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Saúde

RESUMO

A avaliação do consumo alimentar se constitui atualmente um instrumento extremamente valioso para a análise do estado de saúde da 
população no que diz ao controle de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, permite acompanhar o perfil de consumo da população, 
pois fornece informações para o desenvolvimento de políticas e programas de saúde adequados, direcionados para grupos específicos, de acordo 
com a caracterização de risco. Sabe-se que a industrialização, urbanização e desenvolvimento econômico acelerados vêm alterando o padrão de 
alimentação nos países em desenvolvimento. O aumento do consumo de gorduras, principalmente saturadas e de carboidratos associados com 
um estilo de vida sedentário pode aumentar a ocorrência de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e neoplasias. O objetivo da pesquisa 
foi obter informações sobre os hábitos alimentares da população adulta através de aplicação de questionário validado e analisá-las, de forma a 
relacionar com doenças crônicas não transmissíveis de alta ocorrência. Os voluntários responderam um questionário previamente aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – Universidade Federal do Rio de Janeiro (n° 02/2006). As perguntas do 
questionário eram fechadas para avaliação de hábitos alimentares, considerando o consumo de alguns alimentos específicos. Foram obtidas 
informações de 180 indivíduos, na faixa etária de 18 a 60 anos. Nossos resultados indicam que os 37% dos voluntários ingerem manteiga 
diariamente, 65% utilizam queijo e requeijão na forma tradicional ao invés do produto light. 57% dos participantes bebem refrigerante tradicional 
e a maioria dos homens não retira a pele do frango antes de consumi-la (60%), já as mulheres retiram a pele do frango (73%). A ingestão de frutas 
e verduras diariamente pelos voluntários foi de 60% enquanto 40% dos indivíduos não consomem frutas e verduras. O consumo principalmente 
da pele do frango e da manteiga indicam uma ingestão considerável de ácidos graxos saturados. Estes são encontrados, em sua maioria, nos 
produtos de origem animal. Sabe-se que o colesterol formado no nosso organismo é transportado no sangue de duas formas: através da 
lipoproteína LDL e da HDL. O aumento da LDL no plasma é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da placa de ateroma. Esta, 
por sua vez, está intimamente relacionada a ocorrência de doenças cardiovasculares, que foram responsáveis por 30% das mortes no Brasil em 
2016. Recomenda-se a substituição da ingestão de gordura saturada por alimentos ricos em gorduras mono e poli-insaturadas, que são os 
ômega-3, ômega-6 e o ômega-9. O colesterol proveniente da ingestão deles é transportado pela lipoproteína HDL que ajuda tanto na 
estabilização e até na regressão de uma placa de ateroma já formada, pois diminuem a agregação plaquetária, pressão arterial e melhoram 
função endotelial vascular. Os prováveis benefícios das frutas, legumes e verduras são atribuídos a sua potencial capacidade antioxidante, já que 
conseguem diminuir a concentração de homocisteína e a atividade plaquetária no sangue, fatores estes que são aumentados na oxidaçãoe 
também possuem efeitos anticarcinogênicos. A ingestão de altos níveis de açúcar de forma rápida, como acontece ao ingerir refrigerantes 
tradicionais, está relacionada ao aumento do apetite e ganho de peso. O ganho de peso, quando significativo, pode causar inúmeras doenças 
cardiovasculares, respiratórias, músculo-esqueléticas, metabólicas, entre outras. Dessa forma, pode-se concluir que alguns hábitos mais saudáveis 
podem amenizar as consequências de uma dieta não restritiva, como o consumo diário de frutas e verduras, o que ajuda a reduzir o risco de 
doenças cardiovasculares e neoplasias.
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