional ao chamar atenção para "mercantilização" do comer e da comida, no qual 

“depois de grandes conquistas, está se encaminhando para uma vertente perigosa: 

a desnaturação dos alimentos, a desnaturação da vida humana e dos biomas em 

seu conjunto, o confronto com a natureza”, provavelmente decorrente de “ganhos da 

tecnologia a serviço dos mercados. Assim, 80% a 90% dos alimentos, antes de 

entrar em nossas bocas, passa pela boca das máquinas”. 

Assim, precisa-se pensar a transição alimentar e nutricional como um 

processo de transformação permanente da relação "homem-alimento". Sabe-se que 

as práticas alimentares atuais possuem forte relação com a industrialização, 

urbanização e eventos sociodemográficos decorrentes do capitalismo liberal32. 

Fatores que interferiram diretamente a dinâmica de acesso aos alimentos e o estado 

nutricional e de saúde desses grupos populacionais33. 

A economia de mercado propiciou mudanças nas formas de consumo 

interferindo sobre alimentação e nutrição dos grupos em diferentes espaços 

geográficos. A substituição dos modos de vida ativos (atividades de produção, coleta 

e consumo de alimentos in natura), por um sedentário determinado por interesses e 

estratégias do mercado liberal (valorização da compra de marcas e embalagens, 

consumo simbólico da modernidade) possuem forte influência sobre as escolhas 

alimentares.4 O Brasil e outros países em desenvolvimento vivenciam a transição 

alimentar e nutricional determinada principalmente pela má-alimentação3,6. 

Verifica-se redução nos casos de desnutrição, prevalências crescentes de 

excesso de peso e aumento das DCNT, das quais as doenças cardiovasculares são 

a principal causa de morte desde a década de 80. Dentre as principais causas de 

mortalidade atualmente, destaca-se o aumento expressivo diabetes e algumas 

neoplasias malignas34,35. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os dois 

principais fatores de risco da morbimortalidade da população mundial são a 

hipertensão arterial e a obesidade36. Todos esses determinados pelos padrões 

alimentares e nutricionais da população. 
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É perceptível a complexa teia de determinação entre os processos 

alimentares e nutricionais, epidemiológicos e demográficos. Contempla-se a 

substituição de um padrão de morbimortalidade situado historicamente em um 

período de pouco desenvolvimento socioeconômico e dos serviços de saúde, por 

outros padrões de desenvolvimento econômico e social, resultantes de 

determinantes internos e externos ao território balizados pelas transformações da 

economia de mercado37. 

 

4.2 OS MÚLTIPLOS DETERMINANTES DO ESTADO NUTRICIONAL DA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

As modificações alimentares e nutricionais devem ser compreendidas 

pela investigação de um “conjunto de fatores” que influenciam, favoravelmente ou 

não, a situação de saúde e nutrição de um grupo populacional. Esse conjunto de 

fatores é também chamado de determinantes ou condicionantes do estado 

nutricional38. 

Mudanças nos cenários sociais e econômicos vêm ocorrendo nas últimas 

décadas no Brasil, as quais levaram a diversas alterações nas práticas alimentares 

da população. Nesse sentido, destacam-se o aumento do consumo alimentar fora de 

casa39, maior participação de alimentos processados na dieta40 e a crescente 

substituição de refeições tradicionais por lanches com elevada concentração de 

energia, gorduras, açúcar de adição e sódio41. Hábitos e comportamentos 

alimentares relacionados a inadequados estados de nutrição e metabolismo, como a 

obesidade, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o diabetes e o câncer42. 

Em termos populacionais, achados de estudos brasileiros sejam de 

estado nutricional, de disponibilidade domiciliar de alimentos, de consumo alimentar, 

de deficiências nutricionais, de insegurança alimentar, apontam uma situação 

alimentar e nutricional desigual e que parece possuir fatores semelhantes e 

divergentes em sua determinação. Sabe-se que a adoção de dietas baseadas em 

alimentos processados e ultraprocessados predispõem o surgimento da obesidade e 

outras doenças crônicas, porém é importante conhecer os fatores que favorecem a 

adoção dessas práticas43. 



22 

 

A situação da alimentação e nutrição no Brasil é paradoxal, por 

coexistirem excessos e carências determinados por uma tessitura de aspectos 

genéticos, biológicos, psicológicos, sociais e ecológicos, todos fortemente 

relacionados a situação de insegurança alimentar e nutricional e desigualdade no 

gozo de direitos humanos básicos. De um lado, a fome e desnutrição, que decorrem 

da miséria e, por outro, os agravos relacionados aos excessos decorrentes do 

aumento de consumo de bens e serviços por toda população, que não possui 

autonomia ou não foi educada para realizar escolhas alimentares saudáveis. 

Identificam-se problemas relacionados à falta de alimentos e à fome e, ao mesmo 

tempo, são observados grande desperdício e consumo de alimentos 

ultraprocessados por todas as classes sociais38. 

O aumento do consumo de produtos alimentícios ultraprocessados possui 

multiplas repercussões nutricionais e metabólicas negativas. Mas também 

condicionam vários outros problemas afetando o desenvolvimento social, cultural, 

econômico e ambiental de um território, especialmente quando representam parte 

importante e crescente do abastecimento de alimentos nos países20,44. Estudos 

recentes destacam o consumo de produtos ultraprocessados e sua relação com o 

aumento das proporções de distúrbios nutricionais45–47 e pior perfil nutricional da 

dieta46,48. 

Os determinantes e condicionantes do estado nutricional são muito 

variados. Modificações nas formas de viver, movimentos demográficos, 

transformações de condições sociais e econômicas, inovações tecnológicas de 

diversos significados e alcances, tudo pode ter contribuído, ao longo do tempo, e 

ainda contribui, para modificar as práticas alimentares, desde os tipos de alimentos, 

os modos de prepará-los e consumi-los32. 

Historicamente, a ciência e a técnica, inicialmente na dimensão da 

economia agrícola, depois por meio da Revolução Industrial, sempre estiveram a 

serviço do projeto de domínio do tempo de conservação dos alimentos e de 

possibilitar a distribuição geográfica dos produtos. No início, as estratégias para 

alcançar esses objetivos foram, respectivamente, a diversificação das espécies e o 

desenvolvimento das técnicas de conservação49. O advento do processo de 

globalização ocasionou essa perda de diversidade, ou a criação de uma ideia de 

falsa diversidade. Os produtos ultraprocessados que parecem ser variados são um 

uma formulação de substâncias sintéticas que se combinam diferentemente para 
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criação de efeitos sensoriais. Somado a isso, os alimentos in natura ou 

minimamente processados foram sendo cada vez mais restritos, por seleção e 

aperfeiçoamento genético. Contreras e Garcia32 destacam esse papel da 

globalização na homogeneização alimentar: 

 

[...] por globalização pode-se entender o amplo processo de transformações 
sociais, incluindo crescimento do comércio, investimentos, viagens e redes 
informáticas, no qual numerosas forças entrelaçadas estão fazendo com 
que as fronteiras de todo tipo e em todos os níveis sejam mais permeáveis 
do que nunca. Como decorrência dessa progressiva e multidimensional 
permeabilidade, pode-se afirmar que uma das consequências do processo 
de globalização é um processo também progressivo, de homogeneização e 
de perda da diversidade, nos âmbitos econômico, ecológico e cultural. 
Assim, pode-se pensar, também, que a globalização e a consequente 
homogeneização são manifestações do presente, enquanto as 
particularidades e a diversidade seriam manifestações do passado, a 
'tradição', e, nessa medida, o 'patrimônio' que, hoje, deveria ser preservado 
e/ou recuperado [...]. 

 

A homogeneização alimentar proporcionada pela rápida entrada e 

crescimento de grandes corporações e indústrias de alimentos no Brasil afeta a 

saúde da população e outros bens coletivos, como as refeições, a família, a cultura, 

a vida comunitária, as economias locais, a identidade nacional45. Ao passo que 

existe a distribuição uniforme de produtos alimentares ultraprocessados, fortalece-se 

situações de insegurança alimentar e nutricional individuais e nos domicílios. 

No Brasil, o conceito de segurança alimentar e nutricional15  destaca as 

duas dimensões – alimentar e nutricional. O relatório SAGI 201425 apresenta alguns 

determinantes globais, nacionais, regionais, locais da segurança alimentar e 

nutricional no domicílio (figura 2).  
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Figura 2: Determinantes Global, Nacional, Regional, Local e Domiciliar da 
Segurança Alimentar e Nutricional no Domicílio (adaptada de Kepplle & Gegall-
Corrêa, 2011) 

 

Fonte: FAO, 2014
25

 

 

Esse modelo auxilia a compreensão de que insegurança alimentar e 

insegurança nutricional possuem as mesmas causas, “associadas ao sistema 

alimentar desequilibrado inserido num sistema econômico que favorece a 

desigualdade, a concentração da riqueza, a predominância desenfreada do mercado 

e o descaso ao meio ambiente” 25. O esquema de determinações permite ampliação 

do entendimento de determinantes do estado nutricional, o qual pode ser 

compreendido como uma forma de "corporificação" da insegurança alimentar, que 

não mais pode ser mensurada, apenas pela desnutrição ou baixo peso. 

Essa correlação da insegurança alimentar com modificações no estado 

nutricional e de saúde dos indivíduos e grupos populacionais pode ser 

compreendido ao se analisar o modelo proposto por Amuna e Zotor (figura 3)50. 

1. Global e nacional 
Sistema político-econômico; modelo de desenvolvimento; comércio mundial 
Políticas agrícolas e ambientais (produção de alimentos, mudanças climáticas, 

sustentabilidade, apoio à agricultura familiar) 
Políticas econômicas, sociais e assistenciais  
Compromisso com o Direito Humano à Alimentação Adequada 

2. Fatores regionais e locais 
Produção, disponibilidade e preços de alimentos 
Disponibilidade e preços de alimentos saudáveis  
Estabilidade política 
Preconceito e desigualdades étnicas e raciais 
Serviços de saúde e de educação 
Custo das necessidades básicas 
Meios de vida 
Emprego – salários e estabilidade 
Cultura alimentar 
Rede sócioassistencial  
Saneamento básico 
Vigilância sanitária 

 3. Fatores domiciliares 
Perfil demográfico dos moradores 
Gênero e escolaridade da pessoa de 

referência da família  
Saúde dos moradores  
Conhecimento e hábitos alimentares 
Renda/estabilidade financeira 
Emprego e tempo disponível da mãe 
Participação em programas sociais 
Rede social 

Segurança 
alimentar e 
nutricional  
(domicílio/ 
indivíduo) 
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Figura 3: Uma proposta de modelo de interações entre insegurança alimentar, 
adaptações humanas e nutricional e risco à saúde em situações de fome 
crônica. 

 

*CIUR: crescimento intra uterino restrito; ↑Aumento↓ Redução 
 

Fonte: adaptado de Amuna e Zotor, 2008
50

 

 

Existem várias formas de avaliar a segurança alimentar e nutricional. Um 

dos instrumentos mais utilizados para avaliação direta é a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar. Trata-se de uma escala psicométrica do acesso familiar aos 

alimentos. Uma vantagem desse método é a mensuração do fenômeno diretamente 

a partir da experiência de insegurança alimentar vivenciada e percebida pelas 

pessoas afetadas. Esse instrumento permite identificar e quantificar os grupos 

sociais em risco de insegurança alimentar (IA)51. Sua aplicação e análise 

demonstraram existir aspectos comuns aos diferentes contextos socioculturais e 

representando graus de severidade da IA: 1) componente psicológico - ansiedade ou 

dúvida sobre a disponibilidade futura de alimentos na casa para suprir as 
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necessidades dos moradores; 2) qualidade dos alimentos - comprometimento das 

preferências socialmente estabelecidas acerca dos alimentos e sua variedade no 

estoque doméstico; 3) redução quantitativa dos alimentos entre adultos; 4) redução 

quantitativa dos alimentos entre as crianças; e 5) fome - quando alguém fica o dia 

inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar alimentos51–53. 

Além da compreensão das modificações da insegurança alimentar e 

nutricional que se relaciona às mudanças no estado nutricional, destaca-se a 

necessidade de investigação dos padrões alimentares do brasileiro. Esses são 

caracterizados pelo consumo de café, pão de sal, arroz, feijão e carne bovina, 

presença de sucos, refrescos e refrigerantes e pouca participação de frutas e 

hortaliças54. Conjunto de alimentos que explicitam o crescimento da influencia dos 

hábitos alimentares modernos, mas, ainda, pela presença marcante de alimentos 

tradicionais, como arroz e feijão. 

Outro importante conjunto de determinantes do estado nutricional são as 

mudanças sociais que ocorreram no Brasil nas duas últimas décadas. Dentre esses, 

a melhoria da renda das famílias e das condições de saneamento destacam-se 

como influencias favoráveis ao estado nutricional. As intervenções na saúde, como 

as ações básicas, a incorporação de tecnologias de atenção e cuidado, ou mesmo a 

maior cobertura dos serviços também podem contribuir para melhoria do estado 

nutrição e de saúde da população38. 

 

4.3 O ESPAÇO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

A inserção da categoria espaço geográfico nos estudos da Epidemiologia 

permitiu a superação de uma visão não histórica do processo biológico e a 

compreensão de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais como importantes 

no processo saúde-doença e na produção das doenças endêmicas e epidêmicas. 

Discutir o espaço em Epidemiologia demonstra a preocupação em entender o 

fenômeno biológico como processo social, espacial e temporalmente determinado21. 

No Brasil, o cenário epidemiológico e os problemas alimentares e 

nutricionais configuram-se, algumas vezes, segundo disparidades regionais de 

renda entre Norte, Nordeste e Sudeste, Centro-Oeste, Sul; diferenças na distribuição 

de renda entre os meios rural e urbano, mais intensas no Norte e Nordeste. 

Variáveis que interferem positivamente sobre o processo saúde-doença, como 
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melhorias no acesso, cobertura e resolutividade das ações de saúde, melhoria das 

condições de saneamento (água potável e esgotos sanitários), encontra-se 

distribuído diferentemente nos espaços geográficos brasileiros6. 

A distribuição regional da pobreza mostra variações importantes, 

destacando-se a frequência duas a três vezes maior de pobres, nas regiões Norte e 

Nordeste do que nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste52. Contrastando com a 

população urbana do Sudeste, em que apenas um em cada sete indivíduos é pobre, 

e a população rural do Nordeste, em que três em cada cinco indivíduos são pobres. 

A distribuição regional da desnutrição segue a mesma distribuição da pobreza, 

determinando, ainda com maior intensidade, as desvantagens das regiões Norte e 

Nordeste34. 

Com relação à obesidade, um estudo comparativo entre o Nordeste e o 

Sudeste do Brasil (que podem ser assumidos como modelos referenciais do que 

ocorreu nos dois grandes espaços geoeconômicos: Norte e Nordeste, por um lado, e 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por outro), assinala-se uma clara diferenciação de 

prevalências desse agravo, mais elevada na região Sudeste6. 

A análise do território na Epidemiologia Nutricional foi desenvolvida no 

estudo pioneiro de Josué de Castro, que através da sua “Geografia da Fome”5 

conseguiu integrar conhecimentos geográficos e de saúde. O tema da alimentação 

foi também objeto de discussão de Milton Santos. Esses autores, provavelmente o 

segundo influenciado por Josué de Castro, também se preocupava com os 

problemas de saúde pública, principalmente com aqueles relacionados a questão da 

fome, tão importante para a época21. 

O geógrafo Milton Santos influenciou as pesquisas em saúde pública 

brasileira em dois aspectos principais relacionados a questões sociais e científicas 

que emergiram a partir da década de 1970. O primeiro, a fragilidade, que se 

revelava nos estudos da ciência epidemiológica em entender o processo saúde-

doença no contexto das mudanças sociais do período: modificações do perfil 

epidemiológico; processo de urbanização e a intensificação das relações sociais; 

novas possibilidades epidêmicas causadas pelo processo de globalização, 

surgimento de novas doenças e o reaparecimento de doenças potencialmente 

controladas, impactos ambientais e sua relação com a saúde, etc. A segunda 

contribuição das obras de Milton Santos em saúde pública é a renovação do 

pensamento geográfico nesse mesmo período, o qual é entendido como tentativa de 
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superar uma visão de espaço meramente físico, incorporada nas novas discussões 

da Epidemiologia21. 

A ideia de espaço geográfico construída por Milton Santos é relevante à 

Epidemiologia para auxiliar a compreensão dessa categoria como relação social e, a 

doença enquanto processo de modificações das relações no território, não apenas 

descrevendo-a38. Nesse sentido, a descrição dos problemas alimentares e 

nutricionais demandam compreensão de transformações individuais e coletivas de 

comportamentos complexos, que transcendem os modos de vida atuais e locais. As 

mudanças de práticas alimentares devem ser entendidas como fenômenos 

simultaneamente locais e globais que se consolidam na relação tempo-espaço33. 

O domínio do tempo e espaço é parte importante da história da 

alimentação no mundo. O transporte de comida de lugares mais ou menos distantes, 

o empenho em reduzir restrições do território e a variabilidade sazonal dos produtos 

são práticas antigas que permaneceram por milênios como um privilégio social. Com 

o processo de industrialização, a relação dos homens com o espaço modificou-se e 

foi ampliado culminando na lógica da “aldeia global”. Hoje, na maior parte dos 

países, "é possível encontrar produtos frescos em todas as épocas do ano, 

empregando o sistema-mundo como área de produção e de distribuição"49. 

A análise da história da alimentação no mundo mostra que as práticas 

alimentares são produto da "história, dinâmica e instável, gerado por complexos 

fenômenos de troca, de cruzamento, de contaminação". Os padrões e as práticas 

alimentares são resultado de um encontro de culturas diversas, decorrente do fluxo 

de grupos populacionais, mercadorias, técnicas e gostos de um lado para o outro do 

mundo49. Esses percursos das culturas alimentares pelo mundo e no Brasil 

desencadeiam mudanças nas situações alimentares e nutricionais. Por isso, é 

necessário analisar as relações entre o espaço, tempo e o estado nutricional da 

população. 

Para tanto, a utilização dos conceitos de espaço e território pensados por 

Milton Santos permite ampliar a atenção dos determinantes e condicionantes do 

estado nutricional, que muitas vezes está centrado na doença e fatores 

biopatológicos, para uma análise de fatores sociais importantes ao processo saúde-

doença. Entende-se que a apropriação social do espaço produz territórios e 

territorialidades55 propícias ao crescimento das prevalências de agravos de saúde, 

dentre esses os desvios de estado nutricional, como o excesso de peso. 
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Nesse trabalho entende-se o espaço, como o maior conjunto de objetos 

existente, o qual pode ser tratado como um complexo inseparável de fixos e fluxos. 

A compreensão dessa oposição fixos-fluxos é primordial. Os fixos são econômicos, 

sociais, culturais, religiosos, como pontos de serviço, pontos produtivos, casas de 

negócio, hospitais, casas de saúde, ambulatórios, escolas, estádios, piscinas e 

outros lugares de lazer. Os fluxos são movimentos diários que se “organizam” na 

anarquia da produção capitalista. A localização de fixos de ordem econômica e 

social, comumente está subordinada à lei de lucro, muito mais que a eficiências 

social55. Milton Santos55 chama atenção para essa desigualdade social ao dizer que 

“morar na periferia é condenar-se duas vezes à pobreza, a pobreza gerada pelo 

modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes sócias, 

superpõe-se a pobreza gerada pelo modo territorial”. 

A análise espacial do estado nutricional, insegurança alimentar, 

disponibilidade de alimentos e desenvolvimento social e suas relações pode permitir 

intensificar as discussões sobre os distúrbios alimentares e nutricionais e seus 

diversos condicionantes e determinantes. A análise de territórios pode gerar 

conformações territoriais que segundo Faria e Bortollozi21 podem "revelar as 

condições de acesso aos serviços de saúde, exposição a fatores de risco, exclusão 

socioespacial, entre outros fatores determinantes das situações de saúde em grupos 

sociais". 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 DELINEAMENTO, LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Estudo ecológico de desenho misto, pois combina espaço e tempo. 

Quanto ao espaço, tratou-se de uma análise de múltiplos grupos, considerando as 

27 Unidades da Federação (UF) e as cinco grandes regiões do Brasil. Com relação 

ao tempo, foi uma investigação de tendência temporal, uma vez que comparou 

resultados encontrados a partir de amostras de estudos representativos da 

população brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE): Estudo 

Nacional de Despesa Familiar (ENDEF1974-1975), Pesquisa Nacional de 

Orçamentos Familiares 2002-2003 e 2008-2009 (POF2002-2003 e POF2008-2009), 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD2003-2004 e PNAD2008-2009) 

e o Atlas Brasil sistematizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Foi exploratório, por apresentar a distribuição das 

medidas no território; e analítico, pois buscou conhecer a influência de variáveis 

sobre a modificação de categorias, além da formação de padrões espaciais gerados 

a partir da relação entre variáveis56. 

 

5.2 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

A origem e coleta primárias dos dados foram descritas visando expor os 

procedimentos metodológicos utilizados em cada um dos inquéritos, os quais 

originaram dados de interesse para construção das variáveis do presente estudo. 

 

5.2.1. Bases de dados 

 

As variáveis desse estudo foram construídas a partir de dados 

individuados e agregados provenientes de cinco inquéritos populacionais com 

amostragem complexa (ENDEF 1974-1975, POF2002-2003, POF2008-2009, 

PNAD2003-2004, PNAD2008-2009), e Atlas Brasil-PNUD com dados de 2000 e 

2010. 
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5.2.1.1 Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF 1974-1975) 

 

Inquérito realizado entre 1974 e 1975, no qual foram avaliados 53.311 

domicílios. Nesse estudo utilizou-se plano amostral em quatro estágios: (1º) seleção 

dos municípios, auto representativos de todas as capitais e com probabilidade 

proporcional ao tamanho populacional observado (demais municípios); (2º) seleção 

de setores censitários baseados no Censo 1970; (3º) seleção de sub-setores com 

limites físicos identificáveis e aproximadamente o mesmo número de domicílios; (4º) 

seleção dos domicílios a serem pesquisados, sempre escolhidos aos pares e 

vizinhos para viabilizar o deslocamento dos agentes da pesquisa e as coletas de 

dados 57. 

Os dados do ENDEF1974-1975 foram coletados entre 18 de agosto de 

1974 e 15 de agosto de 1975. Os domicílios foram distribuídos uniformemente nos 

quatro trimestres de duração de cada pesquisa para reproduzir a variação sazonal 

de rendimentos e aquisições de alimentos (e de outros produtos) em cada estrato57. 

Os dados de disponibilidade domiciliar de alimentos foram coletados por 

meio de registro alimentar pesado com período de acompanhamento da unidade 

familiar de sete dias consecutivos 57. 

 

5.2.1.2 Pesquisa Nacional de Orçamentos Familiares 2002-2003 e 2008-2009 

 

Dois inquéritos realizados nos períodos 2002-200358 e 2008-200959, nos 

quais foram estudados 48.470 e 55.970 domicílios, respectivamente. 

Nos estudos das POF utilizou-se plano amostral complexo, por 

conglomerados, em dois estágios: (1º) sorteio dos setores censitários e (2º) sorteio 

dos domicílios. O primeiro estágio foi precedido pelo agrupamento de todos os 

setores censitários do país para obtenção de estratos de domicílios com 

homogeneidade geográfica e socioeconômica. Esse agrupamento considerou a 

localização dos setores e o nível socioeconômico das famílias residentes. Com isso, 

foram formados 443 estratos de domicílios em 2002-2003 e 550 em 2008-2009. Os 

domicílios de cada setor foram sorteados por amostragem aleatória simples, sem 

reposição58, 59. 
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Ambos tiveram período de coleta de dados de um ano. Os dados da 

POF2002-2003 entre 1 de julho de 2002 a 30 de junho de 2003, e possuem data 

referência para publicação: 15 de janeiro de 200358. Os dados da POF2008-2009 

foram coletados entre 19 de maio de 2008 e 18 de maio de 2009, tendo como data 

de referência para publicação foi 15 de janeiro de 200959. 

A coleta de medidas antropométricas nos dois inquéritos foi realizada em 

todos os moradores encontrados nos domicílios durante o período da entrevista, 

segundo metodologia específica em função da idade58, 59. 

As técnicas de mensuração de peso e estatura utilizadas nas pesquisas 

foram conforme protocolos do IBGE58, 59. As medidas antropométricas das crianças 

menores de cinco anos não foram consideradas para construção das variáveis 

desse estudo, devido a pouca confiabilidade dos dados gerados pelo método de 

pesagem utilizado58, 59. 

No presente estudo, utilizaram-se os dados das variáveis de peso e 

estatura imputadas, o qual consiste na utilização de procedimento de imputação 

para tratar a não resposta e também os erros de resposta associados a valores 

rejeitados na etapa de crítica58, 59. 

A coleta de dados de disponibilidade e aquisição domiciliar de itens 

alimentares ocorreu por meio de registros de aquisição de alimentos e bebidas para 

consumo dentro do domicílio anotado em uma caderneta individual nas duas 

pesquisas58, 59. 

Os domicílios pesquisados foram distribuídos uniformemente nos quatro 

trimestres de duração de cada pesquisa para reproduzir a variação sazonal de 

rendimentos e aquisições de alimentos (e de outros produtos) em cada estrato. As 

coletas foram realizadas em períodos de acompanhamento da unidade domiciliar 

durante sete dias consecutivos58, 59. 

 

5.2.1.3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003-2004 e 2008-2009 

 

Na PNAD2008-2009, foram pesquisadas 399.387 pessoas e 153.837 

unidades domiciliares (UD). Na PNAD 2003-2004, foram pesquisadas 399.354 

pessoas e 139.157 unidades domiciliares (UD) selecionadas. As UD estavam 

distribuídas por todas as 27 UF nos dois estudos52. 
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Esses inquéritos possuíram amostra probabilística de domicílios obtida 

em três estágios de seleção: a) unidades primárias - municípios; b) unidades 

secundárias - setores censitários; e c) unidades terciárias - unidades domiciliares 

(domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos). Na 

seleção das unidades primária e secundária (municípios e setores censitários) das 

duas PNAD foi adotada a divisão territorial e a malha setorial vigentes em 1º de 

agosto de 2000 e utilizadas para a realização do Censo Demográfico 2000 52. 

Foram investigadas características de moradores e da habitação. A 

estimativa da magnitude da insegurança alimentar nos domicílios brasileiros, se deu 

pela aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA nos dois 

inquéritos. 

A EBIA permite identificar e classificar as unidades domiciliares de acordo 

com os graus de severidade com que a insegurança alimentar é vivenciada pelos 

moradores nos domicílios do País. Esse instrumento avalia a percepção da 

experiência de insegurança alimentar do domicílio nos últimos 90 dias, e aponta 

para um dos graus da insegurança alimentar vivida pelas famílias (quadro 1) 52. 

 

Quadro 1: Descrição dos graus de segurança alimentar segundo classificação 
da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. 

Situação de segurança 

alimentar 

Descrição 

Segurança alimentar Os moradores dos domicílios têm acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais. 

Insegurança alimentar 

leve 

Preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos no futuro; 

qualidade inadequada dos alimentos resultante de estratégias que 

visam não comprometer a quantidade de alimentos. 

Insegurança alimentar 

moderada 

Redução quantitativa de alimentos entre os adultos e/ou ruptura nos 

padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre os 

adultos. 

Insegurança alimentar 

grave 

Redução quantitativa de alimentos entre as crianças e/ou ruptura nos 

padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre as 

crianças; fome (quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta 

de dinheiro para compra de alimentos). 

Fonte: IBGE, 2010
52
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A análise da EBIA foi baseada em gradiente de pontuação final resultante 

do somatório das respostas afirmativas a 14 questões. Esta pontuação se 

enquadrou nos pontos de corte, que equivalem aos construtos teóricos acerca da 

segurança alimentar: Segurança Alimentar, Insegurança Alimentar Leve, 

Insegurança Alimentar Moderada e Insegurança Alimentar Grave (quadro 2) 52. 

 

Quadro 2: Pontuação para classificação dos domicílios com e sem menores de 
18 anos de idade, segundo classificação da Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar 

Classificação Pontos de corte para domicílios 

Com menores de 18 anos Sem menores de 18 anos 

Segurança alimentar 0 0 

Insegurança alimentar leve 1 – 5 1 – 3 

Insegurança alimentar 

moderada 

6 – 9 4 – 5 

Insegurança alimentar grave 10 – 14 6 – 8 

Fonte: IBGE, 2010.
52

 

 

5.2.1.4 Atlas Brasil - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 

Os dados sociodemográficos foram coletados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. O Atlas é uma plataforma de consulta ao Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 

Unidades da Federação (UF), 20 Regiões Metropolitanas (RM) e suas respectivas 

Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). Esse banco de dados traz, além do 

IDHM, mais de 200 indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação 

e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 

201060. 

 

5.2.2 Dados utilizados para pesquisa 

 

5.2.2.1 Dados antropométricos 

 

Os dados de estado nutricional são originários dos bancos de micro 

dados das pesquisas POF2002-200361 e POF2008-20098, das quais foram 

coletados o peso, estatura, código da UF e idade (meses) de indivíduos com idade 
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acima de cinco anos completos. Não foram considerados os dados de crianças 

menores de cinco anos de idade, devido inconsistência metodológica da coleta do 

peso nesse grupo específico. 

Para a classificação do estado nutricional das crianças de cinco a 10 anos 

e adolescentes utilizaram-se as variáveis de peso, estatura e idade as quais foram 

processadas no software WHO Anthro Plus para a obtenção dos escores-z de cada 

indivíduo, tomando como referência as curvas de crescimento propostas pela OMS 

(2006) e OMS (2007). O diagnóstico nutricional foi determinado a partir do emprego 

destas variáveis no cálculo do índice antropométrico: Índice de Massa Corporal-

para-idade (IMC/I). 

Utilizando o critério estatístico de escore-z e a classificação recomendada 

pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)62 com adaptações, 

foram classificadas em excesso de peso as crianças de cinco a 10 anos cujo IMC/I 

apresentaram valores superiores a + 2,0 escores-z e adolescentes com escores-z 

maiores a + 1,0. 

Para a classificação do estado nutricional de adultos e idosos, foram 

utilizadas as variáveis de peso, estatura e idade, as quais foram processadas em 

planilha eletrônica para a obtenção do Índice de Massa Corporal (IMC). Utilizou-se a 

classificação recomendada pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN)62, no qual os adultos foram classificados com excesso de peso quando o 

IMC foi igual ou maior que 25 kg/m²; e os idosos, que obtiveram um IMC igual ou 

maior que 27kg/m². 

 

5.2.2.2 Dados de disponibilidade domiciliar de alimentos 

 

5.2.2.2.1 Disponibilidade calórica 

 

A construção do banco de dados de disponibilidade calórica de alimentos 

foi realizada em quatro etapas: (1) transcrição dos dados do ENDEF1974-1975; (2) 

extração dos dados agregados das POF2002-2003 e 2008-2009; (3) reorganização 

dos territórios originais dos três inquéritos nas cinco macrorregiões brasileiras; e (4) 

redução do número de itens alimentares. 
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(1) Os dados do ENDEF1974-1975 foram obtidos de publicações 

digitalizadas e disponíveis na biblioteca eletrônica do IBGE1 e na página de 

Vigilância Alimentar e Nutricional do Departamento de Atenção Básica2, sendo as 

informações retiradas de oito tabelas sobre consumo alimentar das publicações 

digitalizadas. Para garantir a qualidade dos dados transcritos foram adotadas as 

seguintes estratégias: (a) duas digitalizações diferentes da mesma publicação foram 

captadas; (b) digitação dupla dos dados; (c) cada digitador utilizou duas 

digitalizações, de cada publicação, disponíveis em páginas eletrônicas diferentes 

para verificar a legibilidade dos dados. As informações de calorias dos 49 itens 

alimentares desse inquérito foram digitadas e incluídas no banco de dados. Para 

comparar com as informações de disponibilidade calórica domiciliar de alimentos 

dos demais estudos, foram consideradas apenas as estimativas das calorias totais 

consumidas. 

(2) Os dados das POF2002-2003 e POF2008-2009 foram originários do 

Banco de Dados Agregados do Sistema IBGE de Recuperação Automática – 

SIDRA3. Os percentuais de contribuição calórica dos 52 itens alimentares (grupos de 

alimentos e alimentos) foram estimados em valores calóricos, por item alimentar, 

baseados nos valores calóricos totais de disponibilidade de alimentos e bebidas por 

UF. 

(3) Para obtenção de um banco de dados da estimativa da disponibilidade 

calórica domiciliar de itens alimentares, representativos do Brasil e suas cinco 

macrorregiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), foi necessário 

proceder um linkage do banco de dados referentes às três pesquisas. Para isso foi 

realizada a reorganização das oito regiões do ENDEF1974-1975 e das 27 Unidades 

da Federação (UF) das POF2002-2003 e POF2008-2009 e suas respectivas 

informações, considerando as cinco macrorregiões brasileiras. Para tanto, 

considerou-se as localizações geográficas e suas correspondências com a divisão 

fisiográfica atual (figura 4). 

(4) A construção do banco de dados foi finalizada com a redução das 

listas originais por soma dos itens, por três nutricionistas, para uma lista composta 

                                            
1
http://biblioteca.ibge.gov.br/ 

2
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=endef 

3
http://www.sidra.ibge.gov.br/ 
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por 32 itens alimentares (grupos e subgrupos de alimentos). Para isso, foram 

consideradas as semelhanças e as divergências quanto o tipo de processamento. 

Por exemplo, para o grupo de embutidos e enlatados da lista final, considerou-se no 

ENDEF1974-1975 a soma do pescado enlatado e embutidos e enlatados que se 

apresentavam originalmente em grupos separados. 
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Figura 4: Redistribuição dos territórios avaliados no ENDEF1974-1978, 
POF2002-2003 e POF2008-2009 nas macrorregiões brasileiras. 
 
 

Norte

1974-1975 (3362)

2002-2003 (6868)

2009-2009 (7611)

•1974-1975: Área metropolitana de Belém (n=1903) e Área urbana não

metropolitana RO, AC, AM, RR, PA, AP (n=1459)

•2002-2003: PA(n=1666), AP(n=568), RR(n=554), AM(n=1075),

AC(n=960), RO(n=1112), TO(n=933)

•2008-2009: PA(n=1894), AP(n=689), RR(n=644), AM(n=1344),

AC(n=863), RO(n=907), TO(n=1270)

Nordeste

1974-1975 (15816)

2002-2003 (18624)

2009-2009 (19232)

•1974-1975: Região V – AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE (n=15816)

•2002-2003: AL(n=2965), BA(n=2457), CE(n=2017),MA (n=2231), PB

(n=2367), PE (n=1674), PI (n=2222), RN(n=1548), SE(n=1143)

•2008-2009: AL(n=2712), BA(n=3050), CE(n=1861),MA (n=2562), PB

(n=1628),PE (n=2367),PI (n=2056), RN(n=1342), SE(n=1654)

Centro-Oeste

1974-1975 (4231)

2002-2003 (8233)

2009-2009 (8333)

•1974-1975: Área não metropolitana GO e MT(n=1670) e Região VI –

Distrito Federal(n=2561)

•2002-2003: MT(n=2355), MS(n=2541), GO(n=2356), DF (n=981)

•2008-2009: MT(n=2423), MS(n=2247), GO(n=2686), DF (n=977)

Sudeste

1974-1975 (20277)

2002-2003 (8643)

2009-2009 (14078)

•1974-1975: Região I Guanabara e Rio de Janeiro (n=6129), Região II São

Paulo (n=7115), Região IV – Espirito Santo e Minas Gerais (n=7033)

•2002-2003: SP(n=2017), RJ(n=1285), MG(n=3004), ES (n=2337)

•2008-2009: SP(n=3623), RJ(n=1938), MG(n=5028), ES (n=3489)

Sul

1974-1975 (9555)

2002-2003 (6102)

2009-2009 (6716)

•1974-1975: Região III Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

(n=9555)

•2002-2003: PR(n=2263), SC(n=1989), RS(n=1850)

•2008-2009: PR(n=2477), SC(n=2029), RS(n=2210)
 

 

AC – Acre; AL – Alagoas; AP – Amapá; AM – Amazonas; BA – Bahia; CE – Ceará; DF – 

DistritoFederal; ES – Espírito Santo; GO – Goiás; MA- Maranhão; MT – Mato Grosso; MS – Mato 

Grosso doSul; MG – Minas Gerais; PA – Pará; PB – Paraíba; PR – Paraná; PE – Pernambuco; PI – 

Piauí; RJ – Riode Janeiro; RN – Rio Grande do Norte; RS – Rio Grande do Sul; RO – Rondônia; RR – 

Roraima; SC –Santa Catarina; SP – São Paulo; SE – Sergipe; TO – Tocantins. 
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Após realização da redução da lista de alimentos, foram feitas as médias 

das calorias disponíveis considerando os estratos geográficos reorganizados. 

Gerou-se, assim, dados brutos de média de disponibilidade domiciliar de calorias per 

capita/dia por itens alimentares, estratificadas para as cinco macrorregiões e o 

Brasil. 

Os itens do banco de dados agregados foram agrupados em três 

categorias, baseados na classificação por tipo de processamento. Essa propõe 

categorizar os alimentos de acordo com a extensão e o propósito de seu 

processamento. Essas categorias foram descritas com base no Guia Alimentar para 

População Brasileira,13 e orientações de organizações internacionais63: (1) in natura 

e minimamente processados – arroz, macarrão, farinha de trigo, milho e outros 

cereais, raízes, tubérculos e derivados, feijões e outras leguminosas, verduras e 

legumes, frutas e sucos naturais, carne bovina, frango, carne suína, peixes, outras 

carnes, ovos, leite, oleaginosas; (2)ingredientes culinários processados - óleos e 

gorduras; e (3)Alimentos processados e ultraprocessados - pão de trigo e biscoitos, 

embutidos e enlatados, queijos e outros derivados do leite, bebidas alcoólicas, 

condimentos, margarina, doces, refrigerantes e açúcar de mesa, refeições prontas e 

misturas industrializadas. 

Como os dados de disponibilidade calórica estão disponíveis de forma 

agregada, para o cálculo da variável desse estudoo açúcar foi categorizado como 

alimento processado/ultraprocessado. No banco de dados agregados das POF 

2002-2003 e 2008-2009, este item alimentar encontra-se contido no item doces e 

refrigerantes. Por isso, para permitir a comparação entre os três inquéritos foi feita 

opção por categorizá-lo nesse grupo ao invés do grupo de ingredientes culinários. 

 

5.2.2.2.2 Aquisição alimentar 

 

Foram coletados dados de aquisição alimentar domiciliar per capita anual 

por produtos alimentares do SIDRA-IBGE4. Foi construída a proporção de 

contribuição de aquisição alimentar domiciliar per capita anual por tipo de 

processamento relativo à média do total per capita adquirida por UF. Para isso, 

considerando os critérios por tipo de processamento13,18. 

                                            
4
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=2393 
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Os 312 itens alimentares foram categorizados em três grupos de 

alimentos segundo tipo de processamento: in natura ou minimamente processados, 

ingredientes culinários processados, alimentos processados e ultraprocessados 

(Quadro 3). Cada uma dessas estimativas foi estratificada por UF. 

 

Quadro 3: Itens alimentares do banco de dados agregados de aquisição per 
capita anual categorizados segundo o tipo de processamento. 
 

Grupos por tipo 

de 

processamento 

Itens alimentares 

In natura ou 

minimamente 

processados 

Amido de milho, Creme de arroz, Creme de milho,Arroz não especificado, Arroz 

polido, Milho em grão, Milho verde em espiga, Outros, Feijão fradinho, Feijão 

jalo, Feijão manteiga, Feijão mulatinho, Feijão preto, Feijão rajado, Feijão roxo, 

Outros feijões, Outras leguminosas, Acelga, Agrião, Alface, Cheiro verde, 

Couve, Couve brócolis, Couve flor, Repolho, Outras, Abóbora, Abobrinha, 

Berinjela, Cebola, Chuchu, Jiló, Maxixe, Pepino fresco, Pimentão, Quiabo, 

Tomate, Vagem, Outras verduras, Alho, Batata aipo, Batata baroa, Batata doce, 

Batata inglesa, Batata não especificada, Beterraba, Cará, Cenoura, Inhame, 

Mandioca, Outras raízes e tubérculos, Abacate, Abacaxi, Acerola, Banana 

d'água, Banana da terra, Banana maçã, Banana ouro, Banana prata, Outras 

bananas, Goiaba, Laranja baía, Laranja lima, Laranja pêra, Laranja seleta, 

Outras laranjas, Limão comum, Mamão, Manga, Maracujá, Melancia, Melão, 

Tangerina, Outras, Ameixa, Caqui, Maçã, Morango, Pêra, Pêssego, Uva, Outras 

frutas, Coco da baía, Outros cocos, Farinha de mandioca, Farinha de rosca, 

Farinha de trigo, Farinha vitaminada, Outras farinhas, Fécula de mandioca, 

Flocos de aveia, Flocos de milho, Flocos de outros cereais, Fubá de milho 

Outras, Macarrão com ovos, Macarrão não especificado, Macarrão sem ovos, 

Outras massas, Alcatra, Carne moída, Carne não especificada, Chã de dentro, 

Contrafilé, Filé mignon, Lagarto comum, Lagarto redondo, Patinho, Acém, Capa 

de filé, Carne moída, Carne não especificada, Costela, Músculo, Pá, Peito, 

Outras carnes bovinas, Carne moída não especificada, Carne não especificada, 

Mocotó, Outras, Carré, Costela, Lombo, Pernil, Porco eviscerado, Outras carnes 

suínas. 

Ingredientes 

culinários 

processados 

Vinagre de álcool, Vinagre de vinho, Vinagre não especificado, Outros, Azeite de 

oliva, Óleo de girassol, Óleo de canola, Óleo de milho, Óleo de soja, Óleo não 

especificado, Outros, Banha de porco, Toucinho fresco,Sal grosso, Sal refinado, 

Outros, Manteiga, Outros, Açúcar cristal, Açúcar demerara, Açúcar não 

especificado, Açúcar refinado, Outros 
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Alimentos 

processados 

Carne de sol, Carne seca, Carne salgada não especificada, Costela de porco 

salgada, Cerveja, Vinho, Outras, Doce de fruta cristalizado, Doce de fruta em 

calda, Doce de fruta em pasta, Rapadura, Queijo minas, Queijo mozarela, 

Queijo não especificado, Peixe salgado, Outros pescados salgados, Sardinha 

em conserva, Bacalhau, Toucinho defumado, Pé de porco salgado, Azeitona em 

conserva, Milho verde em conserva, Queijo parmesão, Queijo prato, Outros 

queijos. 

Alimentos 

ultraprocessados 

Massa de pastel, Massa de pizza, Pão de forma de padaria, Pão de forma 

industrializado, Pão de milho, Pão de queijo, Pão doce, Pão francês, Pão 

integral, Torrada, Outros pães, Biscoito doce, Biscoito não especificado, Biscoito 

salgado, Rosca doce, Rosca não especificada, Rosca salgada, Outros, Carne de 

hambúrguer, Mortadela, Paio, Presunto, Salame, Salsicha comum, Linguiça, 

Outras, Leite em pó não especificado, Creme de leite, Leite condensado, 

Requeijão, Iogurte, Leite fermentado, Bombom, Chocolate em tablete, Doce a 

base de leite, Sorvete, Outros Chocolate em pó, Gelatina, Outros, Caldo de 

carne em tablete, Caldo de galinha em tablete, Outros caldos em tablete, 

Colorau, Fermento, Leite de coco, Maionese, Massa de tomate, Molho de 

tomate, Tempero misto, Margarina vegetal, Outras, Aguardente de cana, Outras 

aguardentes, Refrigerante de cola, Refrigerante de guaraná, Refrigerante de 

laranja, Refrigerante de limão, Refrigerante de maçã, Refrigerante de uva, 

Bebida energética, Refrigerante não especificado, Outros refrigerantes, Suco de 

fruta em pó, Suco de fruta envasado, Outras, Alimento congelado, Batata frita, 

Carne assada, Frango assado ou defumado, Frango empanado, Massa, 

Refeição, Salgadinho, Sanduíche, Outros, Mistura para bolo, Outras. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2.2.3 Dados de insegurança alimentar 

 

Os dados de insegurança alimentar (%) por UF utilizados nesse estudo 

foram coletados da publicação do IBGE5 na tabela 1.9. Essa tabela, que compara os 

dados de 2004 e 2009, apresenta resultados que foram calculadas a partir dos 

novos algoritmos propostos durante a Oficina Técnica para Análise da Escala de 

Medida Domiciliar da Insegurança Alimentar69,71. 

                                            
5
Tabela 1.9.2: Distribuição dos domicílios particulares, por situação de segurança alimentar e tipo de 

insegurança alimentar, segundo a situação do domicílio, as Grandes Regiões e as Unidades da 

Federação - 2004/2009). 
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5.2.2.4 Dados sociodemográficos 

 

Para esse estudo foram coletados dados do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 2010, para cada uma das 27 UF brasileiras, os quais são 

estimados a partir dos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)6. 

  

5.3 ELENCO DE VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Em estudos ecológicos as variáveis representam características de 

grupos, organizações ou áreas e conforme Susser64 e sistematizado por Aquino e 

colaboradores56, podem ser classificadas em: 

 

-Medidas agregadas ou contextuais: medidas derivadas de observações 
obtidas dos indivíduos dentro de cada grupo, calculadas como médias ou 
proporções que caracterizam o grupo e não o indivíduo (p. ex., proporção 
de pessoas maiores de 15 anos analfabetas; taxa de mortalidade infantil) 
-Medidas ambientais: características do lugar em que cada membro do 
grupo vive ou trabalha, com análogos ao nível individual, que representam o 
nível ou dose de exposição que, em geral, varia entre os membros do grupo 
(p. ex., nível de ruído dos locais de trabalho, nível de poluição atmosférica). 
-Medidas globais ou integrais: características que afetam todos ou 
virtualmente todos os membros do grupo, ou seja, expressão atributos de 
grupos, organizações ou lugares, sem análogos ou nível individual (p. ex., 
modelo de organização do sistema de saúde, altitude ou latitude do 
município). 

 

As variáveis do estudo buscam expressar propriedades de cada uma das 

cinco macrorregiões, das 27 UF brasileiras e do Brasil, sendo de três tipos: medidas 

agregadas ou contextuais - proporção de indivíduos com excesso de peso; medidas 

ambientais - percentual de calorias disponíveis e alimentos adquiridos para o 

consumo nos domicílios brasileiros por tipo de processamento e proporção de 

domicílios em situação de insegurança alimentar; e medidas globais ou integrais – 

IDH. Nesse estudo, para atingir o primeiro objetivo específico a variável dependente 

foi a medida contextual (prevalências de excesso de peso) e as variáveis 

independentes, as medidas ambientais (aquisição domiciliar per capita anual de 

alimentos por tipo de processamento, proporção de domicílio em situação de 

insegurança alimentar) e as globais (IDH). Para responder o segundo objetivo 

                                            
6
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/download/ 
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específico, foi realizada análise de uma variável ambiental (disponibilidade domiciliar 

calórica de alimentos por tipo de processamento) (quadro 4).  

 

Quadro 4: Variáveis do estudo 
 

Variável Descrição Tipo Origem 

Agregadas ou contextuais 

Prevalências de 

excesso de peso na 

população brasileira (%) 

Proporção de indivíduos classificados 

como excesso de peso, segundo 

pontos de corte específicos para idade, 

dentre todos os indivíduos avaliados. 

Quantitativa 

discreta 

POF2008-2009 

(Microdados) 

Ambientais 

Prevalência de 

insegurança alimentar 

domiciliar (%) 

Proporção de domicílios permanentes 

em situação de insegurança alimentar 

(leve, moderado ou grave) dentre todos 

os domicílios avaliados. 

Quantitativa 

discreta 

PNAD 2008-

2009 

(publicação - 

tabela 1.9.2) 

Disponibilidade calórica 

domiciliar de alimentos 

in natura ou 

minimamente 

processados (%) 

A contribuição calórica (%) da 

disponibilidade domiciliar  dos 

alimentos in natura/ minimamente 

processados foi obtido pela soma da 

contribuição dos seguintes itens: arroz 

polido, macarrão, farinha de trigo, 

milho e outros cereais, raízes, 

tubérculos e derivados, feijões e outras 

leguminosas, verduras e legumes, 

frutas e sucos de frutas, carne bovina, 

frango, carne suína, peixes, outras 

carnes, ovos, leite, oleaginosas. 

Quantitativa 

discreta 

ENDEF1974-

1975 

(digitalização) 

POF2002-2003 

POF2008-2009 

(SIDRA) 

Disponibilidade calórica 

domiciliar de 

ingredientes culinários 

processados (%) 

A contribuição calórica (%) da 

disponibilidade domiciliar  dos 

ingredientes culinários processados foi 

obtido pela soma da contribuição dos 

seguintes itens: óleos e gorduras. 

Quantitativa 

discreta 

ENDEF1974-

1975 

(digitalização) 

POF2002-2003 

POF2008-2009 

(SIDRA) 

Disponibilidade calórica 

domiciliar de alimentos 

processados e 

ultraprocessados(%) 

A contribuição calórica (%) da 

disponibilidade domiciliar  dos 

alimentos processados e ultra 

processados foi obtido pela soma da 

contribuição dos seguintes itens: pão 

Quantitativa 

discreta 

ENDEF1974-

1975 

(digitalização) 

POF2002-2003 

POF2008-2009 
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de trigo e biscoitos, embutidos e 

enlatados, queijos e outros derivados 

do leite, bebidas alcoólicas, 

condimentos, margarina, doces, 

refrigerantes e açúcar de mesa, 

refeições prontas e misturas 

industrializadas. 

(SIDRA) 

Aquisição domiciliar per 

capita anual de 

alimentos in natura ou 

minimamente 

processados (%) 

Contribuição de aquisição alimentar 

domiciliar per capita anual por tipo de 

alimentos in natura ou minimamente 

processados (%) relativo à média do 

total per capita adquirida por UF 

Quantitativa 

discreta 

POF2008-2009 

(SIDRA) 

Aquisição domiciliar per 

capita anual de produtos 

alimentícios 

ultraprocessados (%) 

contribuição de aquisição alimentar 

domiciliar per capita anual por tipo de 

produtos alimentícios ultraprocessados 

(%) relativo à média do total per capita 

adquirida por UF 

Quantitativa 

discreta 

POF2008-2009 

(SIDRA) 

Globais ou integrais 

IDH 

(Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal) 

Média geométrica dos índices das 

dimensões Renda, Educação e 

Longevidade, com pesos iguais. 

IDHM-R (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - Dimensão Renda) 

Índice da dimensão Renda que é um 

dos 3 componentes do IDHM. É obtido 

a partir do indicador Renda per capita , 

através da fórmula: [ln (valor 

observado do indicador) - ln (valor 

mínimo)] / [ln (valor máximo) - ln (valor 

mínimo)], onde os valores mínimo e 

máximo são R$ 8,00 e R$ 4.033,00 (a 

preços de agosto de 2010). 

IDHM-L (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - Dimensão 

Longevidade): Índice da dimensão 

Longevidade que é um dos 3 

componentes do IDHM. É obtido a 

partir do indicador Esperança de vida 

ao nascer, através da fórmula: [(valor 

observado do indicador) - (valor 

Quantitativa 

contínua 

Atlas Brasil 
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mínimo)] / [(valor máximo) - (valor 

mínimo)], onde os valores mínimo e 

máximo são 25 e 85 anos, 

respectivamente. 

 

IDHM-E (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - Dimensão 

Educação): Índice sintético da 

dimensão Educação que é um dos 3 

componentes do IDHM. É obtido 

através da média geométrica do 

subíndice de frequência de crianças e 

jovens à escola, com peso de 2/3, e do 

subíndice de escolaridade da 

população adulta, com peso de 1/3. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.4.1 Análise Descritiva 

 

5.4.1.1 Distribuição de frequências 

 

Foi realizada a distribuição das variáveis de disponibilidade calórica 

domiciliar de alimentos por item alimentar e tipo de processamento (%) e sua 

variação anual (%/ano) representativas do Brasil e suas cinco macrorregiões. 

 

5.4.1.2 Variação Anual 

 

Para fins de comparação entre os estudos que possuem períodos 

diferentes e avaliação da tendência temporal das variáveis, foi calculado o 

percentual (%) de variação anual derivado de cada variável. Para isso, foi utilizado a 

Compound Annual Rate, ilustrado abaixo, conforme Nadanovsky e Sheiham65, onde 

N1 é número de anos entre o período 1 e 2.  As taxas anuais foram calculadas para 

cada distância de tempo entre os estudos. 
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5.4.1.3 Análise exploratória Panel data regression model 

 

Para verificação do efeito do tempo sobre as modificações percentuais na 

disponibilidade calórica dos itens alimentares e as varições nos percentuais de 

contribuição calórica dastrês categorias por tipo de processamento, foi utilizada 

análise exploratória Panel data regression model. Foram calculadas regressões 

lineares bivariadas com efeitos fixos e efeitos randômicos com auxílio do software 

STATA® 11.1. Foram utilizados os resultados da regressão linear com efeito fixo 

quando p-valor do teste de Hausman foi menor que 0,05, e os de efeito randômico 

quando o p-valor foi maior que 0,05. Os efeitos fixos ou randômicos foram utilizados 

para verificar a relação explicativa entre os itens allimentares e as 

categoriasconsiderando o efeito de tendência temporal. Esta analise verifica se um 

determinado fator tem uma associação com o resultado, e se esta associação se 

mantém ao longo do tempo. O intervalo de tempo considerado foi entre 1975 e 2009. 

 

5.4.2Análise Espacial 

 

Segundo Medronho66 existem três grupos de métodos de análise 

espacial: visualização, análise exploratória de dados e modelagem. Visualização é o 

mapeamento de eventos de saúde ou de variáveis ambientais, e incluem métodos 

simples de representação espacial até sobreposições de cartogramas. A análise 

exploratória visa sumarizar e descrever padrões de distribuição geográfica e 

temporal de eventos e as técnicas empregadas utilizam histogramas, boxplots, 

análise de clusters (natureza cartográfica). A modelagem de dados espaciais é 

utilizada para testar hipóteses ou estimar relações entre variáveis como, por 

exemplo, a prevalência de excesso de peso e variáveis ambientais e globais ou 

integrais. 
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5.4.2.1 Análise de visualização 

 

Foram construídos cartogramas temáticos da distribuição espacial de 

cada variável. As variáveis foram divididas em quintis e utilizadas escalas de cinza 

para descrição da magnitude dos probelmas, na qual o mais escuros relacionaram-

se aos piores desfechos e mais claros, aos melhores, por exemplo, maiores 

prevalências de excesso de peso possuem coloração mais escura, assim como 

menores valores de IDHM. Todos os cartogramas foram gerados pelo software 

TerraView 4.2.2. 

 

5.4.2.2 Análise exploratória univariada 

 

Após análises de visualização das distribuições espaciais do excesso de 

peso na população de cada UF brasileira, seguiu-se a verificação da existência de 

dependência espacial67. Esse consiste em um conceito importante a compreensão e 

análise espacial de fenômenosde interesse utilizando o software TerraView 4.2.2. 

Dependência espacial pode ser compreendida como a tendência que o 

valor de uma variável associada a uma determinada localização tem de assemelhar-

se mais ao valor de suas amostras vizinhas do que ao restante das localizações do 

conjunto amostral. Dessa forma, torna-se possível a identificação de padrões de 

agrupamentos espaciais (clusters), ou ainda, a identificação de manifestações 

espaciais atípicas do fenômeno (outliers) 68. 

A dependência espacial foi verificada através do cálculo do Índice de 

Moran Global. Um indicador de autocorrelação espacial, que mostra como os 

valores estão correlacionados no espaço. O conceito de autocorrelação é derivado 

do conceito estatístico de correlação, utilizado para mensurar o relacionamento entre 

duas variáveis aleatórias. O termo “auto” indica que a medida de correlação é 

realizada com a mesma variável aleatória, medida em locais distintos do espaço68. 

A análise de dependência espacial foi executada utilizando-se o Índice de 

Moran Global que estima a autocorrelação espacial, podendo variar entre -1 e +1, 

além de fornecer a significância estatística (valor de p) do teste 67–69. 

Após essa análise geral, foi avaliada a presença de clusters, pelo calculo 

do Moran local (Local Indicators os SpatialAssociation - LISA). Para isso, foram 

gerados os BoxMap e MoranMap de cada uma das variáveis desse estudo. O 
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BoxMap trás a representação dos clusters, independente da significância estatística, 

e o MoranMap apresenta os aglomerados estatisticamente significativos (p<0,05)67–

69. 

 

5.4.2.3 Análise exploratória bivariada 

 

Analise bivariada foi realizada utilizando o software GeoDa 0.9.9.10. 

Foram calculados a análise bivariada LISA buscando identificar as possíveis 

relações espaciais entre a variável dependente (prevalência de excesso de peso) e 

cada uma das variáveis independentes68. 

O resultado dessa análise é uma associação linear entre uma variável xk 

no local i, xk
i e a lag espacial correspondente para a outra variável Wyi

l (lkl=xk'Wyi/n). 

Para as análises realizadas foi testado o uso de uma matriz de vizinhança desde a 

primeira até terceira ordem com qualquer contiguidade (modo “Queen”). Para 

análise dos resultados, foram comparados os valores de Moran l e a significância 

dos testes (valor de p). A significância estatística dos cartogramas foram testadas 

para 999 interações com p<0,05. 

De acordo com os valores de Moran I encontrados, poderá existir uma 

dependência espacial direta ou inversa. Os clusters podem ser classificados da 

seguinte maneira: 

 Alto-Alto: altas prevalências de excesso de peso e altas proporções da 

variável independente. 

 Baixo-Baixo: baixas prevalências de excesso de peso e baixas 

proporções da variável independente. 

 Alto-Baixo: altas prevalências de excesso de peso e baixas proporções 

da variável independente. 

 Baixo-Alto: baixas prevalências de excesso de peso e altas proporções 

da variável independente. 
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6 ARTIGOS PRODUZIDOS 

6.1 O artigo intitulado “DESIGUALDADE ESPACIAL DO EXCESSO DE PESO, 

INSEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS E 

ULTRAPROCESSADOS NO BRASIL, 2008-2009” foi submetido para publicação no 

periódico “Ciência e Saúde Coletiva”, que possui fator de impacto (2013-2014) 0.881 

e Qualis (2014) B2 da CAPES para área de Nutrição. 
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DESIGUALDADE ESPACIAL DO EXCESSO DE PESO, INSEGURANÇA 

ALIMENTAR E ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS E 

ULTRAPROCESSADOS NO BRASIL, 2008-2009. 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição espacial da prevalência de excesso de peso 

e sua correlação com a insegurança alimentar, a aquisição de alimentos por tipo de 

processamento e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), nas Unidades da Federação 

brasileiras em 2008-2009. Estudo ecológico, de análise espacial, com dados de três inquéritos 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A prevalência de excesso de peso apresentou 

autocorrelação espacial forte e significativa (Moran Global de 0,5579), assim como a de 

insegurança alimentar domiciliar, a aquisição de alimentos minimamente processados, e os 

produtos alimentícios ultraprocessados. Verificou-se desigualdade espacial com formação de 

três possíveis territórios: Centro-Sul: alta prevalência de excesso de peso, de aquisição de 

ultraprocessados e IDH; e baixa prevalência de insegurança alimentar e aquisição de 

alimentos minimamente processados; Norte-Nordeste: baixa prevalência de excesso de peso, 

aquisição de ultraprocessados e IDH e alta prevalência de insegurança alimentar e aquisição 

de alimentos minimamente processados; e Nordeste Oriental: altas prevalências de excesso de 

peso, de insegurança alimentar, aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados e 

melhores IDH, e baixa aquisição de alimentos minimamente processados. Conclui-se que o 

excesso de peso correlacionou-se positivamente ao desenvolvimento social e à aquisição de 

produtos alimentícios ultraprocessados no território brasileiro. O aglomerado espacial 

Nordeste Oriental sugere a hipótese da coexistência entre melhorias no IDH e elevada 

prevalência de insegurança alimentar, e crescimento das prevalências de excesso de peso. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia Nutricional; Estado Nutricional; Geografia Médica; Alimentos 

Industrializados; Segurança Alimentar e Nutricional. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das prevalências de excesso de peso no mundo relaciona-se a 

modificações de práticas alimentares e padrões dietéticos das populações
1,2

, as quais são 

determinantes das altas prevalências de morbimortalidade por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). Diversos fatores favorecem o aumento do excesso de peso nos grupos 

populacionais, como a redução do gasto energético, o consumo alimentar e a ingestão 

dietética inadequada, a qualidade nutricional dos alimentos disponíveis nos domicílios, a 

insegurança alimentar e nutricional dos grupos populacionais, a desigualdade no acesso a 

serviços de saúde e a iniquidade social. Todos esses fatores influenciados por aspectos 

biológicos, culturais, demográficos, tecnológicos e econômicos, que coexistem em um espaço 

geográfico
3,4

. 

A análise do território na Epidemiologia Nutricional foi pioneiramente 

desenvolvida no estudo de Josué de Castro, que através da “Geografia da Fome”
5
 conseguiu 

integrar conhecimentos geográficos, de nutrição, alimentação e saúde. Desde a publicação 

dessa obra, diversas mudanças no estado nutricional e consumo alimentar das famílias 

brasileiras vêm sendo verificadas. As proporções de desnutrição e obesidade, o perfil 

nutricional das dietas e os alimentos consumidos foram sendo modificados, necessitando, 

portanto investigar seus determinantes nos territórios para melhor compreensão dessas 

complexas mudanças, as quais podem ser diferentes dependendo do espaço geográfico 

analisado
6,7

. 

Verificam-se diversas iniquidades sociais em um país de extenso território como o 

Brasil, onde se encontram desigualmente distribuídas situações extremas de insegurança 

alimentar e nutricional. Discute-se que o excesso de peso pode estar relacionado a essas 

situações ocorridas em momentos pregressos
8
. No Brasil, a insegurança alimentar é avaliada 

em nível populacional pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), que é um 

instrumento validado e o mais utilizado para identificação direta desse problema. Trata-se de 

uma escala psicométrica do acesso familiar aos alimentos. Essa mensura o fenômeno 

diretamente a partir da experiência de insegurança alimentar vivenciada e percebida pelas 

pessoas afetadas, captando a dificuldade de acesso aos alimentos e a dimensão psicossocial da 

insegurança alimentar
9
. 

Além da insegurança alimentar, destaca-se o aumento do consumo de produtos 

alimentícios ultraprocessados como um probelma alimentar e nutricional da população 

brasileira, uma vez que possui múltiplas repercussões nutricionais e metabólicas negativas. 
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Esse tipo de produto alimentício afeta, também, o desenvolvimento social, cultural, 

econômico e ambiental de um território, especialmente quando representam parte importante 

e crescente do abastecimento de alimentos nos países
10,11

. Essa categoria faz parte da 

classificação dos alimentos de acordo com os diferentes tipos de processamento: in natura ou 

minimamente processados; ingredientes culinários processados; alimentos processados e 

produtos ultraprocessados
12,13

. Estudos recentes alertam acerca do consumo de produtos 

alimentícios ultraprocessados e sua relação com o aumento das proporções de distúrbios 

nutricionais
14,15

 e pior perfil nutricional da dieta
16,17

. 

A compreensão do aumento da prevalência de excesso de peso parte da 

investigação de um conjunto de determinantes ou condicionantes que influenciam a situação 

de saúde e nutrição de um grupo populacional em um determinado espaço geográfico
18

. Para 

tanto, a utilização dos conceitos de espaço e território pensados por Milton Santos
19

 permite 

ampliar a atenção dos determinantes e condicionantes do estado nutricional. Considera a 

importância da investigação dos fatores sociais para o processo saúde-doença, uma vez que se 

materializam nos espaços geográficos. Entende-se que a apropriação social do espaço produz 

territórios e territorialidades propícias ao crescimento das prevalências de determinadas 

enfermidades, dentre essas os desvios de estado nutricional, como o excesso de peso. 

Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar a distribuição espacial da 

prevalência de excesso de peso e sua correlação com a insegurança alimentar, a aquisição de 

alimentos por tipo de processamento e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), nas 

Unidades da Federação brasileiras em 2008-2009. 

 

METODOLOGIA 

 

Desenho, local e população do estudo 

 

Estudo ecológico, exploratório e analítico, cujas unidades de análise de área foram 

constituídas pelas 27 UF brasileiras. A população considerada inclui todos os indivíduos 

avaliados por dois inquéritos populacionais do IBGE: Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) 2008-2009 e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008-2009; e 

informações de desenvolvimento social dos territórios disponíveis no Atlas Brasil 

sistematizados pelo Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento (PNUD). 
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Coleta de dados 

 

Os dados referem-se ao período 2008-2009 representativos das 27 UF. Os dados 

de estado nutricional antropométrico de peso e altura de indivíduos maiores de cinco anos de 

idade foram obtidos a partir de microdados da POF2008-2009
20

. A opção por não considerar 

os dados de indivíduos menores de cinco anos foi devido a não validade do protocolo de 

coleta. Desse mesmo inquérito, originaram os dados agregados de aquisição alimentar 

domiciliar
21

 per capita de 312 itens, que foram coletados do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática - SIDRA. Asproporções de insegurança alimentar domiciliar foram provenientes 

de publicações da PNAD2008-2009
22

; O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do 

PNUD
23

; e as malhas digitais, do IBGE. 

 

Variáveis do estudo 

 

A prevalência de excesso de peso (%) (variável dependente) foi construída a partir 

dos seguintes passos: (1) divisão do banco de microdados por faixa etária (5-9 anos e 11 

meses, 10-19 anos e 11 meses, 20-59 anos e 11 meses, maiores de 60 anos); (2) classificação 

do estado nutricional antropométrico, com pontos de corte para excesso de peso adequados 

para indivíduos de 5-9 anos e 11 meses (IMC-idade≥ +2DP), 10-19 anos e 11 meses (IMC-

idade≥ +1DP), 20-59 anos e 11 meses (IMC≥25,0), maiores de 60 anos (IMC≥27,0)
24

; (3) 

construção do percentual de indivíduos maiores de 5 anos de idade com excesso de peso, 

considerando todos os indivíduos com excesso de peso e todos os indivíduos analisados. As 

variáveis secundárias foram: prevalência de domicílios em situação e insegurança alimentar 

(%), que representa a soma das categorias de insegurança alimentar domiciliar (leve, 

moderada e grave) geradas pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) validada 

para população brasileira; a proporção de alimentos in natura ou minimamente processados 

(%) e produtos alimentícios ultraprocessados (%) per capita adquiridos para consumo 

alimentar domiciliar, que foram construídas de acordo com a categorização de alimentos por 

tipo de processamento utilizado no Guia Alimentar para População Brasileira
12

; e o IDH 

estimando para cada UF, que é obtido pela média aritmética simples de três subíndices 

referentes às dimensões longevidade, educação e renda. 
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Análise e apresentação dos dados 

 

Utilizaram-se técnicas de análise espacial de dados de área a partir das malhas 

digitais brasileiras por UF, com o uso dois softwares de Sistemas de Informação Geográficas 

(SIG). A análise de dependência espacial foi realizada pelo software Terra View 4.1.0 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; http://www.dpi.inpe.br/terraview), para a 

estimativa da autocorrelação espacial pelo Índice de Moran Global (IMG), que varia entre -1 e 

+1, e fornece sua significância estatística (valor de p). Após essa análise foi avaliada a 

presença de aglomerados espaciais (clusters), por meio do Local Indicators of Spatial 

Association (LISA). Para tanto, foram construídos os BoxMap relativos às variáveis. As 

análises espaciais univariadas foram realizadas para prevalência de excesso de peso (%), 

prevalência de insegurança alimentar domiciliar (%); aquisição de alimentos in natura ou 

minimamente processados (%) e de produtos alimentícios ultraprocessados (%). Os 

cartogramas mostram o delineamento de aglomerados espaciais de quatro tipos: alto-alto 

(regiões formadas por UF com altas frequências da variável, circundada por regiões de altas 

frequências), baixo-baixo (regiões formadas por UF com altas frequências da variável, 

circundada por regiões de menores frequências), alto-baixo (regiões formadas por UF com 

altas frequências da variável, circundada por regiões de baixas frequências), e baixo-alto 

(regiões formadas por UF com baixas frequências da variável, circundada por regiões de alta 

frequência). 

O software GeoDa 0.9.9.10 (Spatial Analysis Laboratory, University of Illinois, 

Urbana-Champaign, Estados Unidos) foi utilizado para proceder a análise bivariada LISA para 

avaliação da correlação espacial entre a variável dependente (Prevalência de excesso de peso) 

e as variáveis independentes (prevalência de insegurança alimentar, aquisição de alimentos in 

natura ou minimamente processados e de produtos alimentícios ultraprocessados e IDH). 

Assim, pôde-se visualizar a associação linear entre uma variável xk no local i, xk i e a lag 

espacial correspondente para a outra variável WyiI (lkl = xk ‘Wyi/n). Essa análise gerou o 

Índice de Moral Local (IML) e os mapas de correlação espacial (LISA) entre a variável 

principal e cada uma das secundárias. 
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RESULTADOS 

 

Na análise da dependência espacial pelo Moran Global a prevalência de excesso 

de peso (IMG=0,5579), a prevalência de insegurança alimentar domiciliar (IMG=0,6239), a 

aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados (IMG=0,5191) e de produtos 

alimentícios ultraprocessados (IMG=0,4375) apresentaram fortes e significativas auto 

correlações espaciais (figura 1). 

As prevalências de excesso de peso distribuídas no mapa do Brasil demonstraram 

um aglomerado espacial do tipo alto-alto no eixo Centro-Sul do país; do tipo baixo-baixo 

composto pela maior parte dos estados do Norte-Nordeste; e um cluster alto-baixo formado 

no Nordeste Oriental (figura 1a). No aglomerado espacial Centro-Sul do país, a maior 

prevalência de excesso de peso foi verificada no Rio Grande do Sul (45,26%), enquanto que 

no Nordeste Oriental foi no Rio Grande do Norte (38,17%). A menor prevalência de excesso 

de peso foi registrada no Maranhão (29,65%), estado situado no aglomerado Norte-Nordeste. 

Unidades da Federação presentes no Centro-Sul compuseram aglomerados 

espaciais do tipo baixo-baixo para prevalência de insegurança alimentar domiciliar e para 

aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados; e do tipo alto-alto para 

aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados (figura 1b, 1c, 1d). Para o Centro-Sul, a 

menor prevalência de insegurança alimentar domiciliar foi encontrada em Santa Catarina 

(14,8%), e menor proporção de aquisição de alimentos in natura ou minimamente 

processados, em São Paulo (59,71%). Este último estado apresentou maior proporção de 

aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados (28,50%). 

A maior parte dos estados das regiões Norte-Nordeste formaram clusters do tipo 

alto-alto para prevalência de insegurança alimentar domiciliar e aquisição de alimentos in 

natura ou minimamente processados; e baixo-baixo para aquisição de produtos alimentícios 

ultraprocessados (figura 1b, 1c, 1d). O estado Maranhão apresentou a maior prevalência de 

insegurança alimentar domiciliar (64,6%), e maior proporção de aquisição de alimentos in 

natura ou minimamente processados (78,5%). Além disso, este mesmo estado apresentou 

menor percentual de aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados (11,6%). 

No Nordeste, verificou-se que estados na região Nordeste Oriental, como Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, apresentaram altas prevalências 

de excesso de peso, altas prevalências de insegurança alimentar domiciliar, alta proporção de 

aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados e baixa aquisição de alimentos in natura 
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ou minimamente processados; tendo os dois primeiros aspectos formado aglomerados 

espaciais bem definidos do tipo baixo-baixo e alto-alto, respectivamente (figura 1).  

Observou-se correlação espacial negativa entre as prevalências de excesso de peso 

e de insegurança alimentar domiciliar (IML= -0,567) e a proporção de aquisição domiciliar de 

alimentos in natura ou minimamente processados (IML = -0,442). Verificou-se ainda 

correlação positiva da prevalência do excesso de peso com proporção de aquisição domiciliar 

de produtos alimentícios ultraprocessados (IML = 0,431) no território brasileiro. Ou seja, 

quanto maior a prevalência de insegurança alimentar e proporção de aquisição de alimentos in 

natura ou minimamente processados, menor a probabilidade de prevalência de excesso de 

peso. Verificou-se ainda que quanto maior a prevalência de excesso de peso, maior a 

proporção de aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados (figura 2). 

Destaca-se a formação de um aglomerado de baixa prevalência de excesso de 

peso e alta proporção de aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados, e 

baixa prevalência de excesso de peso e baixa proporção de aquisição de produtos alimentícios 

ultraprocessados nas UF localizadas na região da Amazônia Legal (figura 2a, 2b). 

Observou-se a formação de clusters de alta prevalência de excesso de peso e 

baixa prevalência de insegurança alimentar domiciliar, e alta prevalência de excesso de peso 

e alto IDH entre estados da região Centro-Sul. Além disso, ressalta-se a baixa prevalência de 

excesso de peso e alta prevalência de insegurança alimentar domiciliar, formando um cluster 

entre Piauí, Maranhão e Tocantins; e um aglomerado espacial entre estados do Nordeste com 

baixa prevalência de excesso de peso e baixo IDH (Figura 2d). 

 

DISCUSSÃO 

 

A desigualdade espacial evidenciou-se com a formação de três possíveis 

territórios: (1) Centro-Sul, com alta prevalência de excesso de peso, elevada proporção de 

aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados e alto IDH; e baixa prevalência de 

insegurança alimentar e menor proporção de aquisição de alimentos in natura ou 

minimamente processados; (2) Norte-Nordeste, com baixa prevalência de excesso de peso, 

baixa proporção de aquisição de ultraprocessados e IDH e alta prevalência de insegurança 

alimentar domiciliar e aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados; e (3) 

Nordeste Oriental, com altas prevalências de excesso de peso, insegurança alimentar 

domiciliar, aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados e melhores IDH, quando 
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comparado aos outros estados do Nordeste, e baixa aquisição de alimentos in natura ou 

minimamente processados. 

A compreensão da distribuição espacial do excesso de peso nos espaços 

geográficos é importante, uma vez que no mundo, esse agravo é responsável por 44% da 

carga global de diabetes, 23% de doença isquêmica do coração e entre 7% e 41% para alguns 

tipos de câncer
25

.
 
No Brasil, entre 1974-1975 e 2008-2009, o excesso de peso em adultos 

aumentou cerca de três vezes no sexo masculino (de 18,5% para 50,1%) e quase dobrou no 

sexo feminino (de 28,7% para 48%)
20

. 

Os resultados do presente estudo demonstraram a identificação de padrões 

espaciais das variáveis analisadas no Centro-Sul e Norte-Nordeste sugerindo que as 

prevalências de excesso de peso foram maiores nas UF localizadas no primeiro território, o 

qual possui maior desenvolvimento social medido pelo IDH, relacionada à longevidade, renda 

e educação. O aumento do excesso de peso com a idade é esperado, atingindo os maiores 

valores aproximadamente entre os 50 e 60 anos
26

. Análises estratificadas para nível 

socioeconômico e escolaridade dos dados da POF 2008-2009, apresentaram resultados nesse 

mesmo sentido
20

. Estudo de coorte, desenvolvido na cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul, 

verificou que o excesso de peso aumentou com a idade e estava associado ao nível 

socioeconômico e escolaridade materna, com efeito diretamente proporcional para os homens, 

e inverso para as mulheres
27

. 

A identificação do aglomerado espacial Nordeste Oriental levanta a hipótese de 

que territórios com melhorias em indicadores de desenvolvimento social, mas com condições 

ainda elevadas de prevalências de insegurança alimentar domiciliar, podem atingir maiores 

prevalências de excesso de peso comparado aos espaços geográficos com piores IDH, como 

as demais UF do Norte-Nordeste. Estudo que analisou fatores socioeconômicos associados ao 

excesso de peso em população de baixa renda do Nordeste brasileiro, identificou que 

pequenas melhorias nas condições de vida (moradia e consumo de bens) associaram-se 

positivamente ao excesso de peso em adultos residentes nessas áreas de exclusão social
28

. 

Por mais que o excesso de peso e obesidade sejam mais prevalentes em países de 

maior renda, recentemente tem sido evidenciada mudanças na prevalência em países de média 

e baixa renda, como o Brasil
29

. Considerando que o excesso de peso é um fator de risco para 

todas as DCNT, a maior prevalência de excesso de peso nos territórios com maior 

desigualdade social pode acarretar aumento na ocorrência de tais doenças em áreas com 

menor acesso aos serviços de saúde, gerando maior magnitude dos danos biológicos e 

sociais
30

. 
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Verificou-se com os resultados desse estudo que a insegurança alimentar 

domiciliar estava desigualmente distribuída no território brasileiro. Deve-se considerar as 

possíveis relações entre a insegurança alimentar e modificações no estado nutricional e de 

saúde dos indivíduos e grupos populacionais. Situações de insegurança alimentar podem 

acarretar desnutrição clínica e subclínica, principalmente em grupos etários mais vulneráveis 

(crianças, adolescentes e idosos), mas também desencadear manifestações posteriores 

relacionadas ao risco de desenvolvimento de DCNT no adulto
8
. O excesso de peso pode ser 

maior em territórios que tiveram reduções recentes nas prevalências de insegurança alimentar, 

como sugere os resultados encontrados nos estados do Nordeste Oriental. Essa região se 

constitui, portanto, como um território de acentuada insegurança alimentar e nutricional, 

refletida pelas altas prevalências de insegurança alimentar nos domicílios, altas prevalências 

de excesso de peso e pior qualidade dos alimentos adquiridos para o consumo, com baixa 

participação de alimentos minimamente processados e alta contribuição de produtos 

alimentícios ultraprocessados. 

Nesse estudo foi encontrado uma proporção média para o Brasil de aquisição de 

produtos alimentícios ultraprocessados de 18,8% e 67,3% de alimentos in natura ou 

minimamente processados. Estes valores foram próximos aos encontrados na análise de 

consumo de alimentos pelos brasileiros realizada com sub amostra da POF 2008-2009, que foi 

em torno de 21,5% e 69,5%, respectivamente. Esses autores mostraram que a análise do perfil 

nutricional da fração do consumo relativo de produtos alimentícios ultraprocessados obteve 

maiores densidade energética, teor de gorduras em geral, de gordura saturada, de gordura 

trans e de açúcar livre e menor teor de fibras, de proteínas, de sódio e de potássio, quando 

comparado à fração do consumo relativa a alimentos in natura ou minimamente 

processados
16

. Além disso, para 16 dos 17 micronutrientes estudados, o teor médio 

encontrado na fração do consumo alimentar relativa aos alimentos ultraprocessados foi 

inferior a de alimentos in natura ou minimamente processados. O aumento da participação de 

alimentos ultraprocessados na dieta mostrou-se inversa e significativamente associado ao teor 

de vitaminas B12, D, E, niacina e piridoxina e de cobre, ferro, fósforo, magnésio, selênio e 

zinco
17

, cujas deficiências podem estar relacionadas ao excesso de peso e conseqüente 

desenvolvimento de DCNT
31

. 

Verifica-se que a aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados 

teve autocorrelação espacial em estados com menores índices de desenvolvimento (Norte-

Nordeste), assim como as menores prevalências de excesso de peso. Apesar das elevadas 

proporções de aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados neste território, 
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há necessidade de se investigar a qualidade dos itens alimentares que compõe essa categoria. 

Destacou-se o estado do Maranhão, como representativo da situação alimentar e nutricional 

desse aglomerado espacial. Segundo o PNUD
23

, o estado do Maranhão ocupa a 26ª posição de 

IDH entre as 27 UF brasileiras, e apresenta o valor de 0,62 para o Índice de Gini, o que reflete 

em maior desigualdade social.  

A aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados e as prevalências de 

excesso de peso foram maiores e com correlação espacial maior em regiões mais 

desenvolvidas (Centro-Sul). A OPAS
10

 destaca que os territórios com maior desenvolvimento 

e urbanização são mercados mais atraentes para produtos ultraprocessados, por serem 

totalmente industrializados e de mais alta renda, considerado o nível territorial global, por 

exemplo, os países conhecidos como o "Norte global" (América do Norte , Europa Ocidental 

e as regiões desenvolvido no Leste da Ásia) são os que possuem maior comércio de 

ultraprocessados e maiores prevalências de excesso de peso e obesidade. 

Estudo que analisou a venda de produtos ultraprocessados nos países, identificou 

que mesmo esse comércio sendo mais elevado naqueles de alta renda, a taxa de crescimento 

entre 2000 e 2013 foi maior em países de baixa renda. Em adição, verificou-se que a maior 

comercialização de produtos alimentícios ultraprocessados foi relacionada ao aumento da 

prevalência do excesso de peso e obesidade, a exemplo da América Latina
10

. 

A observação anterior desperta reflexões quanto os valores mais elevados de 

excesso de peso e aquisição de alimentos ultraprocessados nas UF componentes do Nordeste 

Oriental. A distribuição das variáveis nesse território aponta para a existência de um espaço 

geográfico que parece estar em uma etapa de transição alimentar e nutricional mais próxima 

da região Centro-Sul do que da Norte-Nordeste. Possivelmente, esse fato decorre de eventos 

sócio demográficos influenciados pelo capitalismo liberal que alcançaram diversas 

populações, mesmo aquelas situadas em regiões distantes dos grandes pólos de influência 

econômica, que no Brasil concentram-se principalmente nas regiões do eixo Centro-Sul
32

. 

As UF dos Centro-Sul tiveram um crescimento econômico acentuado e marcado 

pela rápida industrialização consolidando-se como região de grande interesse econômico e 

comercial ao longo da história do Brasil
34

. Esses aspectos históricos e geográficos 

proporcionaram a essa região maior desenvolvimento humano. Os resultados desse estudo 

mostraram que a região Centro-Sul está em uma etapa mais avançada da transição alimentar e 

nutricional, que se correlaciona com etapa da transição epidemiológica caracterizada pela alta 

carga das doenças crônicas não transmissíveis. 
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Em contrapartida, a maior parte dos estados do eixo Norte-Nordeste, possuem sua 

construção histórico-geográfica marcada pela exploração comercial e extrativismo de 

produtos como pau-brasil e cana de açúcar no início da colonização e posteriormente 

borracha, e pouco interesse e investimentos na industrialização desses territórios. Esses fatos 

causaram atraso no desenvolvimento humano por falta de investimentos comerciais e do 

estado
34

. As altas prevalências de domicílios em insegurança alimentar e aquisição de 

alimentos in natura ou minimante processados em detrimento dos ultraprocessados, e baixas 

prevalências de excesso de peso situa o Norte-Nordeste em uma etapa primária da transição 

alimentar e nutricional, o que contribuiu para ressaltar a situação de polarização 

epidemiológica
35

. 

O Nordeste Oriental remete ao conjunto formado pelos estados Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Nesse estudo faz referência à divisão 

regional brasileira de 1945. Essas UF foram centros comerciais da cana-de-açúcar e do 

algodão,  o que manteve esse grupo de estados do Nordeste vinculados como setor primário 

da região Centro-Sul no início da industrialização brasileira
34

. Além disso, esses territórios 

receberam diversos investimentos comerciais internos e externos que firmaram seu maior 

crescimento econômico, comparado aos demais estados do Nordeste e Norte do país. Esses 

aspectos históricos e geográficos situaram esse território em uma melhor posição de 

desenvolvimento social que as outras UF do Norte-Nordeste. Ressalta-se ainda que o 

Nordeste Oriental a despeito deste crescimento econômico, não atingiu o desenvolvimento 

social equivalente ao do Centro-Sul. O território Nordeste Oriental parece representar uma 

etapa intermediária entre a alimentação e nutrição relacionada aos processos carenciais 

(Norte-Nordeste) e aos crônicos não transmissíveis (Centro-Sul). 

Esses fatores socioeconômicos e demográficos interferem diretamente na 

dinâmica de acesso aos alimentos, no estado nutricional e no de saúde de grupos 

populacionais
32

. Batista Filho
4
 nos faz refletir sobre o conceito de transição alimentar e 

nutricional ao chamar atenção para mercantilização do comer e da comida, a qual está 

desencadeando uma "desnaturação dos alimentos, a desnaturação da vida humana e dos 

biomas em seu conjunto, o confronto com a natureza, como uma guerra não declarada: os 

ganhos da tecnologia a serviço dos mercados", alertando para o crescimento do consumo de 

ultraprocessados, ao destacar que "80% a 90% dos alimentos, antes de entrar em nossas 

bocas, passa pela boca das máquinas". 

Valores mais elevados de IDH no Nordeste Oriental, em relação aos demais 

estados do Nordeste, proporcionaram, possivelmente, maior disponibilidade de alimentos 
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ultraprocessados. Em adição, as capitais dos estados situados no Nordeste Oriental 

apresentaram as maiores prevalências de inatividade física na época do estudo
33

. Esses 

aspectos podem implicar em elevação da prevalência de excesso de peso e de outras DCNT, 

sugerindo a necessidade de se investigar a distribuição desses agravos nesse território. 

Este estudo apresenta algumas limitações próprias da metodologia empregada e 

seus resultados devem ser interpretados com cautela, devido a possível existência de um viés 

de agregação ou falácia ecológica. Em estudos ecológicos, a observação da existência de uma 

relação entre duas variáveis no nível agregado não implica, necessariamente, que essa relação 

se mantenha no nível individual. O estudo apresenta boa validade interna, pois os dados são 

provenientes de inquéritos populacionais com amostra complexa e representativos dos 

estratos geográficos analisados. 

Na literatura brasileira, não foram encontrados estudos que abordassem o tema 

através do método de análise espacial, nem apresentando a prevalência de excesso de peso 

para toda a população brasileira, o que pode limitar a comparabilidade dos resultados. No 

entanto, o estudo é válido e mostrou importantes aspectos acerca da inovação quanto às 

categorias utilizadas para análise da disponibilidade de alimentos. Além disso, salienta-se o 

rigor metodológico quanto ao tratamento dos dados, incorporação do novo olhar sobre o tipo 

de processamento dos alimentos, que implica em pensar outros determinantes da alimentação 

e nutrição da população brasileira. 

A análise periódica desses e outros aspectos alimentares e nutricionais no 

território permitirão a construção de políticas e ações de alimentação e nutrição e saúde mais 

específicas no espaço geográfico brasileiro. A prática de conhecer o território e seus 

problemas e potencialidades é importante ao planejamento de políticas públicas mais efetivas 

e coerentes. Ações que sejam resolutivas dos problemas que interferem negativamente sobre o 

processo saúde-doença vivenciados pela população. 

Conclui-se que o excesso de peso correlacionou-se ao desenvolvimento social e à 

aquisição de produtos alimentícios ultraprocessados no território brasileiro. O aglomerado 

espacial Nordeste Oriental sugere a hipótese da coexistência entre melhorias no IDH e 

elevada prevalência de insegurança alimentar, e crescimento das prevalências de excesso de 

peso. As hipóteses levantadas contribuirão para a realização de novos estudos para 

aperfeiçoamento do conhecimento cientifico sobre a relação entre excesso de peso, 

disponibilidade de alimentos por tipo de processamento, insegurança alimentar, território e 

desenvolvimento social, importantes à gestão das ações de alimentação e nutrição no Brasil. 
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Ilustrações do artigo 

 

Figura 1: Distribuição espacial dos clusters (BoxMap) das prevalências de excesso de peso 

(1a), de insegurança alimentar domiciliar (1b), proporção de aquisição de alimentos in natura 

ou minimamente processados (1c) e de produtos alimentícios ultraprocessados (1d), por 

Unidades da Federação, Brasil, 2008-2009. 
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Figura 2. Distribuição dos clusters da correlação espacial bivariada LISA das prevalências de 

excesso de peso com a proporção de aquisição de alimentos in natura ou minimamente 

processados (2a), produtos alimentícios ultraprocessados (2b), prevalências de insegurança 

alimentar (2c) e Índice de Desenvolvimento Humano (2d), nas Unidades Federativas do 

Brasil, 2008-2010. 
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6.2 O artigo intitulado “TRANSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOMICILIAR DE 

ALIMENTOS POR TIPO DE PROCESSAMENTO NAS REGIÕES BRASILEIRAS 

(1974-2009)” será submetido para publicação no periódico “Cadernos de Saúde 

Pública”, que possui fator de impacto (2013-2014) 0.7915 e Qualis (2014) B1 da 

CAPES para área de Nutrição. 
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TRANSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOMICILIAR DE ALIMENTOS POR TIPO 

DE PROCESSAMENTO NAS REGIÕES BRASILEIRAS (1974-2009) 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi descrever modificações na disponibilidade domiciliar de 

alimentos por tipo de processamento nas macrorregiões do Brasil de 1974 a 2009. Trata-se de 

um estudo ecológico de tendência temporal (1974-1975, 2002-2003 e 2008-2009) com dados 

agregadosprovenientes de três inquéritos populacionais. Os 32 itens alimentares disponíveis 

ao final do linkage dos três estudos formaram três categorias tipode processamento. Foram 

utilizadas análises descritivas de frequência percentual, Compound Annual Rate, análise 

exploratória Panel data regression model. Entre 1974/2009, foi verificada redução na 

contribuição anual de alimentos minimamente processados no Brasil (-0,86%/ano), sendo 

maior no Nordeste (-0,98%/ano) e menor no Centro-Oeste (-0,50%/ano). A disponibilidade 

calórica de alimentos processados e ultraprocessados aumentaram no Brasil (1,09%/ano) e em 

todas as regiões com maior acréscimo no Sul (1,42%/ano) e menor no Sudeste (0,67%/ano). 

Nesse período, a modificação da disponibilidade dessa categoria de alimentos teve associação 

positiva e significativa com embutidos, queijos e outros derivados do leite, bebidas alcoólicas, 

margarina e refeições prontas e misturas industrializadas (p<0,001). Conclui-se que essas 

mudanças foram semelhantes nas cinco regiões brasileiras, mesmo as regiões Sudeste e Sul 

tendo maior disponibilidade de processados e ultraprocessados, sugerindo tendência à 

uniformização da disponibilidade domiciliar de alimentos considerados de risco para o 

desenvolvimento das doenças crônicas não-transmissíveis no Brasil. 

 

Palavras-chave: Disponibilidade de alimentos; Inquéritos de Orçamentos 

Familiares,Classificação de alimentos 
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INTRODUÇÃO 

O guia alimentar para população brasileira destaca algumas recomendações para 

melhoraria do consumo alimentar como, fazer dos alimentos in natura ou minimamente 

processados a base da alimentação, limitar o uso de alimentos processados e evitar produtos 

alimentícios ultraprocessados
1
. 

Orientações como essas são baseadas em mudanças que vêm ocorrendo nas últimas 

décadas nos cenários sociais e econômicos brasileiros, as quais levaram a diversas alterações 

nas práticas alimentares da população. Destacam-se a maior participação de alimentos 

processados e ultraprocessados na dieta
2
, o aumento do consumo alimentar fora de casa

3
 e a 

crescente substituição de refeições tradicionais por lanches com elevada concentração de 

energia, gorduras, açúcar de adição e sódio
4
. 

Esse conjunto de práticas alimentares está relacionado a inadequados estados de 

nutrição e metabolismo, como a obesidade, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o 

diabetes e o câncer
5
, que são reconhecidos como responsáveis pelas altas prevalências de 

morbimortalidade na população brasileira
6,7

. 

A classificação dos alimentos de acordo com os diferentes tipos de processamento, 

adotada no guia: in natura ou minimamente processados; ingredientes culinários processados; 

alimentos processados e produtos ultraprocessados
1
, busca a superação de uma categorização 

reducionista adotada na classificação dos alimentos apenas por sua composição nutricional. 

Essas categorias ampliam as formas de compreensão sobre as complexas realidades 

alimentares e nutricionais de populações. Isto permite a expansão da ideia de alimentação 

saudável norteadora de novas discussões a cerca do consumo alimentar
8
, e seus impactos 

negativos sobre metabolismo dos indivíduos e o sistema alimentar mundial
9,10

. 

Considerando que no Brasil as macrorregiões são marcadas por diferenças alimentares 

culturais, é importante investigar em que proporção a disponibilidade de alimentos se 

modificou nesses diferentes territórios. Pesquisas desse tipo podem gerar informações 

importantes ao planejamento de ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento de 

doenças relacionadas à alimentação e nutrição inadequadas. Por isso, o objetivo desse estudo 

foi descrever modificações na disponibilidade domiciliar de alimentos por tipo de 

processamento nas macrorregiões do Brasil de 1974 a 2009. 
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MÉTODOS 

 

Desenho do estudo, amostragem e origem dos dados 

Trata-se de um estudo ecológico de tendência temporal, nos períodos 1974-1975, 

2002-2003 e 2008-2009. Foram utilizados dados secundários agregados de disponibilidade 

calórica domiciliar de itens alimentares representativos das cinco macrorregiões brasileiras 

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Essas informações foram provenientes de três 

inquéritos populacionais desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE): Estudo Nacional de Despesa Familiar - 1974-1975 (ENDEF1974-1975)
11

, Pesquisa 

de Orçamentos Familiares - 2002-2003 (POF2002-2003)
12

 e Pesquisa de Orçamentos 

Familiares - 2008-2009 (POF2008-2009)
13

. 

No inquérito realizado em 1974-1975 foram incluídos 53.311 domicílios; e nos 

inquéritos de 2002-2003 e 2008-2009 foram estudados 48.470 e 55.970 domicílios, 

respectivamente. Na primeira ocasião utilizou-se plano amostral em quatro estágios: (1º) 

seleção dos municípios, auto representativos de todas as capitais e com probabilidade 

proporcional ao tamanho populacional observado (demais municípios); (2º) seleção de setores 

censitários baseados no Censo 1970; (3º) seleção de sub-setores com limites físicos 

identificáveis e aproximadamente o mesmo número de domicílios; (4º) seleção dos domicílios 

a serem pesquisados, sempre escolhidos aos pares e vizinhos para viabilizar o deslocamento 

dos agentes da pesquisa e as coletas de dados
11

. 

Nos estudos das POF utilizou-se plano amostral complexo, por conglomerados, em 

dois estágios: (1º) sorteio dos setores censitários e (2º) sorteio dos domicílios. O primeiro 

estágio foi precedido pelo agrupamento de todos os setores censitários do país para obtenção 

de estratos de domicílios com homogeneidade geográfica e socioeconômica. Esse 

agrupamento considerou a localização dos setores e o nível socioeconômico das famílias 

residentes. Com isso, foram formados 443 estratos de domicílios em 2002-2003 e 550 em 

2008-2009. Os domicílios de cada setor foram sorteados por amostragem aleatória simples, 

sem reposição
12,13

. 

Os três inquéritos tiveram período de coleta de dados de um ano. Os dados do 

ENDEF1974-1975
11

 foram coletados entre 18 de agosto de 1974 e 15 de agosto de 1975, os 

da POF2002-2003
12

 entre 1 de julho de 2002 a 30 de junho de 2003, e possuem data 

referência para publicação: 15 de janeiro de 2003. Os dados da POF2008-2009
13

 foram 

coletados entre 19 de maio de 2008 e 18 de maio de 2009, tendo como data de referência para 

publicação foi 15 de janeiro de 2009. Os domicílios foram distribuídos uniformemente nos 



71 

 

quatro trimestres de duração de cada pesquisa para reproduzir a variação sazonal de 

rendimentos e aquisições de alimentos (e de outros produtos) em cada estrato. 

Os dados foram coletados por meio de dois métodos: registro alimentar pesado da 

disponibilidade domiciliar de alimentos na ENDEF1974-1975 e registros de aquisição de 

alimentos e bebidas para consumo dentro do domicílio anotado em uma caderneta individual 

nas POF2002-2003 e POF2008-2009. Todos com períodos de acompanhamento de sete dias 

consecutivos. 

 

Procedimentos analíticos 

 

1. Construção do banco de dados agregados 

A construção do banco de dados foi realizada em quatro etapas: (1) transcrição dos 

dados do ENDEF1974-1975; (2) extração dos dados agregados das POF2002-2003 e 2008-

2009; (3) reorganização dos territórios originais dos três inquéritos nas cinco macrorregiões 

brasileiras; e (4) redução do número de itens alimentares. 

(1) Os dados do ENDEF1974-1975 foram obtidos de publicações digitalizadas e 

disponíveis na biblioteca eletrônica do IBGE (http://biblioteca.ibge.gov.br/) e na página de 

Vigilância Alimentar e Nutricional do Departamento de Atenção Básica 

(http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=endef), sendo as 

informações retiradas de oito tabelas sobre consumo alimentar das publicações digitalizadas
15

. 

Para garantir a qualidade dos dados transcritos foram adotadas as seguintes estratégias: (a) 

duas digitalizações diferentes da mesma publicação foram captadas; (b) digitação dupla dos 

dados; (c) cada digitador utilizou duas digitalizações, de cada publicação, disponíveis em 

páginas eletrônicas diferentes para verificar a legibilidade dos dados. As informações de 

calorias dos 49 itens alimentares desse inquérito foram digitadas e incluídas no banco de 

dados. Para comparar com as informações de disponibilidade calórica domiciliar de alimentos 

dos demais estudos, foram consideradas apenas as estimativas das calorias totais consumidas. 

(2) Os dados das POF2002-2003 e POF2008-2009 foram originários do Banco de 

Dados Agregados do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA 

(http://www.sidra.ibge.gov.br/). Os percentuais de contribuição calórica dos 52 itens 

alimentares (grupos de alimentos e alimentos) foram estimados em valores calóricos, por item 

alimentar, baseados nos valores calóricos totais de disponibilidade de alimentos e bebidas por 

UF. 
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(3) Para o linkage do banco de dados referentes as três pesquisas foi necessário 

reorganizar as oito regiões do ENDEF1974-1975 e as 27 Unidades da Federação (UF) das 

POF2002-2003 e POF2008-2009 com informações de estimativa da disponibilidade calórica 

domiciliar de itens alimentares, representativos do Brasil e suas cinco macrorregiões (Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Para tanto, considerou-se as localizações geográficas 

e suas correspondências com a divisão fisiográfica atual (Figura 1). 

(4) A construção do banco de dados foi finalizada com a redução, das listas originais, 

por três nutricionistas, para uma lista composta por 32 itens alimentares (grupos e subgrupos 

de alimentos) por junção de itens. Para isso, foram consideradas as semelhanças e as 

divergências por tipo de processamento. Por exemplo, para o grupo de embutidos e enlatados 

da lista final, considerou-se no ENDEF1974-1975 a soma do pescado enlatado e embutidos e 

enlatados que se apresentavam originalmente em grupos separados. 

Após realização dessa redução da lista de alimentos, foram feitas as médias das 

calorias disponíveis considerando os estratos geográficos reorganizados. Gerou-se um banco 

de dados brutos de média de disponibilidade domiciliar de calorias per capita/dia por itens 

alimentares, estratificadas para as cinco macrorregiões e o Brasil. 

Os itens do banco de dados agregados foram agrupados em três categorias, baseados 

na classificação que categoriza os alimentos de acordo com a extensão e o propósito de seu 

processamento, tais categorias são base do Guia Alimentar para População: (1) in natura e 

minimamente processados – arroz, macarrão, farinha de trigo, milho e outros cereais, raízes, 

tubérculos e derivados, feijões e outras leguminosas, verduras e legumes, frutas e sucos 

naturais, carne bovina, frango, carne suína, peixes, outras carnes, ovos, leite, oleaginosas; 

(2)ingredientes culinários processados - óleos e gorduras; e (3) alimentos processados ou 

ultraprocessados - pão de trigo e biscoitos, embutidos e enlatados, queijos e outros derivados 

do leite, bebidas alcoólicas, condimentos, margarina, doces, refrigerantes e açúcar de mesa, 

refeições prontas e misturas industrializadas. 

O açúcar de mesa foi incluído na categoria de produtos ultraprocessados, apesar 

deste item ser categorizado como ingrediente culinário processado no Guia
1
. Isto porque os 

bancos de dados agregados das POF, contêm em uma mesma categoria açúcar de mesa, doces 

e refrigerantes. Além disso, a construção de uma categoria composta por alimentos 

processados e ultraprocessados foi realizada devido a incapacidade de categorizar itens 

alimentares que estavam agregados nos bancos originais. Essa medida reduz o viés de 

categorização e permite reflexões sobre esse grupos de itens alimentares que o guia alimentar 

orienta que a população limite ou evite o consumo. 
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2. Variáveis e indicadores analisados 

Todas variáveis foram construídas considerando as categorias alimentares por tipo de 

processamento e a representatividade para o território brasileiro e suas cinco macrorregiões. 

Foram analisados (1) a disponibilidade calórica intradomiciliar dos alimentos (%) nos 

períodos 1974/1975, 2002/2003 e 2008/2009; (2) os efeitos fixos ou randômicos gerados pela 

análise bivariada entre as categorias de alimentos por tipo de processamento e cada um dos 

respectivos itens alimentares que as compõem de 1974-2009; e (3) a variação anual (%) da 

contribuição calórica média dos itens alimentares por tipo de processamento disponíveis nos 

domicílios das regiões brasileiras com efeitos significativos. 

(2) Para verificação do efeito dos itens alimentares sobre a modificação dos 

percentuais das três categorias por tipo de processamento, foi utilizada análise exploratória 

Panel data regression model. Foram calculadas regressões lineares bivariadas com efeitos 

fixos e efeitos randômicos com auxílio do software STATA® 11.1. Foram utilizados os 

resultados da regressão linear com efeito fixo quando p-valor do teste de Hausman foi menor 

que 0,05, e os de efeito randômico quando o p-valor foi maior que 0,05. Os efeitos fixos ou 

randômicos foram utilizados para verificar a relação explicativa entre os itens alimentares e as 

categorias considerando o efeito de tendência temporal. Esta analise verifica se um 

determinado fator tem uma associação com o resultado, e se esta associação se mantém ao 

longo do tempo. O intervalo de tempo considerado foi entre 1974 e 2009. 

(3) Para o cálculo do percentual (%) anual foi utilizado a Compound Annual Rate, 

(a), conforme Alman
14

, onde N1 é número de anos entre o período 1 e 2.  Duas taxas anuais 

foram calculadas para as duas distâncias de tempo, de 1975 a 2003 e de 2003 a 2009. A 

variação total no período foi obtida pela média entre os dois valores previamente 

mencionados. 

 

(a) Compound Annual Rate = {[Raiz N1 (Mean Year 2/ Mean Year 1)] - 1} x 100 

 

RESULTADOS 

Em 1974/1975, os alimentos in natura ou minimamente processados correspondiam 

a 76,05% das calorias disponíveis nos domicílios brasileiros, sendo maior na região Nordeste 

(86,81%) e menor na Centro-Oeste (70,89%). Nos anos 2002/2003 e 2008/2009, as médias de 

contribuição calórica no Brasil foram 59,08% e 56,20%, respectivamente. As maiores 
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contribuições calóricas dessa categoria foram no Norte (65,59% e 62,20%), e as menores no 

Sudeste (52,3% e 49,6%) (tabela 1). 

A contribuição calórica dos ingredientes culinários processados quase não mudou no 

Brasil de 1974/1975 (11,50%) e 2008/2009 (11,67%). No primeiro período avaliado destaca-

se a baixa contribuição desta categoria de alimentos na região Nordeste (3,76%), e a maior na 

Centro-Oeste (16,09%). O Nordeste permaneceu com a menor contribuição calórica dessa 

categoria (8,59%) em relação às demais regiões, sendo a maior contribuição verifica no 

Sudeste (13,90%) (tabela 1). 

A disponibilidade calórica de alimentos processados ou ultraprocessados aumentou 

no Brasil de 1974/1975 (26,50%) para 2008/2009 (32,06%). A região Sudeste manteve-se 

com os maiores percentuais de contribuição nos três períodos analisados 30,77%, 34,13% e 

36,15%, respectivamente. O Nordeste possuía a menor contribuição desta categoria em 

1974/1975 (21,71%), sendo substituído pela Norte nos períodos seguintes (22,74% e 26,44%) 

(tabela 1).  

A variação da disponibilidade calórica de alimentos in natura ou minimamente 

processados (%) ao longo do tempo mostrou associação positiva e significativa com a 

contribuição calórica de raízes, tubérculos e derivados; feijões e outras leguminosas; verduras 

e legumes; carne suína e outras carnes; e associação negativa com macarrão e frango. A 

modificação da disponibilidade dos alimentos processados ou ultraprocessados (%) tiveram 

associação positiva e significativa com embutidos, queijos e outros derivados do leite, bebidas 

alcoólicas, margarina e refeições prontas e misturas industrializadas (tabela 2). 

Entre 1974-2009, foi verificada redução na contribuição calórica anual de alimentos 

in natura ou minimamente processados no Brasil (-0,86%/ano), sendo maior no Sul (-

1,22%/ano) e menor no Centro-Oeste (-0,50%/ano). Verificou-se redução anual da 

contribuição calórica domiciliar de arroz e de feijões e outras leguminosas no Brasil e na 

maior parte das regiões, ocorrendo crescimento da disponibilidade de arroz polido, apenas na 

região Nordeste, provavelmente pela substituição de raízes, tubérculos e derivados, por esse 

produto. Observa-se o aumento da contribuição calórica do macarrão na dieta em todas as 

regiões e também uma inversão do tipo de produto de origem animal consumido, 

caracterizado pelo aumento na disponibilidade de frango e outras carnes, como miúdos, outras 

aves, caprinos, e redução da participação da carne de suína nos domicílios (tabela 3). 

A disponibilidade calórica de alimentos processados ou ultraprocessados aumentou 

no Brasil (1,09%/ano) e em todas as regiões com maior acréscimo anual no Sul (1,42%/ano) e 

menor no Sudeste (0,67%/ano) (tabela 3). Nessa categoria ocorreram maiores variações 
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anuais positivas nas refeições prontas e misturas industrializadas e bebidas alcoólicas, comum 

a todas as macrorregiões. 

 

DISCUSSÃO 

O perfil dos itens alimentares disponíveis para o consumo nos domicílios brasileiros 

piorou em todas as macrorregiões do Brasil de 1974 a 2009. Nesse período, ocorreu uma 

transição caracterizada pela diminuição na disponibilidade calórica de alimentos in natura ou 

minimamente processados, cujos alimentos que mais contribuíram para essa redução foram 

raízes, tubérculos e derivados, feijões e outras leguminosas, verduras e legumes, carne suína e 

outras carnes; e aumento do consumo domiciliar de macarrão e frango. O que sugere redução 

da disponibilidade de alimentos in natura ou minimamente processados para o consumo nos 

domicílios brasileiros, acompanhado de piora na qualidade nutricional desse grupo de 

alimentos, devido a redução de alimentos fontes de vitaminas, minerais e fibras. 

Além disso, verificou-se aumento da disponibilidade de alimentos processados ou 

ultraprocessados, ocasionado significativamente pelo acréscimo na disponibilidade de 

embutidos, queijos e outros derivados do leite, bebidas alcoólicas, margarina, refeições 

prontas e misturas industrializadas nos domicílios brasileiros. Esses resultados são 

preocupantes, pois além do aumento dessa categoria existe maior disponibilidade de produtos 

alimentícios com baixo valor nutricional, e rico em aditivos alimentares, chamando atenção, 

também, o aumento na disponibilidade calórica domiciliar proveniente de bebidas alcoólicas. 

A disponibilidade média diária de energia per capita por tipo de processamento 

encontrado neste estudo foi em um total de energia disponível de 1.446 kcal, para alimentos in 

natura ou minimamente processados de 56,20% e para processados ou ultraprocessados de 

32,06%. Quanto a quantidade de caloria total, o resultado diverge dos valores médios 

encontrados para análise do consumo da população brasileira que foi 1.866 kcal per capita, 

justificada, pois o primeiro considera apenas as calorias domiciliares e o segundo a consumo 

alimentar dentro e fora de casa. Porém os percentuais de contribuição por categoria de 

processamento são semelhantes aos da análise do consumo que foram 69,5% proveniente de 

alimentos in natura ou minimamente processados e 30,5% de alimentos processados ou 

ultraprocessados
15

. 

A prática de consumo alimentar fora do domicílio tem aumentado no Brasil. Análise 

dos dados da mesma amostra da POF2008-2009, mostrou que a frequência de consumo de 

alimentos fora do domicílio foi de 35%, sendo maior na região Sudeste (38,8%) e menor na 

região Norte (28,1%). Os alimentos mais frequentemente consumidos fora do domicílio 
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foram: refrigerantes (12%), refeições (11,5%), doces (9,5%), salgados fritos e assados (9,2%) 

e fast foods(7,2%)
16

. 

Resultados de análise de áreas metropolitanas brasileiras apontaram para o aumento 

da participação de produtos ultraprocessados que ocorreu em todos os estratos de renda. Além 

de ter ocorrido aumento uniforme da participação calórica de produtos prontos para o 

consumo nessas áreas, à custa de produtos ultraprocessados, acompanhada por reduções na 

participação de alimentos in natura ou minimamente processados e de ingredientes 

culinários
17

. Verificou-se, em 2009, tendência dos brasileiros em substituir refeições 

tradicionais baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados por produtos 

alimentares ultraprocessados
15

. 

A modificação de padrões alimentares baseados em refeições composta por prepações 

culinárias a base de alimentos in natura ou minimamente processadas, por refeições 

compostas por produtos ultraprocessados é considerada uma das mudanças mais notáveis nos 

sistemas alimentares dos países desenvolvidos, e agora nos subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento
17–20

. Essas práticas alimentares resultam em um padrão dietético com alta 

densidade calórica, devido ao conteúdo elevado de açúcares simples, sal e gorduras, baixa 

ingestão de fibras e micronutrientes
2
. 

Análise do perfil nutricional da fração do consumo relativo a alimentos 

ultraprocessados mostrou maior densidade energética, maior teor de gorduras em geral, de 

gordura saturada, de gordura trans e de açúcar livre e menor teor de fibras, de proteínas, de 

sódio e de potássio
15

, além disso, o teor de 10 micronutrientes presentes na fração de 

ultraprocessados não chegou à metade do quando comparado à fração do consumo relativa a 

alimentos in natura ou minimamente processados. O aumento da participação dos alimentos 

ultraprocessados na dieta mostrou-se inversa e significativamente associado ao teor de 

vitaminas B12, D, E, niacina e piridoxina e de cobre, ferro, fósforo, magnésio, selênio e 

zinco
21

. 

Estudo que analisou o impacto do consumo de ultraprocessados na dieta de adultos 

jovens, alerta que o maior consumo desse grupo de produtos alimentícios foi positivamente 

associado ao consumo de gorduras, colesterol, sódio, ferro, cálcio e calorias e negativamente 

associado ao consumo de carboidratos, proteínas e fibras alimentares
22

. Análise da relação 

entre consumo de produtos ultraprocessados e efeito sobre o perfil lipídico de crianças de uma 

comunidade de baixa renda no Brasil, mostrou que o consumo precoce desse grupo de itens 

alterou negativamente os perfis de lipoproteínas
23

. Em um grupo de adolescentes brasileiros, o 

alto consumo de alimentos ultraprocessados foi associado com a prevalência da Síndrome 
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Metabólica.
24

 E em nível populacional, a maior disponibilidade domiciliar de produtos 

alimentícios ultraprocessados foi positiva e independentemente associada a uma maior 

prevalência de excesso de peso e obesidade em todas as faixas etárias da população 

brasilera
25

. Estes resultados são importantes para alertar sobre relações negativas entre o 

processamento de alimentos como determinantes para diversos fatores de risco e DCNT.  

O presente estudo mostrou que, apesar de existirem maiores percentuais de 

contribuição de alimentos processados e ultraprocessados, e menores de minimamente 

processados nas regiões brasileiras mais desenvolvidas (Sul e Sudeste), vem ocorrendo uma 

variação anual destacável nas demais regiões. Tal fato pode ser explicado pelo aumento da 

venda de produtos ultraprocessados nos países em desenvolvimento, que decorrem da 

urbanização e abertura dos governos nacionais ao investimento estrangeiro e eliminação da 

regulação do mercado, muito influenciado pelas multinacionais. Embora o volume de vendas 

desses produtos continue sendo mais elevado nas regiões mais desenvolvidas, resultados da 

OPAS mostram que o crescimento entre 2000 e 2013 foi mais rápido em países 

subdesenvolvidos. O aumento na venda desses produtos e a proporção de contribuição na 

dieta relaciona-se ao aumento do excesso peso, obesidade e outras DCNT no mundo e 

principalmente na América Latina. Essa organização internaiconal destaca a influencia das 

estratégias de venda desses alimentos com possibilidades de chegar aos mercados mais 

longíncuos e com estratégia de marketing predatória e em massa
20,25

. 

O aumento do consumo de produtos alimentícios ultraprocessados possui multiplas 

repercussões nutricionais e metabólicas negativas. Mas também condicionam vários outros 

problemas afetando o desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental de um 

território, especialmente quando representam parte importante e crescente do abastecimento 

de alimentos nos países
26,27

. 

A transição da disponibilidade alimentar por tipo de processamento dentro dos 

domicílios de 1974-2009 nas macrorregiões brasileiras pareceu seguir uma tendência à 

uniformização. Verificou-se redução de disparidades de itens alimentares regionais e 

ocidentalização nas escolhas dos alimentos para o consumo domiciliar. Esse processo pode 

ser devido a evolução das tecnologias de alimentos e crescimento das indústrias alimentícias, 

que permitiram a distribuição uniforme dos diversos itens alimentares por todas as regiões do 

Brasil, facilitando o acesso da população a diversos alimentos, independente da qualidade 

nutricional. 

Monteiro e Cannon
28

 destacaram que a homogeneização alimentar proporcionada 

pela rápida entrada e crescimento de grandes corporações e indústrias de alimentos no Brasil 



78 

 

afeta a saúde pública e outros bens públicos, como as refeições, a família, a cultura, a vida 

comunitária, as economias locais, a identidade nacional. Ao passo que existe a distribuição 

uniforme de produtos alimentares ultraprocessados, fortalece-se situações de insegurança 

alimentar e nutricional individual e nos domicílios. 

Apesar de ser evidente a existência de perfis diferenciados de disponibilidade de 

alimentos que caracterizam as cinco grandes regiões brasileiras, processo de homogeneização 

do consumo alimentar passou a ser verificado em outros estudos. A elevada prevalência de 

consumo de farinha de mandioca nas regiões Norte e Nordeste, a grande participação dos 

peixes e a baixa participação do leite na dieta da região Norte, e a alta prevalência do arroz na 

região Centro-Oeste
29

 contrastam com a forte influência do novo padrão de alimentação, 

caracterizado pelo consumo de alimentos comercializados prontos, como é verificado nas 

práticas alimentares de populações rurais. O aumento do consumo de alimentos 

ultraprocessados causam um efeito negativo sobre o perfil nutricional da dieta dos 

brasileiros
8,15

. 

Algumas limitações devem ser consideradas nos achados desse estudo: possíveis 

diferenças entre as tabelas de composição de alimentos utilizadas para estimar a contribuição 

calórica de cada item alimentar nos três estudos; reorganização e abrangência territorial das 

regiões do ENDEF1974-1975, que podem ter ocasionado sub ou superestimação nos valores 

médios das regiões Centro-Oeste e Norte, por não ter avaliado significativamente seus 

territórios rurais. Porém, essas limitações não invalidam o estudo, tendo em vista que se trata 

do primeiro que avalia a disponibilidade domiciliar de alimentos para o Brasil e regiões 

discutindo a variação anual ao longo dos três períodos. Além disso, possui elevadas validades 

interna e externa, considerando abrangência das pesquisas em todo o território nacional e o 

tamanho amostral representativo nos períodos analisados. 

Nesse estudo, observou-se que os alimentos processados ou ultraprocessados passaram 

a ser priorizados como itens alimentares com maior participação no total de calorias 

disponíveis nos domicílios brasileiros. Tal fenômeno representa maior risco à saúde, pois 

além do desbalanço em macronutrientes e desequilíbrio em micronutrientes esses alimentos, 

são produzidos, em sua maioria, com utilização de aditivos químicos e organismos 

geneticamente modificados, cujo impacto sobre a saúde ainda não é bem descrito. 

Outros estudos devem ser realizados buscando compreender associações entre essas 

modificações alimentares, descrito pela disponibilidade ou consumo alimentar, e o estado 

nutricional e a morbi-mortalidade por DCNT na população brasileira. Esses achados podem 

subsidiar o conhecimento e acompanhamento do processo de transição alimentar no Brasil e 



79 

 

auxiliar o planejamento, desenvolvimento e revisão de políticas e ações de alimentação e 

nutrição no país. Sendo necessárias, por exemplo, estratégias de regulação da produção, 

marketing e venda de alimentos ultraprocessados mais efetivas por parte do Estado; ações de 

educação alimentar e nutricionais mais qualificadas e permanentes no âmbito intersetorial; 

incentivo a produção e comercialização de alimentos in natura ou minimamente processados 

livres de contaminantes químicos, físicos e biológicos; todas essas buscando evitar o 

crescimento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados e promovendo práticas 

alimentares saudáveis com repercussão positiva sobre o processo saúde-doença. 
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Ilustrações do artigo 

 

Figura 1: Redistribuição dos territórios avaliados no ENDEF1974-1978, POF2002-2003 

e POF2008-2009 nas macrorregiões brasileiras. 
 

 

Norte

1974-1975 (3362)

2002-2003 (6868)

2009-2009 (7611)

•1974-1975: Área metropolitana de Belém (n=1903) e Área urbana não

metropolitana RO, AC, AM, RR, PA, AP (n=1459)

•2002-2003: PA(n=1666), AP(n=568), RR(n=554), AM(n=1075),

AC(n=960), RO(n=1112), TO(n=933)

•2008-2009: PA(n=1894), AP(n=689), RR(n=644), AM(n=1344),

AC(n=863), RO(n=907), TO(n=1270)

Nordeste

1974-1975 (15816)

2002-2003 (18624)

2009-2009 (19232)

•1974-1975: Região V – AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE (n=15816)

•2002-2003: AL(n=2965), BA(n=2457), CE(n=2017),MA (n=2231), PB

(n=2367), PE (n=1674), PI (n=2222), RN(n=1548), SE(n=1143)

•2008-2009: AL(n=2712), BA(n=3050), CE(n=1861),MA (n=2562), PB

(n=1628),PE (n=2367),PI (n=2056), RN(n=1342), SE(n=1654)

Centro-Oeste

1974-1975 (4231)

2002-2003 (8233)

2009-2009 (8333)

•1974-1975: Área não metropolitana GO e MT(n=1670) e Região VI –

Distrito Federal(n=2561)

•2002-2003: MT(n=2355), MS(n=2541), GO(n=2356), DF (n=981)

•2008-2009: MT(n=2423), MS(n=2247), GO(n=2686), DF (n=977)

Sudeste

1974-1975 (20277)

2002-2003 (8643)

2009-2009 (14078)

•1974-1975: Região I Guanabara e Rio de Janeiro (n=6129), Região II São

Paulo (n=7115), Região IV – Espirito Santo e Minas Gerais (n=7033)

•2002-2003: SP(n=2017), RJ(n=1285), MG(n=3004), ES (n=2337)

•2008-2009: SP(n=3623), RJ(n=1938), MG(n=5028), ES (n=3489)

Sul

1974-1975 (9555)

2002-2003 (6102)

2009-2009 (6716)

•1974-1975: Região III Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

(n=9555)

•2002-2003: PR(n=2263), SC(n=1989), RS(n=1850)

•2008-2009: PR(n=2477), SC(n=2029), RS(n=2210)
 

 

AC – Acre; AL – Alagoas; AP – Amapá; AM – Amazonas; BA – Bahia; CE – Ceará; DF – Distrito Federal; ES 

– Espírito Santo; GO – Goiás; MA- Maranhão; MT – Mato Grosso; MS – Mato Grosso do Sul; MG – Minas 

Gerais; PA – Pará; PB – Paraíba; PR – Paraná; PE – Pernambuco; PI – Piauí; RJ – Rio de Janeiro; RN – Rio 

Grande do Norte; RS – Rio Grande do Sul; RO – Rondônia; RR – Roraima; SC – Santa Catarina; SP – São 

Paulo; SE – Sergipe; TO – Tocantins. 
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Tabela 1: Disponibilidade calórica intradomiciliar dos alimentos(%) segundo o tipo de 

processamento, Brasil e macrorregiões (1974/1975 – 2002/2003 – 2008/2009). 
Região 

Alimentos por tipo de processamento 

1974/1975 

(%) 

2002/2003 

(%) 

2008/2009 

(%) 

 

Brasil 

   

In natura ou minimamente processados 76,05 59,08 56,20 

Ingredientes culinários processados 11,50 12,47 11,67 

Alimentos processados ou ultraprocessados 26,50 28,63 32,06 

Norte    

In natura ou minimamente processados 74,73 65,59 62,50 

Ingredientes culinários processados 7,54 11,83 11,21 

Alimentos processados ou ultraprocessados 28,48 22,74 26,44 

Nordeste    

In natura ou minimamente processados 86,81 62,96 59,94 

Ingredientes culinários processados 3,76 8,88 8,59 

Alimentos processados ou ultraprocessados 21,71 28,39 31,10 

Centro-Oeste    

In natura ou minimamente processados 70,89 56,95 56,20 

Ingredientes culinários processados 16,09 15,73 11,67 

Alimentos processados ou ultraprocessados 26,70 27,45 32,06 

Sudeste    

In natura ou minimamente processados 71,97 52,33 49,60 

Ingredientes culinários processados 15,17 13,80 13,90 

Alimentos processados ou ultraprocessados 30,77 34,13 36,15 

Sul    

In natura ou minimamente processados 76,17 57,57 52,77 

Ingredientes culinários processados 13,73 12,13 12,97 

Alimentos processados ou ultraprocessados 25,04 30,43 34,57 
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Tabela 2. Efeitos fixos e randômicos gerados pela análise bivariada em Panel data regression 

model para as categorias de alimentos por tipo de processamento e cada um dos respectivos 

itens alimentares que as compõem. Brasil, 1974-2009. 
Alimentos por tipo de processamento Β IC (95%) p-valor R² 

     

In natura ou minimamente processados     

Arroz polido 0,292 (-0,686; 1,271) p = 0,5582 0,026 

Macarrão -7,922 (-15,826; -0,018) p = 0,0495 0,229 

Farinha de trigo -0,329 (-1,955; 1,296) p = 0,6915 0,012 

Milho e outros cereais 0,712 (-2,014; 3,438) p = 0,6087 0,020 

Raízes, tubérculos e derivados 0,828 (0,391; 1,265) p = 0,0002 0,515 

Feijões e outras leguminosas 2,890 (2,372; 3,408) p< 0,0001 0,664 

Verduras e legumes 34,278 (3,063; 65,494) p = 0,0348 0,007 

Frutas e sucos naturais 3,928 (-7,891; 15,746) p = 0,5148 0,032 

Carne bovina 1,069 (-3,048; 5,185) p = 0,6109 0,020 

Frango -5,160 (-7,769; -2,551) p = 0,0001 0,488 

Carne suína 12,392 (5,987; 18,797) p = 0,0018 0,311 

Peixes 3,323 (-1,125; 7,772) p = 0,1431 0,142 

Outras carnes 19,067 (8,516; 29,619) p = 0,0004 0,491 

Ovos 8,624 (-7,135; 24,384) p = 0,2834 0,081 

Leite -4,051 (-10,054; 1,952) p = 0,1860 0,119 

Oleaginosas 16,099 (-1,444; 33,641) p = 0,0721 0,199 

Ingredientes culinários processados     

Óleos 0,392 (-0,064; 0,849) p = 0,0834 0,533 

Gorduras 0,355 (-0,209; 0,918) p = 0,2178 0,205 

Alimentos processados ou 

ultraprocessados 

    

Pão de trigo e biscoitos 0,681 (-0,111; 1,473) p = 0,0920 0,069 

Embutidos 3,882 (2,086; 5,678) p< 0,0001 0,596 

Queijos e outros derivados do leite 4,524 (1,671; 7,377) p = 0,0019 0,426 

Bebidas alcoólicas 13,027 (5,775; 20,280) p = 0,0004 0,498 

Condimentos 6,893 (-1,646; 15,433) p = 0,1136 0,179 

Margarina 4,917 (1,478; 8,357) p = 0,0051 0,390 

Doces, refrigerantes e açúcar de mesa 1,644 (-3,667; 0,3791) p = 0,0992 0,080 

Refeições prontas e misturas 

industrializadas 

1,151 (0,753; 1,549) p< 0,0001 0,493 
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Tabela 3: Evolução anual média da participação calórica diária de itens alimentares por tipo 

de processamento disponíveis nos domicílios, Brasil e macrorregiões (1974/2009). 

Alimentos por tipo de processamento 
BRASIL 

(%/ano) 

NORTE 

(%/ano) 

NORDESTE 

(%/ano) 

CENTRO-

OESTE 

(%/ano) 

SUDESTE 

(%/ano) 

SUL 

(%/ano) 

In natura ou minimamente processados -0,86 -0,63 -0,98 -0,50 -1,01 -1,22 

Arroz polido -1,63 0,00 0,13 -4,24 -1,20 -1,59 

Macarrão 0,46 0,99 2,07 1,19 -1,14 0,31 

Raízes, tubérculos e derivados -1,58 -2,55 -4,12 9,58 -1,91 -2,44 

Feijões e outras leguminosas -2,41 -1,06 -3,33 -1,49 -1,94 -3,72 

Verduras e legumes 0,09 1,72 -0,20 -0,66 -0,64 1,08 

Frango 5,76 6,71 8,47 6,86 3,44 3,61 

Carne suína -5,20 -5,52 -6,24 -4,18 -4,35 -5,02 

Outras carnes 6,05 4,28 3,09 16,54 18,08 6,03 

Alimentos processados ou ultraprocessados 1,09 0,87 1,25 1,36 0,67 1,42 

Embutidos 1,72 2,66 4,66 2,61 -0,66 2,17 

Queijos e outros derivados do leite -0,62 -0,68 1,35 -0,65 -1,31 -0,44 

Bebidas alcoólicas 3,67 5,94 5,37 2,42 3,85 3,57 

Margarina 0,58 2,56 2,47 0,87 -0,44 -0,15 

Refeições prontas e misturas industrializadas 18,57 20,30 16,46 19,16 16,50 20,06 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dessa dissertação poderão contribuir para o entendimento 

do complexo cenário da alimentação e nutrição da população brasileira. A 

compreensão dessas modificações alimentares e nutricionais é importante, pois 

representam grande desafio para estruturação das Redes de Atenção à Saúde do 

SUS e também para o delineamento e qualificação das ações que compõem o 

Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional brasileiro. O conhecimento da 

dinâmica alimentar e nutricional permitirá o planejamento de estratégias mais 

efetivas para enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais, como as altas 

prevalências de excesso de peso e o aumento do consumo de produtos alimentícios 

ultraprocessados. 

Essa dissertação e seus artigos representam um esforço inicial dos 

pesquisadores em trabalhar com o geoprocessamento de dados em epidemiologia 

nutricional. Acredita-se que existe grande potencial de aplicação da análise espacial 

e da discussão dos determinantes da alimentação e nutrição no Brasil referenciados 

pelos conceitos de espaço geográfico nas obras de Milton Santos. 

Além do artigo que já foi submetido, será aperfeiçoado e submetido o 

artigo de título: “Transição da disponibilidade domiciliar de alimentos por tipo 

de processamento nas regiões brasileiras (1974-2009)”. 

As análises realizadas consideraram a utilização da disponibilidade e 

aquisição de alimentos nos domicílios brasileiros. Porém chama-se atenção que 

técnicas específicas para análise de padrão de consumo alimentar não podem ser 

utilizadas para esse nível de agregação. Porém, a análise de consumo com dados 

agregados, não invalida as variáveis, construídas, pois os dados de disponibilidade e 

aquisição aproximam-se das informações de consumo alimentar que estão sendo 

publicadas. 

Uma grande potencialidade desse trabalho é a utilização de técnicas de 

estatística espacial, que é pouco empregada nos estudos da epidemiologia 

nutricional. Durante o período de formação no Mestrado em Nutrição da UFRN, o 

pesquisador procurou qualificar-se em disciplinas do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva da UFRN buscando o domínio do método espacial. 

Ao longo do curso de mestrado, buscou-se sempre construir 

conhecimentos a cerca da análise espacial de dados, do desenho de estudo 
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ecológico e da utilização de bases de dados secundárias para construção de 

pesquisas científicas. Realizei estágio à docência no componente curricular 

Epidemiologia Nutricional do curso de Graduação em Nutrição da UFRN. Nesse 

estágio, foi desenvolvido uma atividade avaliativa em forma de seminário, no qual os 

discentes foram divididos em grupos vivenciaram a construção de um estudo 

ecológico, desde a construção do marco teórico conceitual, até a análise e 

apresentação dos dados. O objetivo desta atividade foi estimular no ensino de 

graduação o interesse na análise espacial. Considera-se que o objetivo foi 

alcançado, pois três alunos de Trabalho de conclusão do curso de graduação em 

Nutrição utilizaram esta estratégia analítica para desenvolver essa atividade 

acadêmica. 

Além da graduação, colaborei em aulas da disciplina Epidemiologia 

Nutricional do PPGNUT e na disciplina Vigilância em Saúde e Sistemas de 

Informação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN, em 

ambos apresentando a plataforma do IBGE e a utilização do software Tabwin para 

análise espacial. 

Nos dois anos como mestrando desenvolvi atividades como nutricionista 

do quadro efetivo do município de Parnamirim/RN e desempenhei atividades como 

professor temporário do Departamento de Nutrição da UFRN. Nessa oportunidade, 

orientei, co-orientei e colaborei com seis Trabalhos de Conclusão de Curso de 

graduação, que empregaram técnicas de análise espacial e bases de dados 

secundárias, com os títulos listados a seguir: 

 Distribuição espacial da inadequação do número de nutricionistas do PNAE 

nos municípios do Rio Grande do Norte (orientação – UFRN – 2015). 

 Agricultura Familiar e Alimentação Escolar: análise espacial da compra de 

alimentos no Rio Grande do Norte em 2014 (orientação – UFRN – 2016). 

 O Programa de Suplementação de Vitamina A no Brasil: análise espacial da 

suplementação de crianças (orientação – UFRN – 2016). 

 Práticas Alimentares Não Usuais: O que pensam, sentem e sabem os 

formandos em Nutrição?(co-orientação – UFRN – 2016) 

 Candomblé: Mãos que cozinham, clamam aos deuses (co-orientação – UFRN 

– 2015). 
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 Desigualdade espacial do consumo alimentar de idosos no Brasil, 2013 

(colaboração – UNIFACEX – 2016). 

 

Foram, também, apresentados trabalhos em eventos científicos nacionais 

que foram construídos a partir de dados agregados secundários analisados por 

métodos de estatística espacial, com seguintes títulos e congressos, 

respectivamente: 

 Distribuição espacial do consumo recomendado de hortaliças e frutas no 

Brasil, 2013 - 13º Congresso da Sociedade Brasileira de Alimentação e 

Nutrição (SBAN) 

 A geografia do baixo peso em idosos no Brasil - II Congresso Brasileiro de 

Nutrição no Envelhecimento (CBNE 2015) 

 A desigualdade espacial da insegurança alimentar em idosos no Brasil, 2013 - 

II Congresso Brasileiro de Nutrição no Envelhecimento (CBNE 2015) 

 

Por fim, os resultados encontrados apontam para necessidade de se 

avaliar a distribuição de outras variáveis relacionadas à alimentação e nutrição no 

território brasileiro. Além de ser necessário o constante aperfeiçoamento dos 

métodos estatísticos para melhor descrição dos determinantes e condicionantes da 

insegurança alimentar e nutricional no território. Como desdobramento dessa 

pesquisa, buscarei viabilizar no doutorado a construção de um indicador de 

insegurança alimentar e nutricional composto, que considere vários aspectos da 

insegurança alimentar e nutricional, para identificação de territórios de maior risco ou 

vulnerabilidade a esse problema. 
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