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Maria, Maria 

 É um dom, uma certa magia 

 Uma força que nos alerta 

 Uma mulher que merece 

 Viver e amar 

 Como outra qualquer 

 Do planeta 

 

Maria, Maria 

 É o som, é a cor, é o suor 

 É a dose mais forte e lenta 

 De uma gente que ri 

 Quando deve chorar 

 E não vive, apenas aguenta 

 

 
NASCIMENTO, Milton; BRANT, Fernando. Maria, Maria. (1978)
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APRESENTAÇÃO 

 

Os inquéritos nacionais conduzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) vêm analisando as modificações temporais no consumo alimentar e no perfil 

antropométrico ao longo dos anos na população brasileira, e, devido à sua complexidade, 

representa um verdadeiro celeiro de informações para estudos na área de alimentação e nutrição. 

No campo das políticas sociais, esses estudos podem contribuir para avaliação dos programas 

e seus impactos nas populações de todas as regiões do Brasil, como no caso do Programa Bolsa 

Família, que tem ganho grande visibilidade no cenário mundial dos programas de transferência 

condicionada de renda (TCR). Paralelamente, estudos locais são necessários por serem capazes 

de captar as especificidades e os contextos (culturais, políticos, históricos) em que os eventos 

acontecem. 

Deste modo, o presente estudo pretende contribuir com as discussões tanto em âmbito 

nacional como em nível local, como no caso do Grupo Sanduc (Duque de Caxias/RJ), que tem 

concentrado esforços em estudos acerca das repercussões geradas pelo recebimento dos 

recursos do Programa Bolsa Família na modificação da situação de insegurança alimentar de 

seus beneficiários. Além dos dados locais, o Grupo Sanduc utiliza dados avaliados em 

inquéritos populacionais, em pesquisas qualitativas e leitura crítica do tema.  

A autora dessa dissertação atuou na etapa de análise de dados do consumo alimentar 

individual da POF 2008-09 como objeto de estudo de projeto de dissertação de mestrado. 

Anteriormente, as análises vinham sendo conduzidas pela Profa. Ilana Nogueira Bezerra e 

contemplavam tanto mulheres como homens na população de estudo. Após a etapa de 

qualificação do projeto de dissertação, os resultados apontaram para a relevância em estudar-se 

o consumo alimentar feminino, pois as próprias análises apontavam um perfil de consumo 

diferenciado por gênero. Além disso, dados de estudos locais e nacionais apontavam para o 

aumento da obesidade e sobrepeso entre mulheres de baixa renda e até mesmo entre as 

beneficiárias do PBF, todavia, este não foi um objeto das análises estatísticas deste estudo.   

Esta dissertação é composta pelas seguintes seções: 1) Introdução, onde se discute a 

relevância do estudo; 2) Referencial teórico sobre a instituição e a trajetória do Programa Bolsa 

Família, as repercussões no consumo alimentar dos beneficiários e a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares; 3) Justificativa; 4) Objetivos; 5) Materiais e Métodos empregados na elaboração 

deste estudo; 6) Resultados e discussão, apresentados na forma de um Manuscrito elaborado 

conforme as normas da ABNT. Este artigo descreve condições socioeconômicas e compara o 
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consumo alimentar de mulheres adultas beneficiadas pelo PBF ao de mulheres não beneficiadas 

referido no Módulo de Consumo Alimentar Pessoal da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009. 7) No apêndice, outras análises estatísticas exploratórias que não foram 

incorporadas aos resultados. 
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RESUMO 

SOUZA, Aline Soares de. Consumo alimentar de mulheres adultas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família: uma análise dos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009. Rio de Janeiro, 2015. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana) – Instituto de 

Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

A principal proposta do Programa Bolsa Família (PBF), criado em 2004, é que por meio do 

aumento na renda e do cumprimento de condicionalidades, as famílias beneficiadas consigam 

atingir melhorias na alimentação e nas condições de saúde, de educação e de assistência social. 

Com relação ao combate à fome, os estudos de abrangência nacional apontam maior acesso e 

consumo de alguns tipos de alimentos. O objetivo deste estudo foi comparar o consumo 

alimentar de mulheres adultas beneficiárias e não-beneficiárias do Programa Bolsa Família 

avaliando a influência dos fatores sociodemográficos nesse consumo. Foram utilizados dados 

da Pesquisa de Orçamento Familiares de 2008-2009, a qual avaliou 55.970 domicílios, dos 

quais 13.569 mil foram selecionados para participar do inquérito dietético. A amostra foi 

composta por 9.708 mulheres (20-59 anos) de todas as regiões do país. O consumo alimentar 

individual foi avaliado por meio de dois dias de registro alimentar, cujos alimentos relatados 

foram agrupados em 20 grupos (gramas). Avaliou-se o consumo total de energia (Kcal) e a 

média (gramas/dia) do consumo dos grupos de alimentos (correção da distribuição do consumo 

via The Multiple Source Method), estratificando os valores de acordo com a inserção no PBF 

(s/BF vs c/BF). A significância estatística das diferenças na ingestão de energia e consumo de 

grupos de alimentos entre os estratos foi estimada a partir dos intervalos de confiança de 95%. 

Mulheres s/BF consumiram mais energia (1666 kcal, IC 95% 1646-1686 vs 1591 kcal, IC95% 

1561-1620), batatas (30g, IC 95% 28-31 vs 23g, IC 95% 21-25), leite e derivados (197g, IC95% 

190-204 vs 134g, IC 95% 126-143), doces (26g, IC95% 25-28 vs 20g, IC95% 18-21), pizza 

(27g, IC95% 26-29 vs 10g, IC95% 9-12), sucos (140g, IC95% 135-145 vs 111g, IC95% 104-

117), refrigerantes (94g, IC95% 89-100 vs 51g, IC95% 46-57), frutas (92g, IC95% 88-96 vs 

68g, IC95% 63-73), verduras (29g, IC95% 28-31 vs 17g, IC95% 15-19) e legumes (16g, IC95% 

15-17 vs 11g, IC95% 10-13. Mulheres c/BF relataram maior consumo de arroz (135g, IC95% 

132-138 vs 155g, IC95% 149-161), de café (143g, IC95% 135-152 vs 192g, IC95% 179-206), 

das farinhas (5g, IC95% 4-5 vs 14g, IC95% 12-15), do feijão (147g, IC95% 142-152 vs 188g, 

IC95% 179-197), do milho (15g, IC95% 14-16 vs 32g, IC95%29-36) e de ovos (9g, IC95% 8-

9 vs 13g, IC95% 12-13). Quanto maior o quartil de renda maior o consumo de refrigerantes, 

doces e pizza, independente do BF. Todavia, as médias de consumo desses alimentos são 
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menores entre as beneficiárias do programa. Do mesmo modo, com o aumento da escolaridade, 

há uma tendência de consumir-se frutas, verduras, legumes, leite e derivados, porém também 

de refrigerante, doces e pizza. Mulheres beneficiárias do PBF apresentaram perfil de 

alimentação distinto daquelas não beneficiárias do Programa. A presente análise revelou que 

mulheres beneficiárias do PBF assim como as não-beneficiárias incluem em sua alimentação 

tanto alimentos considerados saudáveis como aqueles não saudáveis. Entretanto, deve ser 

assinalado que o consumo de alimentos básicos era maior entre as beneficiárias do PBF e o de 

alimentos classificados como não saudáveis era mais elevado entre as não-beneficiárias do 

Programa. Mulheres beneficiárias do PBF são potenciais alvos de políticas e programas que 

incentivem o consumo alimentar saudável. 

 

 

Descritores: Programa Bolsa Família, Consumo alimentar, Pesquisa de Orçamentos Familiares, 

mulheres. 
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ABSTRACT 

SOUZA, Aline Soares de. Consumo alimentar de mulheres adultas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família: uma análise dos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009. Rio de Janeiro, 2015. Dissertation (Masters in Human Nutrition) – Nutrition 

Institute Josué de Castro, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

The main proposal of the Bolsa Família Program (PBF), launched in 2004, is that, through 

income improvement and conditionalities complying, benefited families get advances on food 

intake and health, education and social attendance conditions. In regard to the engagement 

against hunger, nationwide studies show better access and intake of some types of foods. The 

aim of the actual study was to assess the individual food intake of PBF-benefited-women based 

on the 2008-2009 Brazilian Household Budget Survey data. This population-based study 

evaluated 55,970 households, from which 13,569 were selected to participate in a dietary 

survey. The sample was composed of 9,708 women (20-59 years old) from all country regions. 

Individual food intake data was collected through two food records, whose items were 

combined into 20 food groups (grammes). We assessed the total energy intake (Kcal) and the 

average (gram/day) of food groups consumed (distribution’s dietary intake correction using The 

Multiple Source Method), stratifying the values according to the participation on PBF (with or 

without PBF). The statistical significance of differences on energy and food groups intakes was 

estimated considering 95% Confidence Intervals (IC95%). The results revealed that women 

without PBF consumed more energy (1666 kcal, IC 95% 1646-1686 vs 1591 kcal, IC95% 1561-

1620), potatoes (30g, IC 95% 28-31 vs 23g, IC 95% 21-25), milk and dairy products (197g, 

IC95% 190-204 vs 134g, IC 95% 126-143), sweets (26g, IC95% 25-28 vs 20g, IC95% 18-21), 

pizza (27g, IC95% 26-29 vs 10g, IC95% 9-12), juices (140g, IC95% 135-145 vs 111g, IC95% 

104-117), soft drinks (94g, IC95% 89-100 vs 51g, IC95% 46-57), fruits (92g, IC95% 88-96 vs 

68g, IC95% 63-73), greens (29g, IC95% 28-31 vs 17g, IC95% 15-19) and legumes (16g, 

IC95% 15-17 vs 11g, IC95% 10-13. Women with PBF reported higher intake of rice (135g, 

IC95% 132-138 vs 155g, IC95% 149-161), coffee (143g, IC95% 135-152 vs 192g, IC95% 179-

206), flour (5g, IC95% 4-5 vs 14g, IC95% 12-15), beans (147g, IC95% 142-152 vs 188g, 

IC95% 179-197), corn (15g, IC95% 14-16 vs 32g, IC95%29-36) and eggs (9g, IC95% 8-9 vs 

13g, IC95% 12-13). The higher the quartile of per capita income, the higher the amount of soft 

drinks, sweets and pizza independently of PBF. In contrast, the means of consumption of these 

items are smaller among the PBF-benefited-women. Similarly, as schooling rises, there is a 

tendency of consuming fruits, greens, legumes, milk and dairy products, but also soft drinks, 
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sweets and pizza. Women benefited by the PBF presented food profile distinct from those not 

benefited by the Program. The actual analysis revealed that women benefited by the PBF as 

well as women not benefited include on their diet both healthy and unhealthy foods. However, 

it is remarkable that the intake of basic foods (which compose the Brazilian basic food pattern) 

was higher among women with PBF and of those classified as non-healthy foods was higher 

among the women without PBF. Women benefited by the PBF are potential targets of politics 

and programs that motivate healthy eating.  

 

Keywords: Bolsa Família Program, Food consumption, Brazilian Household Budget Survey, 

Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de 

renda instituído no Brasil pela Lei n.º 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentado 

pelo Decreto n.º 5.209, de 17 de setembro de 2004. O seu objetivo, enquanto principal 

política desde a estratégia Fome Zero, é o combate à pobreza e à fome e a promoção da 

segurança alimentar e nutricional. A proposta do programa é que por meio da melhoria 

da renda e do cumprimento das chamadas condicionalidades, as famílias beneficiadas 

consigam atingir melhorias na alimentação e nas condições de saúde, de educação e de 

assistência social (COTTA; MACHADO, 2013;  SOUSA, 2009).  

Com o Plano Brasil sem Miséria, em 2011, houve ampliação do PBF com o objetivo 

de retirar da situação de pobreza extrema 16,2 milhões de pessoas que vivem com menos 

de R$ 70 por mês, além da extensão da cobertura do benefício (BRASIL, 2012).  Passados 

mais de dez anos, várias repercussões positivas na vida de seus beneficiários já foram 

constatadas. Com relação à redução da desnutrição, o índice de mortalidade infantil 

(relacionada principalmente a causas ligadas à pobreza como desnutrição e diarreia) 

avaliado em 2853 dos 5565 municípios brasileiros reduziu com o aumento da cobertura 

do PBF (RASELLA et al, 2013). Além disso, houve aumento da frequência escolar e do 

acompanhamento das famílias pelas unidades de saúde (BRASIL, 2014b), entre outros. 

Com relação ao consumo alimentar dos beneficiários, estudos de impacto do programa 

observaram aumento da proporção da renda gasta com alimentos (IBASE, 2008), todavia, 

em grande parte com aqueles de maior densidade calórica e baixo valor nutritivo 

(LIGNANI et al, 2011). Estes resultados identificam-se com os de Baptistella (2012) que, 

com base nos dados da POF 2008-09, concluiu que o PBF aumentou o acesso à 

quantidade e variedade de alimentos, sobretudo os básicos. 

Na perspectiva do consumo alimentar individual, estudos locais que analisaram o 

perfil das mulheres beneficiárias do PBF, observaram que este apresentava inadequação 

na ingestão de várias vitaminas e minerais (CABRAL et al, 2013), corroborando de certo 

modo os achados de Bohn et al (2014) em que, mesmo com o incremento da renda após 

a adesão ao programa, as mulheres (e as mães) não apresentam as mesmas chances de 

usufruir de quantidade suficiente de alimentos quando comparadas às crianças e aos 

homens. 
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O perfil nutricional das mulheres em situação de pobreza também gera 

preocupação. O IBGE aponta que a tendência secular baseada nos cinco inquéritos 

populacionais (ENDEF 1974-1975, a POF 1987-1988, a POF 1995-1996, a POF 2002-

2003 e a POF 2008-09) é de aumento nas prevalências de sobrepeso e obesidade, em 

especial para aquelas pertencentes aos dois primeiros quintos da distribuição da renda 

(BRASIL, 2010a). Este desfecho também foi assinalado no estudo de Cabral et al (2013) 

que analisou, além do consumo alimentar, as repercussões do PBF sobre o perfil 

antropométrico dos beneficiários em uma região de Alagoas. 

Assim, o panorama atual sugere que as beneficiárias estariam, de alguma forma, 

numa situação de maior vulnerabilidade do ponto de vista nutricional. Em contrapartida, 

sabe-se que as escolhas alimentares deste grupo estão relacionadas à alimentação dos 

demais membros da família, visto que ela, normalmente, é a pessoa responsável pela 

preparação da alimentação, limpeza e cuidados com filhos, idosos e pessoas enfermas 

(BRASIL, 2010c).  

Sabendo-se que atualmente o Brasil conta com estudos populacionais capazes de 

fornecer estimativas nacionais acerca dos temas abordados, o presente estudo buscou 

analisar o consumo alimentar individual de mulheres adultas beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-

2009. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 TRANSFERÊNCIA CONDICIONADA DE RENDA NO BRASIL: 

RESTROSPECTIVA 

 

Até a década de 1960, as ações governamentais e das entidades filantrópicas na área 

de alimentação e nutrição se restringiam às ações emergenciais de doação e distribuição 

de alimentos e não propriamente ao enfrentamento da pobreza (GARCÉS, 2006). 

Paralelamente, a insuficiência da alimentação e outras condições impróprias para a saúde, 

associadas ao baixíssimo poder aquisitivo de grande parte da população brasileira, 

manifestavam-se em indicadores antropométricos de desnutrição em grandes proporções 

até a década de 1990 (HOFFMANN, 1995); (MONTEIRO, 1995).  

O final dos anos de 1980 foi marcado por uma série de paralelismos e superposição 

dos programas de alimentação e nutrição, gerando uma total confusão administrativa e 

um alerta de que 31% das crianças menores de 5 anos ainda apresentavam desnutrição. 

Já nesta época, sucessivas críticas a esses programas associavam a questão da fome à 

elevação do poder aquisitivo e o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde, 

saneamento, habitação e educação. Em 1985, já no processo de redemocratização do País, 

surge um embrião das conferências de Segurança Alimentar, onde se discute, de fato, a 

complexidade dos problemas alimentares no Brasil (BRASIL, 2010b); (BURLANDY, 

2009). Adicionalmente, com a Constituição de 1988, a proteção social passou a ser 

concebida sob a perspectiva de direito da cidadania em prol da redução das desigualdades 

sociais (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 2009). 

A retomada das discussões sobre alimentação e nutrição no Brasil, na década de 

1990, bem como a adoção do conceito de Segurança Alimentar, num sentido mais amplo, 

em âmbito mundial, facilitaram a compreensão do papel do Setor Saúde nesse campo, 

uma vez que estes são reconhecidos como elementos essenciais para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Contudo, somente na década seguinte houve uma 

mobilização da agenda da alimentação e nutrição no campo da saúde coletiva (BRASIL, 

2011b).  

No governo Collor, há extinção de quase todos os programas de alimentação e 

nutrição então existentes. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 1992, 

em uma de suas análises, assinala que a distribuição de alimentos deve ser assumida como 

componente complementar, de caráter assistencial, desenvolvido no âmbito das demais 
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políticas setoriais, devendo os programas ser entendidos em um novo contexto político-

social, no qual a assistência não se confunde com uma dádiva governamental, mas sim 

com um direito de cidadania reconhecido pela constituição (BRASIL, 2010b). 

Na década de 1990 foram instituídas as primeiras experiências na transferência de 

renda no Brasil no combate à pobreza e desigualdade social. Em 1993, passa a vigorar o 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) em substituição à Renda 

Mensal Vitalícia (RMV), direcionado a idosos ou pessoas com deficiência incapazes para 

o trabalho cuja renda familiar per capita seja inferior a um quarto de salário mínimo. Este 

novo padrão de proteção social - antes identificado como seguro social - foi pioneiro na 

concessão de benefícios voltados para pessoas até então excluídas de qualquer 

mecanismo público de transferência de renda (GUIMARÃES, 2008). 

O Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), apresentado em 1991 pelo 

Senador Eduardo Suplicy e extinto no ano 2000, sugeria uma renda mínima destinada a 

cidadãos com o objetivo de erradicar a miséria. As pessoas com renda zero receberiam 

R$ 81 reais, e para aquele que ganha um salário mínimo, o programa garantiria uma 

complementação de R$ 42 reais totalizando R$ 172,00 de renda mensal (BRASIL, 1992). 

Em 2001, no final do governo Fernando Henrique, foi criado o Programa Nacional 

de Renda Mínima vinculado à educação, denominado Bolsa Escola (Brasil, 2001). Neste 

mesmo ano, foi criado o Programa Bolsa-Alimentação (PBA) com o objetivo de 

promover uma “complementação da renda familiar para melhoria da alimentação”, tendo 

como foco crianças de seis meses a seis anos, gestantes e nutrizes. O valor do benefício 

era de R$ 15,00 a R$ 45,00 por família, recebido preferencialmente pela mulher (Santos 

2011). Esse programa estava condicionado ao cumprimento de um conjunto de ações 

básicas de saúde. O repasse financeiro direto às famílias cadastradas flexibilizava os tipos 

de alimentos a serem adquiridos e reduzia os gastos operacionais no município 

(ARRUDA; ARRUDA, 2007). 

O Programa Bolsa-Renda, inicialmente criado em 2001 visando a atender a 

população atingida pelos efeitos da estiagem, em 2003 deu lugar ao Programa Nacional 

de Acesso à Alimentação - “Cartão Alimentação” (MARTINS, 2013) 

Em 2003, o programa Fome Zero surgiu como uma estratégia impulsionada pelo 

governo federal do então presidente Luís Inácio Lula da Silva visando a assegurar o 

direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos 

alimentos. Esta estratégia tem como principal meta a promoção da segurança alimentar e 
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nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população mais 

vulnerável à fome, por meio de quatro eixos: 

 Acesso à alimentação 

 Geração de renda 

 Fortalecimento da agricultura familiar 

 Articulação, mobilização e controle social 

A complexidade das ações que constituem o programa Fome Zero exigiu um 

reposicionamento do governo, unificando os quatro programas de transferência de renda 

da administração anterior Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão-

Alimentação no Programa Bolsa-Família (PBF) (ARRUDA; ARRUDA, 2007), que será 

detalhado a seguir. 

 

2.2 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: IMPLEMENTAÇÃO E TRAJETÓRIA 

 

O Programa Bolsa Família foi instituído pela Lei n.º 10.836, de 9 de janeiro de 

2004, e regulamentado pelo Decreto n.º 5.209, de 17 de setembro de 2004. O seu objetivo, 

enquanto principal política desde a estratégia Fome Zero, é o combate à pobreza e à fome 

e a promoção da segurança alimentar e nutricional. A proposta do programa é que por 

meio da melhoria da renda, as famílias beneficiadas consigam atingir melhorias na 

alimentação e nas condições de saúde, de educação e de assistência social (COTTA; 

MACHADO, 2013). 

O PBF é um programa de transferência de renda organizado com base em 

condicionalidades, focalizadas em duas dimensões: (1) o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil, da assistência ao pré-natal e ao puerpério, da 

vacinação e da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos; e (2) 

a frequência mínima de oitenta e cinco por cento da carga horária escolar mensal, em 

estabelecimentos de ensino regular, de crianças e adolescentes de seis a quinze anos.  

As famílias beneficiadas que não cumprem as condicionalidades exigidas pelo 

programa ficam sujeitas à advertência e às suas sanções, dentre as quais, o cancelamento 

do benefício é o mais usual (BRASIL, 2005b). 

O PBF articula-se em três dimensões no combate à pobreza e superação da fome: 

a) promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta de renda à 

família; b) reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e educação, 
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por meio de cumprimento das condicionalidades, o que contribui para que as famílias 

consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; c) coordenação de programas 

complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os 

beneficiários do programa Bolsa Família consigam superar a situação de vulnerabilidade 

e pobreza (SOUSA, 2009). 

Em relação ao impacto que as condicionalidades podem exercer nas condições de 

saúde e na alimentação das famílias beneficiadas por programas de TCR, Burlandy (2007) 

assinala que deve-se levar em consideração a oferta destes serviços em cada localidade, 

da qualidade em sua prestação e do custo pago (transporte, desgaste físico etc), a fim de 

que os usuários tenham condições de cumprir com a agenda de compromissos proposta e 

não serem objeto de punição da mesma, o que traria às condicionalidades um efeito 

perverso. De todo modo, a inclusão das condicionalidades prevista desde o Bolsa-

Alimentação significou um avanço, porque focalizava a atenção nos mais pobres, requeria 

a co-responsabilidade das famílias e a participação dos conselhos de saúde, estimulando 

a construção e o fortalecimento da cidadania e reforçando a qualificação da rede básica 

de saúde. (ARRUDA; ARRUDA, 2007). 

Com o Plano Brasil sem Miséria, lançado pela presidenta Dilma Rousseff em 2011, 

o objetivo de retirar da situação de pobreza extrema 16,2 milhões de pessoas que vivem 

com menos de R$ 70 reais por mês fez com que houvesse uma ampliação do Programa 

Bolsa Família. Além de uma reestruturação do Cadastro Único, houve a extensão de 3 

para 5 benefícios variáveis para famílias que integram o Bolsa Família que tenham 

gestantes, nutrizes e crianças entre 0 (zero) e 15 (quinze) anos em sua composição, além 

da manutenção do BVJ, vinculado ao adolescente, com limite de dois benefícios por 

família. Para alcançar a meta, além da transferência de renda, o plano utilizou mais duas 

diretrizes: o acesso a serviços públicos e inclusão produtiva, ou seja, o acesso da 

população em extrema pobreza a oportunidades de ocupação e renda por meio de 

estratégias diferenciadas para o meio urbano e o rural (estímulo ao aumento da produção 

no campo e a geração de ocupação e de renda na cidade). (BRASIL, 2012). 

Os quadros abaixo mostram os valores do benefício na época da realização da POF 

2008-09 e os valores atuais: 
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Quadro 1 - Benefícios financeiros concedidos às famílias do Programa Bolsa 

Família (julho de 2007 a julho de 2009) 

 

 

(BRASIL, 2007b) 

 

Quadro 2 - Benefícios financeiros concedidos às famílias do Programa Bolsa Família 

(valores em 2015)  

(BRASIL, 2015) 

 

Onze anos desde a sua implantação, o PBF aponta diversos resultados. 

Atualmente o programa atende 13,8 milhões de famílias e contribuiu para que a 



25 

 

 

porcentagem de pessoas que vivem em miséria extrema caísse pela metade entre 2003 e 

2011 (de 24,4% para 10,2% da população total). Em dez anos, o Brasil cumpriu o 

compromisso com os Objetivos das Metas do Milênio, estabelecidos pela ONU, previsto 

para ser cumprido em 25 anos (FONSECA; FAGNANI, 2013). As oito metas do milênio 

(chamadas de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM) são: 1) Erradicar a 

extrema pobreza e a fome; 2) Universalizar a Educação Primária; 3) Promover a igualdade 

de gênero e da autonomia das mulheres; 4) Reduzir a mortalidade na infância; 5) Melhorar 

a saúde materna; 6) Combater o HIV/aids, malária e outras doenças; 7) Garantir a 

sustentabilidade ambiental e 8) Estabelecer uma parceria mundial para o 

desenvolvimento. De acordo com o relatório de acompanhamento dos ODMs de 2014, o 

Brasil, além de cumprir o primeiro ODM, também cumpriu com o segundo ODM, onde 

o sistema educacional alcança 98% das crianças e adolescentes em idade escolar. Com 

relação ao ODM 3, apesar de as meninas e mulheres brasileiras serem maioria em todos 

os níveis de ensino, ainda existem desigualdades entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho. Os ODMs 4 e 5 foram plenamente alcançados. Referente ao ODM 6, a 

incidência de HIV/aids tem se mantido estável, com redução expressiva dos casos em 

crianças. O número de municípios considerados de alto risco de transmissão da malária 

também diminuiu, assim como a taxa de incidência e o coeficiente de mortalidade da 

tuberculose. O ODM 7 foi parcialmente cumprido: a meta de acesso à água potável foi 

atingida e, no meio urbano, o Brasil se aproxima da universalização do acesso ao 

abastecimento de água, além de ter alcançado, nos últimos anos, a redução do déficit 

habitacional e a melhoria das condições de moradia de parcela expressiva da população 

brasileira. Entre as estratégias articuladas para cumprir com o ODM 8, o Brasil tem 

participado de ações de cooperação nas quais são compartilhados, com outros países em 

desenvolvimento, conhecimentos e tecnologias adaptados às condições locais. Em suma, 

o desempenho brasileiro tem sido exitoso e o Programa Bolsa Família constituiu uma 

ferramenta importante para a melhora de indicadores sociais objetos de várias metas 

citadas (BRASIL, 2014c). 

Paralelamente, vários estudos, citados a seguir, têm sido realizados para avaliar os 

impactos do PBF sobre variáveis como frequência escolar, trabalho infantil, gastos com 

alimentação, entre outros. No âmbito da saúde infantil, a condição nutricional de crianças 

em idade pré-escolar é um dos indicadores sociais de maior relevância, sendo resultado 

da soma de muitos fatores, em especial o acesso à alimentação. Neste contexto, foi 

demonstrado que o índice de mortalidade infantil (seja de causas gerais ou relacionadas à 
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pobreza) declinou com o aumento da cobertura do PBF, num estudo que analisou 2853 

dos 5565 municípios brasileiros no período de 2004-09 (RASELLA et al, 2013). O estudo 

realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) avaliou 

os diferenciais nos indicadores antropométricos entre os beneficiários do Programa Bolsa 

Família e os grupos de comparação, considerando crianças entre 6 e 60 meses de idade, 

constatando, para o indicador de estatura por idade, redução na desnutrição de 45% na 

Região Nordeste, conhecida pelas altas prevalências de insegurança alimentar grave 

apontadas na PNAD 2004. (BRASIL, 2007a).   

Outro resultado importante refere-se à eficiência do PBF em elevar a frequência 

escolar das crianças, que será comentado a seguir. O objetivo da melhora deste indicador 

através do programa está na contribuição, a longo prazo, do rompimento do ciclo da 

pobreza entre gerações por meio da incorporação de capital humano e consequente maior 

e melhor oportunidade de inserção no mercado de trabalho (CACCIAMALI; TATEI; 

BATISTA, 2010). Segundo Tavares (2010), o PBF também exerce efeito positivo sobre 

a oferta de trabalho das mães. A explicação para esse resultado pode advir, dentre outros, 

do efeito-substituição, caracterizado pelo aumento da oferta de trabalho das mães como 

consequência do aumento da frequência escolar dos filhos e, por sua vez, da redução do 

trabalho infantil. 

Adicionalmente, a garantia de uma renda fixa mensal às famílias gerou acesso ao 

microcrédito, o que permite a aquisição, de forma parcelada, de equipamentos que 

melhoram o conforto e a qualidade de vida das famílias assistidas. Outro elemento 

identificado é que esta renda circula na região periférica da cidade, favorecendo pequenos 

comerciantes e dinamizando a economia local (ROSINKE et al, 2011). 

É importante destacar que o cartão do benefício do BF tem, prioritariamente, a 

mulher como titular. Isto se deve, em parte, ao chamado processo de “feminização da 

pobreza”, conforme descreve o comunicado do IPEA de 2010: 

“[...] costuma-se relacionar as famílias com chefia feminina ao fato de 

que as mulheres possuem renda inferior à dos homens e, no caso da chefe 

mulher, é mais comum a ausência de um cônjuge – o que limita ainda 

mais as fontes de renda da família. Finalmente, a maior parte das famílias 

chefiadas por mulheres é de mães com seus filhos; o que representa mais 

uma sobrecarga – no sentido de necessidade de recursos e de tempo – 

num cenário de, supostamente, mais escassez.” (BRASIL, 2010c).  

 

Consequentemente, a posse e titularidade do cartão do BF refletiu-se na autonomia, 

autoestima e “empoderamento” individual das mulheres beneficiárias (MOREIRA et al, 

2012). 
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Segundo o relatório do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), o Programa Bolsa Família beneficiou, no mês de janeiro de 2015, 13.980.524 

famílias, que receberam benefícios com valor médio de R$ 167,56. O valor total 

transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 

2.342.594.866,00 no mês. Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da 

frequência escolar, com base no bimestre finalizado em setembro de 2014, atingiu o 

percentual de 90,3%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 

12.621.448 alunos acompanhados em relação ao público de 13.969.843 alunos com perfil 

para acompanhamento. Para os jovens entre 16 e 17 anos que recebem o Benefício 

Vinculado ao Adolescente, o percentual de acompanhamento da frequência escolar 

exigida foi de 78,1%, resultando em 2.482.435 jovens acompanhados de um total de 

3.178.627 jovens com perfil. Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência até 

o mês de junho de 2014, atingiu 73,3 %, percentual equivale a 8.860.677 famílias de um 

total de 12.084.288 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de 

saúde (BRASIL, 2014b). 

 

2.3 REPERCUSSÕES DO PBF SOBRE O CONSUMO ALIMENTAR DOS 

BENEFICIÁRIOS 

 

No tange à alimentação, estudos nacionais demonstraram que as famílias 

atendidas pelo programa obtiveram aumento do acesso à compra de alimentos, o que, em 

parte, sugere que o PBF tende a atingir seus objetivos. Um desses estudos é a pesquisa do 

IBASE que avaliou a percepção de consumo alimentar de famílias beneficiadas pelo PBF 

em amostra representativa nacional no ano de 2007, tendo como um de seus objetivos 

estimar as modificações no consumo de alimentos das famílias após o recebimento do 

valor do benefício de TCR. Segundo a pesquisa, quanto mais pobre era família, maior a 

proporção da renda gasta com alimentos (IBASE, 2008). No estudo realizado por Lignani 

et al (2010), que avaliou a mesma base de dados da pesquisa anterior, as autoras 

observaram um aumento no consumo de alimentos de maior densidade calórica e baixo 

valor nutritivo, o que seria um fator de risco para o desenvolvimento de sobrepeso e 

obesidade. Ainda de acordo com as autoras, o estudo sugere que após o recebimento do 

benefício, as famílias relataram aumento no consumo de todos os grupos de alimentos, 

como cereais, alimentos processados, carne, leite e derivados, feijão e açúcar. O 

incremento da renda esteve também associado à possibilidade de adquirir alimentos 
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socialmente valorados, como os alimentos processados, entre eles café, bebidas ricas em 

açúcar e biscoitos. Um dado importante que dialoga com o presente estudo é que as 

entrevistas, realizadas no próprio domicílio com o titular do benefício, em quase todos os 

casos (93,6%), foram respondidas pela mulher da casa, que geralmente é a pessoa 

responsável pela alimentação da família. 

 Baptistella (2012), com base nos dados da POF 2008-09, analisou a diferença no 

consumo de alimentos entre famílias beneficiárias e não-beneficiárias do PBF, utilizando 

como variável de interesse a despesa com alimentação através do somatório de todo gasto 

familiar com a aquisição de alimentos para consumo dentro do domicílio. Os resultados 

indicaram que os gastos com alimentação são mais elevados nas famílias beneficiárias, 

principalmente com alimentos das categorias: grãos, aves, carnes, legumes e óleos, 

sugerindo que o PBF aumentou o acesso à quantidade e variedade de alimentos. 

Em nível municipal, entretanto, pesquisa realizada com adultos beneficiários do 

PBF em Curitiba (PR), onde o consumo alimentar foi avaliado por meio do Índice de 

Qualidade da Dieta (IQD) após aplicação de recordatório de 24 horas, revelou padrão 

alimentar caracterizado por uma dieta monótona, com consumo adequado de 

leguminosas, porém baixo para frutas, verduras e produtos lácteos (LIMA et al., 2013). 

Já no estudo realizado por Cabral et al (2013), os autores avaliaram o consumo alimentar 

de mulheres responsáveis pelo BF em área carente de Maceió (AL) por meio de três 

recordatórios 24h. Com base nos resultados, a pesquisa indicou que as mulheres avaliadas 

apresentaram inadequação na ingestão de folato e vitamina E, enquanto magnésio obteve 

um percentual de inadequação de quase 70% nas do grupo com mais de 30 anos e cerca 

de 50% naquelas com menos de 30 anos. Em relação ao consumo de vitaminas, o estudo 

revelou também que as vitaminas C, tiamina e riboflavina e os minerais zinco, ferro e 

fósforo tiveram um baixo percentual de inadequação, sendo o mineral ferro (mulheres 

acima de 50 anos) o menor percentual de inadequação quando comparado com os demais 

micronutrientes avaliados. Para o consumo de cálcio e fibra, as autoras observaram 

médias muito abaixo dos valores de recomendação de ingestão adequada. Segundo este 

mesmo estudo, em relação à escolha dos alimentos adquiridos com os recursos do 

benefício, a grande parte comprava arroz, feijão e frango. Uma porcentagem pequena das 

famílias relatou usar o benefício para a aquisição de frutas e verduras e um terço revelou 

a aquisição de biscoitos. 

Tais achados identificam-se com os de outros estudos na população em geral com 

características socioeconômicas semelhantes, independente do PBF. Jorge et al (2008) 
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observaram em um município da região metropolitana de São Paulo que a chance de baixo 

consumo de frutas foi maior nas mulheres do bairro pobre, com baixa escolaridade, donas 

de casa e desempregadas e com baixa renda familiar. O consumo de legumes foi associado 

tanto ao nível socioeconômico quanto à cultura alimentar, sendo pouco consumidos pelas 

mulheres mais jovens e, de um modo geral, por aquelas de pouca escolaridade e baixa 

renda familiar. 

Recentemente, um estudo realizado com 4.000 participantes do PBF das cinco 

regiões do Brasil para avaliar, por meio de análises quantitativas e qualitativas, as 

repercussões que o programa proporcionou nos determinantes para: a realização do pré-

natal; vivenciar a segurança alimentar (do ponto de vista quantitativo); o retorno à escola 

pelos adultos e a inserção no mercado de trabalho, revelou existir uma lacuna em relação 

ao gênero. Após aderir ao programa, beneficiários homens tiveram 5,7% mais chances de 

vivenciar a situação de segurança alimentar do que as mulheres. Uma vez que a família 

acessa uma quantidade maior de alimentos, homens adultos são os primeiros a comer 

melhor (depois das crianças), vindo por último mães e mulheres adultas (BOHN et al, 

2014). 

Dessa forma, descrever e compreender a lógica da escolha alimentar, o perfil 

nutricional e o nível de segurança alimentar dessas mulheres beneficiárias do Programa 

Bolsa Família (PBF) é de fundamental importância para o futuro direcionamento e 

sedimentação dos objetivos do programa, pois sabe-se que os perfis de consumo alimentar 

das famílias mais pobres abrangem, além de preceitos nutricionais e econômicos, outros 

como a praticidade no preparo, o tempo gasto no processamento dos alimentos, aspectos 

simbólicos, a cultura e a dimensão psicossocial (BURLANDY, 2007). Trazer à tona esse 

perfil de âmbito nacional através dos microdados da POF de 2008-2009 é a proposta deste 

trabalho.  

 

2.4 PESQUISAS DE ORÇAMENTOS FAMILIARES (POF) 

 

Os métodos de investigação do consumo de alimentos são ferramentas básicas da 

epidemiologia nutricional, em todo o mundo. A definição do foco da investigação é 

fundamental para a definição dos métodos e técnicas a serem empregados na obtenção e 

análise dos dados sobre consumo alimentar e os erros de mensuração associados (KAC, 

2007).  
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A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) é um método adotado pelo Brasil e, 

de forma comparável, em muitos países, como estudo de base populacional que visa 

principalmente a mensurar as estruturas de consumo, dos gastos, dos rendimentos e parte 

da variação patrimonial das famílias, ou seja, traçar um perfil das condições de vida da 

população brasileira a partir da análise de seus orçamentos domésticos. A coleta de dados 

na POF é por meio de entrevista domiciliar. Na última POF, realizada em 2008-2009, 

além das informações que são tradicionalmente coletadas na pesquisa por meio do 

Questionário de Características do Domicílio e dos Moradores, do Questionário de 

Aquisição Coletiva, da Caderneta de Aquisição Coletiva, do Questionário de Aquisição 

Individual e do Questionário de Trabalho e Rendimento Individual, Avaliação das 

Condições de Vida, foi incluído também o módulo de Consumo Alimentar Pessoal. 

(BRASIL, 2011a).  

No Brasil, as POFs são conduzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) desde os anos 1970. Anteriores à POF 2008-09 estão o Estudo 

Nacional da Despesa Familiar – ENDEF 1974-1975, a POF 1987-1988, a POF 1995-1996 

e a POF 2002-2003 (BRASIL, 2011a).  

As POFs das décadas de 1980 e 1990 tiveram o objetivo de atender, 

prioritariamente, a atualização das estruturas de consumo dos Índices de Preços ao 

Consumidor produzidos pelo IBGE. Nas edições seguintes, a abrangência geográfica e as 

temáticas norteadoras foram ampliando-se, exigindo metodologias complexas (BRASIL, 

2011a). 

Em relação ao consumo alimentar, as POFs até 2002-2003 forneciam dados de 

disponibilidade domiciliar de alimentos possibilitando, além das estimativas de consumo, 

a identificação de padrões e mudanças temporais na alimentação em vários países 

(PEREIRA; SICHIERI, 2007).  

Uma limitação das informações sobre a disponibilidade de alimentos a partir do 

registro da compra de produtos alimentícios é que estas não possibilitavam avaliar o 

consumo efetivo individual e não consideravam refeições realizadas fora de casa. Na POF 

de 2002-2003, cada indivíduo do domicílio selecionado anotou, pelo período de uma 

semana, suas despesas com refeições prontas fora do domicílio, sinalizando, com isso, 

que era possível a obtenção de dados sobre a ingestão de alimentos. Deste modo, na última 

POF realizada no período de 2008-2009, além de manter o mesmo formato na obtenção 

dos dados de aquisição de alimentos da POF 2002-2003, a inclusão do Bloco de Consumo 
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Alimentar Pessoal possibilitou a complementação dos dados sobre a compra (YOKOO et 

al, 2008). 

Na POF 2008-09 foi adotado um plano amostral denominado como conglomerado 

em dois estágios, com estratificações geográfica e estatística das unidades primárias de 

amostragem que correspondem aos setores da base geográfica do Censo Demográfico 

2000. Em linhas gerais, o plano de amostragem adotado para a POF 2008-09 é 

basicamente o mesmo que o implementado na POF 2002-2003. Da amostra mestra, que 

é um conjunto de setores censitários (áreas formadas por municípios) foram selecionados 

os setores da amostra da POF 2008-09 através de amostra aleatória simples. De posse do 

total de domicílios listados e do número de domicílios a serem efetivamente selecionados 

por setor, realizou-se a seleção aleatória sem reposição dos domicílios, independente em 

cada setor. Visando a observar as naturais variações dos padrões de consumo conforme 

as épocas do ano, os setores foram alocados estrategicamente. No total, a POF 2008-09 

utilizou dados de 55.970 domicílios. 

Em função das características específicas requeridas para a aplicação do Bloco de 

Consumo Alimentar Pessoal, como, por exemplo, um número maior de retornos ao 

domicílio por parte do agente de pesquisa, com o objetivo de conferir os registros dos 

informantes, ficou estabelecido que a cada quatro domicílios selecionados para a amostra 

da POF 2008-09, um deles foi selecionado para responder sobre o consumo alimentar 

pessoal de seus moradores, melhor detalhado na seção de métodos. 

As estimativas da média de consumo individual de alimentos, energia e nutrientes 

foram posteriormente analisadas para o total da população segundo o sexo, o grupo etário, 

região geográfica, situação do domicílio (urbano e rural) e classes de rendimento. 

(BRASIL, 2011a). 

A publicação oficial da POF 2008-09 referente ao módulo de consumo alimentar 

individual não enfatiza a associação do consumo alimentar com os programas de 

transferência de renda, todavia, no que tange à relação do consumo alimentar individual 

com a renda da população como um todo, os resultados da POF demonstraram que, 

comparando-se o consumo de alimentos básicos como arroz, feijão e farinha por quartos 

de renda, houve maior consumo per capita do primeiro ao terceiro quartos de renda, e 

menor consumo no último quarto de renda. O oposto foi observado para as verduras, 

frutas e laticínios, embora atingindo pequenos valores de consumo diário. Por outro lado, 

o consumo de doces, refrigerantes, pizzas e salgados fritos e assados foram menores na 

menor categoria de renda. 
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Gráfico 1 - Consumo per capita de arroz, feijão, salada crua, farinha de mandioca 

e banana e laranja, por quartos de renda - Brasil - período 2008-2009 

 

Gráfico 2 - Consumo per capita de refrigerantes, pizzas e salgados fritos e assados, 

por quartos de renda - Brasil - período 2008-2009 

 

 

Os achados da POF-2008-2009 em relação ao consumo alimentar vão de encontro 

aos dados antropométricos da população no mesmo período, onde o excesso de peso e a 
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obesidade, em todas as idades, tornaram-se problemas de grande relevância para a saúde 

pública no Brasil. Nos 34 anos decorridos de 1974-1975 a 2008-2009 (dados calculados 

a partir dos inquéritos do ENDEF 1974-1975; da PNSN 1989; e das POFs 2002 -2003 e 

POF 2008-09), as prevalências de excesso de peso e de obesidade aumentam 

continuamente em todos os estratos de renda para a população adulta masculina, mas, 

especialmente no caso das mulheres, para aquelas pertencentes aos dois primeiros quintos 

da distribuição da renda (BRASIL, 2010a), o que requer a investigação de fatores que 

possam estar associados a este panorama. Segundo alguns estudos, a ingestão calórica 

isoladamente parece não explicar tal fenômeno (CABRAL et al, 2013;  HRUSCHKA, 

2012). 

Muito embora a associação do consumo alimentar com os programas de 

transferência condicionada de renda não seja objeto das publicações da POF até o 

momento, o fato de o Questionário de Trabalho e Rendimento Individual que compõe a 

pesquisa contemplar informações sobre recebimento de renda de programas sociais 

federais, como o Bolsa Família, torna possível o cruzamento destes dados, o que é 

especialmente importante levando-se em conta a periodicidade da POF que concede a 

oportunidade de futuras comparações.   
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3 JUSTIFICATIVA 

  

Na celebração dos dez anos do Programa Bolsa Família, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome declarou que um dos motivos de sucesso do 

programa se deve ao fato de a titularidade do cartão se dar prioritariamente à mulher. Isto 

porque, já há alguns anos, é conhecido o fenômeno do crescimento da proporção de 

famílias brasileiras para as quais a mulher é identificada como principal responsável. 

Entre as várias (antigas e novas) atribuições femininas está a alimentação da família. 

Enquanto programa de transferência de renda, os pressupostos teóricos do Bolsa 

Família nos remete à possibilidade do indivíduo em pobreza extrema poder consumir, 

minimamente, os alimentos básicos diários necessários à manutenção da vida. 

A hipótese é que, nos primeiros cinco anos desde a implantação do PBF, a mulher 

também esteja usufruindo desta nova condição, seja porque também possui necessidades 

nutricionais específicas, seja porque ela é a única passível de eventualmente gerar outros 

indivíduos, mas sobretudo porque a garantia do direito humano à alimentação adequada 

(DHAA) prima pela equidade, não reforçando nenhum tipo de discriminação, seja social, 

econômica, étnica ou de gênero. 

Por outro lado, sabe-se que, mesmo em situações de segurança alimentar, a mulher 

tem papel determinante na escolha alimentar dos demais membros da família, e que essa 

escolha representa a soma de muitos fatores. Seu consumo, neste aspecto, poderia nos 

servir de prisma. Levando-se em conta que o Programa Bolsa Família tem proporcionado, 

desde a sua implantação, o aumento do consumo alimentar das famílias que dele 

dependem, acredita-se que este processo de escolha também esteja incutido no consumo 

alimentar de grupos como as crianças, adolescentes, homens e idosos, nesta nova vivência 

da “suficiência alimentar”.  

Diante disto, como seria este comportamento levando-se em consideração o 

padrão alimentar das não-beneficiárias? Seguiria as mesmas tendências? Suas escolhas 

contribuiriam, de algum modo, o aumento do excesso de peso em mulheres pobres? 

Existiria um limiar de renda para uma modificação no padrão alimentar? Assim, torna-se 

primordial conhecer e comparar o perfil de consumo alimentar da mulher brasileira, do 

ponto de vista quantitativo e qualitativo, porém numa perspectiva individual. 
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4 OBJETIVO 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 Comparar o consumo alimentar de mulheres adultas beneficiárias e não-

beneficiárias do Programa Bolsa Família avaliando a influência dos fatores 

sociodemográficos nesse consumo. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sociodemográficas das mulheres adultas beneficiárias 

e não beneficiárias do PBF; 

 Estimar a prevalência de grupos de alimentos segundo a prevalência de consumo 

entre as mulheres avaliadas; 

 Estimar a ingestão média de energia e o consumo médio dos grupos de alimentos 

em mulheres adultas beneficiárias e não-beneficiárias do PBF; 

 Avaliar o papel da renda familiar e da escolaridade sobre a ingestão de energia 

total e o consumo de grupos de alimentos entre mulheres adultas beneficiárias e 

não-beneficiárias do PBF. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 DESENHO E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A amostra populacional da POF 2008-09 foi desenhada de modo a ser 

representativa de todas as famílias brasileiras, selecionada pela técnica de amostragem 

em dois estágios. Como dito anteriormente, a cada quatro domicílios selecionados para a 

pesquisa, um deles foi selecionado, aleatoriamente a partir da amostra original, para 

responder também sobre o consumo alimentar pessoal de seus moradores.  

Assim, da amostra final, 13.569 mil foram selecionados para participar do inquérito 

dietético, num total de 34.003 indivíduos com 10 anos ou mais de idade. Para este estudo, 

incluímos apenas mulheres de 20-59 anos de idade, e excluímos gestantes e lactantes da 

análise (por apresentarem consumo alimentar diferenciado em função do momento 

fisiológico) resultando em 9.708 indivíduos.  

 

5.2 COLETA DE DADOS 

 

A realização da POF 2008-09 teve início em 19 de maio de 2008 e terminou em 18 

de maio de 2009. Os agentes de pesquisa foram previamente treinados e receberam o 

Manual do Agente de Pesquisa (BRASIL, 2008). Para garantir a qualidade dos dados, os 

registros eram revisados pelos agentes junto com os moradores e as informações digitadas 

em um computador portátil no próprio domicílio, utilizando programa de entrada de dados 

específico. 

 

5.3 DADOS SOCIOECONÔMICOS  

 

As seguintes características socioeconômicas dos domicílios e seus membros 

utilizadas neste estudo fazem parte do Questionário de Características do Domicílio e dos 

Moradores e do Questionário de Trabalho e Rendimento Individual: idade, anos de 

escolaridade, número de crianças no domicílio, número de membros do domicílio, renda 

per capita, raça auto classificada pelo indivíduo de acordo com a classificação do IBGE 

e recebimento do benefício do PBF (tratado como “sim” quando preenchido com valores 

no questionário (ver Anexo A) e “não” quando nenhum valor foi informado pelo 

entrevistado). A variável renda per capita foi estimada pela renda familiar total (soma de 

todos os rendimentos mensais, ou seja, todas as fontes monetárias, inclusive benefícios 
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de programas sociais federais como o Bolsa Família (e aqueles remanescentes dos 

programas anteriores ainda em vigor na época para alguns indivíduos), e não-monetárias 

recebidos durante o último mês) dividida pelo número de membros que compunham a 

família.  

 

5.4 DADOS DE CONSUMO ALIMENTAR 

 

Os dados de consumo alimentar individual foram coletados utilizando dois dias 

não-consecutivos de registro alimentar. Para tanto, os participantes foram convidados a 

descrever todos os alimentos e bebidas consumidos nos dias especificados durante a 

semana de coleta dos dados no domicílio, sendo registrados a quantidade, horário, local 

(dentro ou fora do domicílio) para cada alimento consumido e a forma de preparação para 

alimentos específicos. Para preencher os registros cada indivíduo recebeu um livreto com 

instruções sobre como registrar os alimentos consumidos, o qual continha também os 15 

tipos de preparação cadastrados no programa de armazenamento dos dados (cru, grelhado, 

assado, com molho de tomate, sopa etc, ou a opção” não se aplica”), as unidades de 

medida que poderiam ser utilizadas na descrição da quantidade consumida, além de 

fotografias de utensílios usualmente utilizadas para servir alimentos, para facilitar essa 

descrição. 

O programa de entrada de dados para registros alimentares continha uma base de 

dados (cadastro de alimentos e bebidas) de aproximadamente 1.500 itens que foram 

selecionados de 5.686 registros na base dos dados de aquisição de alimentos e bebidas da 

POF 2002-2003. Para cada tipo de alimento, foi também definida uma unidade de medida 

padrão a ser considerada naquelas situações onde os registros alimentares foram feitos 

com unidades de medidas caseiras pouco usuais. Para a determinação da gramatura de 

todas as medidas caseiras citadas na POF 2008-2009, segundo cada tipo de alimento e 

forma de preparação, foram utilizadas tabelas de medidas caseiras e de outras fontes de 

informação, tais como: publicações contendo informações sobre gramatura de medidas 

caseiras; rótulos de alimentos; artigos científicos com o peso da unidade de algumas frutas 

nacionais; e pesagem direta de alguns alimentos e preparações realizadas em centros de 

pesquisas de universidades brasileiras. Deste trabalho resultou a Tabela de Medidas 

Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil da POF 2008-2009, com suas 

respectivas quantidades em gramas ou mililitros (BRASIL, 2011c). 
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Para a estimativa da composição nutricional dos alimentos citados na pesquisa, foi 

elaborada a Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil, ou 

seja, um conjunto de tabelas compiladas a partir da POF 2008-2009 que discrimina a 

composição nutricional dos alimentos e preparações, baseada em fontes como a TACO, 

a base de dados Nutrition Data System for Research - NDSR, da Universidade de 

Minnesota, artigos científicos, rótulos de alimentos, entre outras (BRASIL, 2011d). 

 

5.5 DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS NAS ANÁLISES DESTE ESTUDO 

 

Após acessar o banco de dados descritos anteriormente, os cerca de mil e duzentos 

alimentos citados no Bloco de Consumo Alimentar Pessoal foram agrupados em 23 

grupos de alimentos. Os grupos de óleos e gorduras e de castanhas e oleaginosas (por não 

apresentarem quantidades relevantes) e de bebidas alcoólicas (que não apresenta 

relevância em relação ao enfoque do presente estudo) foram excluídos dos resultados. Os 

20 grupos estão discriminados no quadro 3:  

 

Quadro 3 – Descrição dos grupos de alimentos 

Grupo de 

alimentos 
Tipos de alimentos incluídos 

Arroz Arroz e preparações à base de arroz 

Batatas Hortaliças tuberosas (batatas, aipim, inhame e outros) 

Bolos Bolos, biscoitos doces e biscoitos salgados 

Café Café, mate e outras infusões 

Carnes Carne de boi, porco, frango e pescados 

Doces Doces e açúcares 

Embutidos Embutidos, frios e carnes processadas 

Farinhas Farinha de mandioca, tapioca, farofa e outras 

Feijão Feijão, preparações à base de feijão e outras leguminosas 

Frutas Todas as frutas e frutas secas ou desidratadas 

Legumes Hortaliças frutosas e outras 

Leite Leites de origem animal e outros laticínios 

Macarrão Massas e preparações à base de macarrão 

Milho Milho e preparações à base de milho  
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Ovos Ovos de galinha, de codorna e omelete 

Pães Pão de sal, pão com manteiga, brioche e pão integral 

Pizza Pizza, salgados e sanduíches 

Refrigerantes Refrigerantes e mate industrializado 

Sucos Sucos de frutas, de hortaliças e refrescos 

Verduras Todas as hortaliças folhosas, palma e palmito  

 

 

5.5.1 Variáveis estudadas 

 Neste estudo, foram consideradas como variáveis de interesse (dependentes) a 

ingestão de energia e o consumo de grupos de alimentos. A variável de interesse 

independente é o “benefício ou não do PBF”. 

As demais co-variáveis examinadas para verificar de que forma podem ou não ser 

um fator de confusão ou uma variável interveniente na associação entre Benefício do PBF 

e as variáveis dietéticas são: 

 

a) Faixa de idade: a idade foi categorizada em: 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 

50-59 anos 

b) Número de membros da família: analisada como variável contínua, categorizada em 

≤5  

c) Número de crianças menores de 10 anos de idade na família: analisada como 

variável contínua, categorizada em ≥3  

d) Escolaridade (anos de estudo completos): analisada como variável contínua, sendo 

estimadas as médias e respectivos intervalos de confiança e categorizada em ≤8 

anos e ≥9 anos 

e) Renda mensal familiar per capita (em reais - R$): analisada como variável contínua, 

sendo estimadas as médias e respectivos intervalos de confiança e categorizada em 

quartis a partir do grupo de beneficiários do BF e aplicados ao grupo de não 

beneficiários 

f) Raça: auto-classificada pelo indivíduo de acordo com a classificação do IBGE 

(branca, preta, parda, outras [amarela e indígena]) 
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O esquema abaixo resume a classificação das principais variáveis analisadas no 

presente estudo: 

 

Figura 1 – Classificação das variáveis associadas ao consumo alimentar utilizadas 

no presente estudo 

 

 

 

5.5.2 Análises estatísticas 

 

As análises descritivas da população em estudo examinaram a associação entre 

características socioeconômicas e demográficas (faixa de idade; renda mensal familiar 

per capita; número de membros da família; número de crianças < 10 anos de idade na 

família; escolaridade; raça, com a participação no Programa Bolsa Família. Essas análises 

expandidas foram conduzidas através do STATA versão 13.0 (STATA, 2013), aplicando-

se o teste Qui-quadrado para as proporções, considerando diferenças significativas o p-

valor <0,05. 

Para avaliação do consumo alimentar, nesta dissertação foram utilizadas: 1) a 

média deatenuada pela variabilidade intraindividual de energia total (kcal) equivalente à 

média da energia de todos os alimentos consumidos nos dois dias de registro de cada 

indivíduo, 2) a média deatenuada pela variabilidade intraindividual da quantidade em 

gramas de todos os alimentos consumidos nos dois dias de registro de cada indivíduo, 3) 

a prevalência de consumo (%) dos alimentos relatados no primeiro e/ou no segundo dia 

de registro.  
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Para a tabulação das prevalências de consumo (%) dos alimentos, foi atribuído o 

valor zero para o não consumo em ambos os dias, e o valor 1 para o consumo em pelo 

menos um dos dois dias. Apenas as prevalências referentes ao valor 1, ou seja, consumo 

positivo em pelos menos um dos dois dias de registro, foram tabuladas. 

Para o cálculo das médias deatenuadas de energia e da quantidade consumida em 

gramas foi utilizado o software MSM (The Multiple Source Method) para estimação da 

distribuição do consumo alimentar usual. O MSM é um método de correção do viés 

aleatório inerente aos métodos de mensuração de consumo, corrigindo a variabilidade 

aleatória atribuída ao indivíduo. No modelo estatístico para derivação de ingestão 

alimentar usual baseada em recordatório 24h e diário alimentar, o MSM, para ajuste 

inicial, aplica a transformação Box-Cox para obter uma distribuição próxima da normal. 

Posteriomente, estima a probabilidade de consumo usando regressão logística e a ingestão 

total diária usando regressão linear. O resíduo transformado é utilizado para estimar a 

variância inter e intraindividual, a qual é utilizada para reduzir a média alimentar de um 

indivíduo a uma média geral. Para estimação da distribuição da ingestão usual 

contabilizando a variância intraindividual, o MSM aplica a transformação inversa: 

solução integral dos valores inteiros não negativos dos parâmetros Box-Cox. A estimativa 

da ingestão usual é obtida multiplicando a probabilidade de consumo e a ingestão diária 

total estimada por modelos de regressão (ROSSATO; FUCHS, 2014). O MSM é uma 

técnica estatística útil e aplicável se houver pelo menos 2 medições repetidas por 

indivíduo, inclusive para grupos de alimentos com um considerável percentual de não-

consumidores (HAUBROCK et al, 2011).  

Através do software STATA 13.0 (STATA, 2013), considerando tanto o fator de 

expansão (peso) quanto o plano amostral, as médias de consumo e ingestão de energia 

corrigidas foram exploradas segundo a participação no PBF, a renda e a escolaridade. 

Utilizando as médias de energia dos dois dias de registro, também foram calculados os 

percentuais de contribuição dos grupos de alimentos para a ingestão de energia total diária 

de cada indivíduo, e depois as médias para cada grupo de alimento, novamente 

categorizadas segundo o benefício ou não do PBF e a renda per capita em quartis. A 

significância estatística das diferenças entre as médias foi estimada a partir dos intervalos 

de confiança de 95%.  

 

Outras análises que não foram incorporadas ao manuscrito 1 associaram as médias 

de consumo alimentar às seguintes variáveis independentes:  região de domicílio da 
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entrevistada (classificada em grupo Norte e Nordeste e grupo Sul, Sudeste e Centro-

Oeste), e presença de crianças no domicílio (dicotomizada em sim/não), de acordo com a 

variável participação no PBF (sim/não) (Apêndice).  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 MANUSCRITO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR DE MULHERES ADULTAS BENEFICIÁRIAS E 

NÃO-BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE 

DOS DADOS DA PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES 2008-2009 
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Resumo 

 

Passados onze anos desde a implantação do Programa Bolsa Família (PBF), surge a 

necessidade de avaliar a repercussão do aumento da renda pelo programa no consumo 

alimentar dos beneficiários, em seus diferentes grupos. O objetivo deste estudo foi 

comparar o consumo alimentar de mulheres adultas beneficiárias e não-beneficiárias do 

Programa Bolsa Família avaliando a influência dos fatores sociodemográficos nesse 

consumo. Esta pesquisa utilizou dados avaliados na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF) de 2008/2009, onde 13.569 mil domicílios foram selecionados para participar do 

inquérito dietético. A amostra foi composta por 9.708 mulheres (20-59 anos) de todas as 

regiões do país. O consumo alimentar foi avaliado por meio de dois dias de registro 

alimentar, cujos alimentos relatados foram agrupados em 20 grupos. Foram calculadas as 

médias deatenuadas de energia (kcal) e da quantidade consumida (g/dia) dos grupos de 

alimentos associando à renda per capita e à escolaridade, estratificando segundo a 

inserção no PBF (s/BF vs c/BF). A significância estatística foi considerada a partir dos 

intervalos de confiança de 95%. Mulheres s/BF consumiram mais energia (1666 kcal vs 

1591 kcal), batatas (30g vs 23g), doces (26g vs 20g), frutas (92g vs 68g), legumes (16g 

vs 11g), leite e derivados (197g vs 134), pizza (27g vs 10g), refrigerantes (94g vs 51g), 

sucos (140g vs 111) e verduras (29g vs 17g). Mulheres c/BF relataram maior consumo de 

arroz (135g vs 155g), de café (143g vs 192g), das farinhas (5g vs 14g), do feijão (147g 

vs 188g), do milho (15g vs 32g) e de ovos (9g vs 13g). Quanto maior o quartil de renda 

maior o consumo de refrigerantes, doces e pizza independente do BF, sendo a maior 

disparidade encontrada no 4º quartil, cujas médias foram maiores entre as mulheres s/BF. 

As mulheres inseridas no PBF referiram escolhas alimentares cujos alimentos fazem parte 

da base da alimentação brasileira (arroz, farinhas, feijão, macarrão, milho e ovos). Por 

sua vez, as mulheres sem o benefício do BF, apesar do relato de maior consumo de 

alimentos saudáveis (frutas e vegetais), consumiram também mais refrigerantes, doces e 

pizza. Os resultados revelaram diferenças nas escolhas alimentares entre os grupos de 

comparação. 
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Abstract 

 

After eleven years since The Bolsa Família Program (PBF) was lauched it is necessary 

the assessment of the cash improvement repercussion on food consumption of its groups. 

This work aimed to assess food consumption of adult women benefited by the Bolsa 

Família Program comparing with those not benefited by the program based on energy and 

food groups intake. This research used data from 55,970 households in the 2008-2009 

Brazilian Household Budget Survey, from which 13,569 were selected to participate in a 

dietary survey. The sample was composed of 9,708 women (20-59 years old) from all 

country regions. Food intake data were collected through two food records, whose foods 

were combined into 20 food groups (grammes). Deatenuated means of energy (kcal) and 

amount consumed (g/day) were calculated in association with per capita income and 

scholarity stratifying by insertion on PBF (yes/no). The statistical significance of 

differences on energy and food groups intakes was estimated considering 95% 

Confidence Intervals (IC95%). Women not benefited by the PBF consumed more energy 

(1666 kcal vs 1591 kcal), potatoes (30g vs 23g), sweets (26g vs 20g), fruits (92g vs 68g), 

legumes (16g vs 11g), milk and dairy products (197g vs 134g), pizza (27g vs 10g), soft 

drinks (94g vs 51g), juices (140g vs 111g) and greens (29g vs 17g). Women with PBF 

reported higher intake of rice (135g vs 155g), coffee (143g vs 192g), flour (5g vs 14g), 

beans (147g vs 188g), corn (15g vs 32g) and eggs (9g vs 13g). The higher the quartile of 

per capita income, the higher the amount of soft drinks, sweets and pizza independently 

of PBF. Significant differences were found on fourth quartile, whose averages were higher 

among women without PBF. Women inserted on PBF referred food choices whose items 

compose the traditional Brazilian dietary pattern (rice, flours, beans, pasta, corn and 

eggs). In their turn, women without PBF, despite reporting higher intake of healthy foods 

(fruits and vegetables) consumed also more soft drinks, sweets and pizza amounts. The 

results revealed differences on food choices among comparison groups. 
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Introdução 

Passados mais de dez anos desde a implantação do Programa Bolsa Família, várias 

repercussões positivas na vida de seus beneficiários já foram constatadas, seja na redução 

da desnutrição (RASELLA et al, 2013), no aumento da frequência escolar, no 

acompanhamento das famílias pelas unidades de saúde (BRASIL, 2014b), entre outros.  

Em relação ao consumo alimentar dos beneficiários, estudos que avaliaram o efeito 

do programa na alimentação de famílias que recebem o benefício de transferência de 

renda observaram aumento na aquisição de todos os grupos de alimentos (IBASE, 2008), 

inclusive aqueles de maior densidade calórica e baixo valor nutritivo (LIGNANI et al, 

2011).  

Estudos locais, analisando o consumo individual de mulheres beneficiárias, 

observaram inadequação na ingestão de várias vitaminas e minerais (CABRAL et al, 

2013), corroborando de certo modo os achados de Bohn et al (2014) que observaram que, 

mesmo com o incremento da renda após a adesão ao programa, as mulheres não 

apresentam as mesmas chances de usufruir de quantidade suficiente de alimentos quando 

comparadas às crianças e aos homens. Tal fato gera preocupações em torno da garantia 

do direito humano à alimentação adequada (DHAA) que prima pela equidade, não 

reforçando nenhum tipo de discriminação, seja social, econômica, étnica ou de gênero. 

Paralelamente, os achados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-

2009 revelam que nos 34 anos decorridos desde o primeiro inquérito nacional em 1974-

1975 (ENDEF) até a POF de 2008-2009 as prevalências de excesso de peso e de 

obesidade aumentam continuamente em todos os estratos de renda para a população 

adulta masculina, mas, especialmente no caso das mulheres, para aquelas pertencentes 

aos dois primeiros quintos da distribuição da renda (BRASIL, 2010a), o que requer a 

investigação de fatores que possam estar associados a este panorama. 

A POF, enquanto inquérito nacional que visa, entre outros, à identificação de 

padrões e mudanças temporais na alimentação (PEREIRA; SICHIERI, 2007), em sua 

edição 2008-09, contou com proposta metodológica capaz de conhecer o consumo 

alimentar individual dos brasileiros, através da aplicação do Bloco de Consumo 

Alimentar Pessoal (YOKOO et al, 2008). Adicionalmente, outras informações foram 

incorporadas, como o recebimento de renda de programas sociais federais, entre eles o 

Bolsa Família (BRASIL, 2011a). Tais modificações oportunizaram o cruzamento destes 
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dados, levando-nos à possibilidade de conhecer o consumo alimentar individual sob a 

ótica da transferência de renda, em vários segmentos da população.  

Levando-se em conta a necessidade de estudos de abrangência nacional que tratem 

sobre o tema, este artigo analisou o consumo alimentar das mulheres beneficiárias do PBF 

segundo a base de dados da POF de 2008-2009. 
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Material e Métodos 

 

O presente estudo utilizou dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

2008-2009, realizada no período entre maio de 2008 e maio de 2009, cujo objetivo foi 

mensurar as estruturas de consumo, das quais o consumo alimentar individual foi 

incluído. Para obter uma amostra representativa da população brasileira, a POF utilizou 

dados de 55.970 domicílios, sendo a avaliação do consumo alimentar individual estimada 

com base na seleção de um a cada quatro domicílios da amostra total da POF 2008-09 

para responder o Bloco de Consumo Alimentar Pessoal de seus moradores, o que 

correspondeu ao total de 34.003 indivíduos com 10 anos ou mais de idade (BRASIL, 

2011a). Para este estudo, foram incluídas mulheres de 20-59 anos de idade, excluindo 

gestantes e lactantes da análise (por apresentarem consumo alimentar diferenciado em 

função do momento fisiológico), resultando no total de 9.708 indivíduos.  

O recebimento do benefício do PBF (tratado como “sim” quando preenchido com 

valores e “não” quando nenhum valor foi informado pelo entevistado). Já a composição 

da variável renda per capita foi estimada a partir da renda familiar total (soma de todos 

os rendimentos mensais, ou seja, todas as fontes monetárias, inclusive benefícios de 

programas sociais federais como o Bolsa Família (e aqueles remanescentes dos 

programas anteriores ainda em vigor em algumas regiões), e não-monetárias recebidos 

durante o último mês) dividida pelo número de membros que compunham a família. 

 

Dados socioeconômicos 

Para descrever o perfil da população, avaliou-se as seguintes variáveis: 

Recebimento do benefício do BF, a idade (20-29, 30-39, 40-49 e 50-59 anos), a 

escolaridade (inferior a 8 anos inclusive, 9 ou mais anos), número de crianças na família 

(categorizada em ≥3), número de moradores (categorizada em ≤5), renda familiar per 

capita categorizada em quartis a partir do grupo de beneficiários do BF e aplicados ao 

grupo de não beneficiários, raça/cor da pele (autoclassificada de acordo com a 

classificação do IBGE e categorizada em branca, preta, parda e outras [amarela e 

indígena]). Foi aplicado o Teste Qui-quadrado para as proporções, considerando 

diferenças significativas o p-valor <0,05. 
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Consumo alimentar 

Os dados do consumo alimentar constantes no Bloco de Consumo Alimentar 

Pessoal da POF 2008-09 foram coletados pelo registro alimentar de dois dias não-

consecutivos para descrever todos os alimentos e bebidas consumidos, registrando-se a 

quantidade para todos os itens, a preparação de alimentos específicos (carne, peixe, 

vegetais), horário e local de consumo. Para cada medida caseira de cada alimento foi 

estimada a quantidade equivalente em gramas e mililitros, a partir de fontes bibliográficas 

consistentes, assim como para a estimativa da composição nutricional de cada alimento 

relatado na pesquisa. Após acessar este banco, os cerca de 1.200 alimentos relatados em 

pelo menos um dos dois dias de registro alimentar foram divididos em 20 grupos, 

discriminados abaixo (quadro 3), para os quais foram estimadas, para cada indivíduo: a 

soma do consumo (em gramas) de cada alimento que compõe o grupo, no primeiro e no 

segundo dia de registro; a soma do consumo (em energia) de cada alimento que compõe 

o grupo, no primeiro e no segundo dia de registro; e as prevalências de consumo (%) 

simples. 

 

Quadro 3 – Descrição dos grupos de alimentos 

Grupo de 

alimentos 
Tipos de alimentos incluídos 

Arroz Arroz e preparações à base de arroz 

Batatas Hortaliças tuberosas (batatas, aipim, inhame e outros) 

Bolos Bolos, biscoitos doces e biscoitos salgados 

Café Café, mate e outras infusões 

Carnes Carne de boi, porco, frango e pescados 

Doces Doces e açúcares 

Embutidos Embutidos, frios e carnes processadas 

Farinhas Farinha de mandioca, tapioca, farofa e outras 

Feijão Feijão, preparações à base de feijão e outras leguminosas 

Frutas Todas as frutas e frutas secas ou desidratadas 

Legumes Hortaliças frutosas e outras 

Leite Leites de origem animal e outros laticínios 

Macarrão Massas e preparações à base de macarrão 

Milho Milho e preparações à base de milho  
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Ovos Ovos de galinha, de codorna e omelete 

Pães Pão de sal, pão com manteiga, brioche e pão integral 

Pizza Pizza, salgados e sanduíches 

Refrigerantes Refrigerantes e mate industrializado 

Sucos Sucos de frutas, de hortaliças e refrescos 

Verduras Todas as hortaliças folhosas, palma e palmito  

 

 

 

Análise de dados de consumo alimentar 

Na primeira etapa, avaliou-se a prevalência (%) de consumo dos grupos de 

alimentos citados pelas entrevistadas atribuindo o valor zero para o não consumo em 

ambos os dias e o valor 1 para o consumo em pelo menos um dos dois dias, assim como 

seus respectivos intervalos de confiança (IC95%), associando à participação no Programa 

Bolsa Família (PBF). Essas análises foram conduzidas pelo software S.A.S. System 

(SAS, 2002-2004). Apenas as prevalências referentes ao valor 1, ou seja, consumo 

positivo em pelos menos um dos dois dias de registro, foram tabuladas, com objetivo de 

demonstrar os grupos de alimentos mais e menos consumidos. 

Para corrigir possíveis vieses em relação ao consumo dos alimentos (variabilidade 

intraindividual) utilizou-se o software MSM (The Multiple Source Method) para 

estimação da distribuição do consumo alimentar usual, a partir da quantidade consumida 

de cada grupo de alimento, de cada indivíduo, no dia 1 e no dia 2. O MSM é um método 

de correção do viés aleatório inerente aos métodos de mensuração de consumo, 

deatenuando a variabilidade aleatória atribuída ao indivíduo que respondeu ao registro 

alimentar.  (HAUBROCK et al, 2011).  

No software STATA 13.0 (STATA, 2013), por meio de análises expandidas, essas 

médias de consumo dos grupos de alimentos (gramas e energia) deatenuadas de cada 

indivíduo foram categorizadas segundo o benefício ou não do PBF e segundo as 

categorias das co-variáveis consideradas (renda per capita e escolaridade). Utilizando as 

médias de energia dos dois dias de registro, também foram calculados os percentuais de 

contribuição dos grupos de alimentos para a ingestão de energia total diária de cada 

indivíduo, e depois as médias para cada grupo de alimento, novamente categorizadas 

segundo o benefício ou não do PBF e a renda per capita em quartis. A significância 
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estatística das diferenças da ingestão de energia e do consumo de grupos de alimentos 

entre os estratos foi estimada a partir dos intervalos de confiança de 95%. O esquema a 

seguir resume as variáveis de consumo utilizadas: 

 

Figura 2 – Protocolo utilizado nas análises do consumo por grupos de alimentos no 

presente estudo 

 

 

Resultados 

 

De acordo com a tabela 1, comparadas às mulheres que não recebem o benefício, 

as mulheres contempladas pelo benefício do PBF são mais jovens, apresentam menor 

escolaridade e menor renda. Em ambos os grupos de comparação, a maioria dos lares era 

composto por até 5 pessoas. Entre as beneficiárias, porém, o percentual de mulheres com 

mais de 5 moradores em seus domicílios foi quase o triplo. A maioria dos domicílios 

possuía até 3 crianças, e o percentual de mulheres beneficiárias com mais de 4 crianças 

era muito baixo. Em relação à autoclassificação da raça, as mulheres que recebiam o BF 

eram na sua maioria pardas. 

Em relação à prevalência dos grupos de alimentos referidos pelas mulheres 

(tabela 2), o grupo do arroz, das carnes, do feijão e do leite e derivados foram os mais 

consumidos (acima de 70%). O grupo do café, dos sucos, dos bolos, das verduras e das 

frutas obtiveram consumo entre 70 e 50%, enquanto que das batatas, dos doces, dos 

refrigerantes, do macarrão e da pizza foram relatados entre 30 a 50% das mulheres. Os 

alimentos menos consumidos, isto é, que obtiveram prevalências abaixo de 30%, foram 

os legumes, os embutidos, os ovos, o milho e as farinhas. Comparando a prevalência de 

consumo dos grupos de alimentos entre as mulheres que recebiam e não recebiam o 
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benefício do BF, o consumo de feijão, café, ovos, milho e de farinhas foi 

significativamente maior entre as mulheres contempladas pela transferência de renda. Por 

sua vez, o consumo de leite e derivados, bolos, verduras, frutas, batatas, doces, 

refrigerantes, pizzas, legumes e embutidos foram os alimentos consumidos mais 

frequentemente pelas mulheres não contempladas pelo PBF.  

Em relação ao consumo de energia e de grupos de alimentos descritos na tabela 

3, mulheres que não recebiam o valor do BF tiveram consumo significativamente maior 

de energia, de batatas, de bolos, de doces, de embutidos, de frutas, de legumes, de leite, 

de macarrão, de pães, de pizza, de refrigerante e de sucos. Por outro lado, as beneficiárias 

do PBF apresentaram maiores médias de consumo de arroz, café, farinhas, feijão, milho 

e ovos. 

Analisando o consumo alimentar segundo as classes de renda per capita, a tabela 

4 mostra que, em todos os estratos, os alimentos básicos (arroz, carnes, feijão e pães) 

contribuem com os maiores percentuais para a ingestão de energia, com valores bastante 

semelhantes que se mantêm em todas as classes de renda. As maiores diferenças podem 

ser observadas comparando-se o 1º com o 4º quartil. Neste sentido, tanto entre as 

mulheres que recebiam o benefício como as que não recebiam, a contribuição do café, do 

feijão e dos ovos reduziu, enquanto a do leite, da pizza e do refrigerante aumentaram 

(estes dois últimos contribuindo com o dobro do percentual). Entre as beneficiárias do 

programa, houve uma redução expressiva nos percentuais de contribuição de alimentos 

básicos como as farinhas e o milho. 

O gráfico 1 enfoca o consumo (pela contribuição percentual para a ingestão de 

energia diária) de indicadores saudáveis e não-saudáveis da dieta com a renda per capita 

em quartis, segundo a participação no PBF, revelando que o consumo de frutas, legumes 

e verduras, em ambos os grupos de mulheres, é caracterizado por médias 

semelhantemente baixas. Entre as beneficiárias, o consumo destes alimentos esteve 

associado com o aumento da renda no 4º quartil. Já o consumo de refrigerantes, doces e 

pizza aumentou positivamente do 1º ao 4º quartil de renda tanto entre as beneficiárias 

como as não-beneficiárias, que apresentaram médias maiores.  

Os dados da tabela 5 apontaram que entre as mulheres de um modo geral houve 

associação positiva da escolaridade com consumo de energia, doces, frutas, leite, pizzas, 

refrigerante, sucos e verduras. Por outro lado, houve associação negativa para arroz, café 

e feijão com o aumento da escolaridade. Analisando pelo menor nível de escolaridade, as 
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mulheres não-beneficiárias do programa apresentaram consumo maior de batatas, de 

embutidos, de frutas, de legumes, de leite, de pães, de pizza, de refrigerante, de sucos e 

de verduras, e consumo significativamente menor de café, de carnes, de farinhas, de feijão 

de milho e de ovos em relação às beneficiárias. No nível de escolaridade mais alto, as 

mulheres não-beneficiárias do PBF revelaram consumo maior de batatas, de embutidos, 

de leite, de macarrão, de pizza, de refrigerante e de verduras, e consumo 

significativamente menor de arroz, de carnes, de farinhas, de milho e de ovos. 

  

Discussão 

Do que se pôde observar, as escolhas alimentares das mulheres beneficiárias do 

PBF preservaram o consumo de alimentos básicos da alimentação brasileira. Todavia, o 

consumo de alimentos importantes do ponto de vista nutricional como leite e derivados, 

verduras, frutas e legumes foi maior entre as não beneficiárias, sugerindo que essas 

escolhas alimentares estejam influenciadas por fatores como renda e outras formas de 

acesso. A escolaridade mostrou-se como um fator importante nas escolhas alimentares, 

pois, mesmo entre as beneficiárias do BF, ter mais anos de estudo contribuiu para o 

mesmo perfil das mulheres com maior renda familiar mensal per capita, ou seja, 

reduzindo o consumo de alimentos básicos e adotando os hábitos típicos da população 

em geral. A renda em si parece ter influenciado por determinar diferenças no perfil do 

consumo: a quantidade consumida dos alimentos básicos foi sempre maior entre as 

elegíveis ao PBF, em detrimento de outros tipos de alimentos. 

Em relação às prevalências de consumo dos grupos de alimentos citados nos dois 

dias de registro alimentar, os resultados encontrados assemelham-se aos da POF 2008-09 

para a população como um todo, onde o arroz (84,0%), do feijão (72,8%) e do café 

(79,0%) foram os alimentos usualmente mais consumidos, sendo a prevalência do 

consumo de pão de sal (63,0%) e da carne bovina (48,7%) próximos a 50% (BRASIL, 

2011a). 

O consumo em quantidade superior de alimentos básicos da dieta pelas mulheres 

beneficiárias do PBF também corrobora os achados de Martins (2013). De acordo com a 

autora, o grupo de famílias beneficiadas pelo PBF apresentou maior gasto per capita 

semanal total com alimentos in natura ou minimamente processados e também com 

ingredientes culinários processados. Semelhantemente, Rego e Pinzani (2013) 

observaram que, durante os cinco anos de pesquisa entrevistando 150 mulheres 
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beneficiárias no interior do Brasil, frequentemente estas diziam empregar o dinheiro do 

BF na compra de gêneros alimentícios básicos, como arroz, farinha, feijão, macarrão e 

carne de frango. 

Com relação ao menor consumo de frutas, legumes e verduras pelas mulheres 

beneficiárias do PBF, Lignani et al (2011) apontaram o motivo pelo qual esses alimentos 

não constituam as principais escolhas. Para as autoras, apesar do aumento no consumo de 

frutas e hortaliças entre famílias que recebiam o valor do BF em 2008, as famílias 

revelaram diferentes percepções sobre esses alimentos, como por exemplo “não-

essenciais” e até mesmo “restritos à alimentação das crianças”. As autoras pontuaram 

ainda que, mesmo diante da falta de investimentos para facilitar o acesso aos alimentos, 

as escolhas alimentares não são pautadas apenas em decisões econômicas e de saúde. 

Entretanto, nos relatos da pesquisa de Rego e Pinzani (2013), a questão do acesso aparece 

de forma clara: 

 

“As razões que levam a essa conduta alimentar [...] não dependem 

somente da falta de conhecimentos nutricionais. Como se viu em 

algumas das entrevistas, nem sempre falta consciência da importância de 

comer legumes e hortaliças; contudo, ou as mulheres não encontram no 

mercado local tais produtos a um preço acessível [...] ou elas não 

conseguem cultivá-los por falta de água ou por ter que recorrer à água 

potável, com custos impossíveis de serem arcados [...]. Análogas 

considerações devem ser feitas no que diz respeito à possibilidade de 

comprar carne vermelha ou outras fontes de proteínas nobres: os preços 

são incompatíveis com o valor da renda percebida pelas mulheres.” 

(REGO; PINZANI, 2013, p.172). 

 

No presente estudo, a renda (por apresentar consumo diferenciado, maior ou 

menor, de alguns grupos de alimentos) e a escolaridade, como anteriormente pontuado, 

demonstraram ser fatores importantes. Contudo, é importante salientar que mesmo entre 

as mulheres pertencentes ao maior quartil de renda, a diferença de consumo diário do 

bloco das frutas, legumes e verduras em relação às mulheres beneficiárias do PBF no 

menor quartil de renda é de apenas 69 gramas (145g x 76g), o que corresponde, em termos 

práticos, a menos de uma porção desse grupo de alimentos. Sendo, assim, o grupo de 

comparação utilizado neste estudo (mulheres não-beneficiárias), não constitui um padrão 

saudável de referência, como já havia apontado a análise do consumo alimentar pessoal 

no Brasil da POF 2008-09 (BRASIL, 2011a). 

Apesar de o novo Guia alimentar para a população brasileira não preconizar 

quantidades específicas ideais para consumo como a versão de 2005 (BRASIL, 2005a), é 
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enfático o estímulo ao consumo variado de frutas, legumes e verduras, e o desestímulo ao 

consumo de alimentos processados (BRASIL, 2014a). 

O aumento conforme a renda no consumo de alimentos processados como doces, 

pizzas e refrigerantes encontrados neste estudo inclusive entre as mulheres beneficiárias 

do PBF pode ser explicada pela diversidade de preços e padrões de qualidade hoje 

existentes no mercado - o que proporciona maior acesso a esses alimentos, bem como a 

menor perecibilidade dos mesmos frente a alimentos como as frutas e os laticínios, além 

da questão simbólica que estes representam na sociedade atual. Este perfil também 

encontra identificação no estudo de Lignani et al (2011), onde o incremento da renda 

esteve também associado à possibilidade de adquirir alimentos socialmente valorados. 

Nos relatos obtidos por Rego e Pinzani (2013), a motivação da compra deste tipo de 

alimento relacionava-se à presença de crianças no domicílio. Um perfil de consumo 

semelhante foi encontrado entre adultos residentes em área de alta prevalência de excesso 

de peso e insegurança alimentar, em uma região do município de Duque de Caxias/RJ, 

avaliados por inquérito domiciliar em 2005 e 2010 (BARROS; SALLES-COSTA, 2011;  

SALLES-COSTA, 2007). O aumento no consumo de alimentos de alta palatabilidade 

devido ao teor de açúcar e gordura porém de baixo custo seria um dos elementos 

responsáveis pelo excesso de peso e obesidade em mulheres pobres (CABRAL et al, 

2013;  DREWNOWSKI; SPECTER, 2004). Todavia, outros mecanismos precisam ser 

melhor explorados.  Neste sentido, Duran e Jaime (2014) questionam como os ambientes 

social e físico influenciam na saúde, diretamente ou por meio de um contexto que molda 

as decisões relacionadas com os comportamentos saudáveis. Para as autoras, o consumo 

de alimentos não saudáveis  relaciona-se à densidade de estabelecimentos de comércio de 

fast-foods, variedade e menor preço em detrimento de alimentos considerados saudáveis, 

configurando um ambiente “obesogênico”. 

Visto que esta avaliação do consumo baseia-se no primeiro inquérito nacional que 

incorpora dados de consumo alimentar individual e do Programa Bolsa Família nos seus 

primeiros anos de implantação, constitui uma limitação o fato de não ser possível 

visualizar, nos mesmos parâmetros, o consumo alimentar das mulheres beneficiárias antes 

e partir do recebimento do benefício, e assim, inferir acerca de possíveis modificações 

proporcionadas pelo programa.  

 

Conclusão 
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Os resultados revelam diferenças nas escolhas alimentares entre os grupos 

comparados, mas que tendem a se assemelhar, conforme a renda e a escolaridade. A 

princípio, o maior consumo de alimentos básicos como arroz, feijão e milho são positivos 

do ponto de vista nutricional, porém o baixo consumo de frutas, verduras, legumes e leite 

e derivados torna-se uma preocupação, visto que a questão do acesso a esses alimentos é 

sabidamente prejudicada por fatores como custo, armazenamento, higienização, local de 

moradia, informação e aspectos culturais, o que constitui uma porta de entrada para outras 

escolhas, como aqueles de baixo custo, baixa perecibilidade, alta palatabilidade e 

densidade energética e baixo valor nutricional. Sendo assim, é importante que as políticas 

públicas interfiram nesses fatores a fim de oportunizar as novas propostas do guia 

alimentar para a população brasileira de modo equitativo.  

 

Considerações finais 

 

Levando-se em consideração que a POF 2008-09 foi a primeira pesquisa em que 

se avaliou o consumo alimentar individual, é imperativo que as próximas edições 

subsidiem avaliações do impacto do Programa Bolsa Família na questão alimentar. 

Conforme anunciado no décimo quinto fórum sobre o Sistema Integrado de 

Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE em 17 de dezembro de 2013, a conclusão da 

etapa de coleta da próxima edição da POF está prevista para 2016, e dentre as inovações 

propostas esteve a inclusão da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) no 

questionário Avaliação das Condições de Vida, fortalecendo o tema da Segurança 

Alimentar.  Outra inovação será a edição anual da POF Simplificada, mantendo-se a 

versão completa a cada cinco anos (IBGE, 2014). Tais incrementos possibilitam um 

conjunto de dados que remontam com maior fidedignidade as dinâmicas sociais a fim de 

nortear as estratégias das políticas públicas no Brasil, como o Bolsa Família. 

Espera-se que este estudo soma informações de como a política de transferência 

condicionada de renda, no caso do PBF, possibilitava o consumo efetivo de alimentos em 

um segmento da população-alvo – as mulheres – nos primeiros cinco anos de 

implantação. Outra expectativa é que futuras avaliações nesta população vislumbrem 

padrões alimentares condizentes com um perfil de consumo cada vez mais seguro do 

ponto de vista da quantidade e da qualidade nutricional, mais especificamente, com 

aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, leite e derivados, manutenção no 

consumo dos alimentos básicos (feijão, arroz, carnes) e redução do consumo de alimentos 



57 

 

 

de alta densidade energética e baixo valor nutricional, sobretudo os alimentos 

processados.  
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Tabela 1 - Caracterização de mulheres adultas (20-59 anos) de acordo com a 

participação no Programa Bolsa Família. Brasil 2008-2009. 

 

Características Programa Bolsa Família 

 
Sim (%) 

(n=2277) 

Não (%) 

(n=7431) 

Idade (anos)   

20-29 
23 

(20-25) 

28 

(27-30) 

30-39 
37 

(34-40) 

25 

(23-27) 

40-49 
26 

(24-29) 

26 

(25-28) 

50-59 
14 

(12-17) 

21 

(19-22) 

Escolaridade (anos)   

≤ 8  78,5   41,0 

Renda per capita (R$)   

Quartil 1 (Até R$122) 22,0 1,5 

Quartil 2 (Mais de R$122 até 194) 25,4 3,8 

Quartil 3 (Mais de R$194 até 304) 25,9 10,7 

Quartil 4 (Mais de R$304) 26,7 84,0 

Números de moradores    

≤ 5  71,7 89,4 

Número de crianças menores de 

10 anos de idade na família 
  

≥ 3  9,2 1,6 

Raça   

Branca 
31 

(28-34) 

55 

(53-57) 

Preta 
9,8 

(8-12) 

7,3 

(6-8) 

Parda 
58 

(55-61) 

36,2 

(34-38) 

Outros 
1,2 

(0,63-1,7) 

1,5 

(0,8-2,7) 
Nota: Todos os p-valores <0,001 
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Tabela 2 – Prevalência de consumo (%) de grupos de alimentos relatados em pelo menos 

um dos 2 dias de registro alimentar por mulheres de acordo com a participação no 

Programa Bolsa Família (BF). Brasil 2008-2009. 

 

Grupo de 

alimentos 

Beneficiárias do 

BF 

Não-Beneficiárias 

do BF 

Arroz 
94,7 

(93,4-96,0) 

94,8 

(93,8-95,9) 

Batatas 31,4 

(28,3-34,5) 

47,3 

(45,2-49,4) 

Bolos 
50,8 

(47,6-53,9) 

60,4 

(58,4-62,5) 

Café 
82,1 

(79,9-84,3) 

65,5 

(63,4-67,5) 

Carnes 
92,4 

(90,6-94,2) 

92,3 

(91,2-93,4) 

Doces 
28,7 

(26,1-31,3) 

39,9 

(37,9-42,0) 

Embutidos 
16,2 

(13,9-18,5) 

28,8 

(26,8-30,7) 

Farinhas 27,8 

(25,1-30,5) 

14,2 

(12,9-15,5) 

Feijão 89,2 

(87,4-91,0) 

83,4 

(81,8-85,0) 

Frutas 
39,4 

(36,4-42,5) 

53,2 

(51,1-55,4) 

Legumes 
19,1 

(16,7-21,5) 

30,6 

(28,8-32,4) 

Leite 
59,8 

(56,7-62,9) 

79,3 

(77,7-80,9) 

Macarrão 33,3 

(30,4-36,3) 

35,8 

(33,8-37,9) 

Milho 31,7 

(29,0-34,5) 

16,8 

(15,3-18,1) 

Ovos 
34,1 

(31,2-37,0) 

20,9 

(19,4-22,4) 

Pizza 
13,8 

(11,9-15,8) 

36,3 

(34,3-38,3) 

Refrigerantes 
22,0 

(19,4-24,6) 

40,6 

(38,4-42,8) 

Sucos 
48,4 

(45,4-51,4) 

59,2 

(57,3-61,0) 

Verduras 
30,3 

(27,5-33,0) 

55,7 

(53,8-57,7) 
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Tabela 3 - Ingestão de energia (kcal) e consumo em gramas (g) de grupos de alimentos 

por mulheres adultas (20-59 anos) de acordo com a participação no Programa Bolsa 

família. Brasil 2008-2009. 

 

Grupos de alimentos 
Beneficiárias do BF 

(n=2277) 

Não-Beneficiárias do BF 

(n=7431) 

Energia 
1591 

(1561-1620) 

1666 

(1646-1686) 

Arroz 
155 

(149-161) 

135 

(132-138) 

Batatas 23 

(21-25) 

30 

(28-31) 

Bolos 
25 

(24-27) 

29 

(28-30) 

Café 
192 

(179-206) 

143 

(135-152) 

Carnes 
142 

(138-147) 

130 

(128-133) 

Doces 
20 

(18-21) 

26 

(25-28) 

Embutidos 
5 

(4-5) 

7 

(7-8) 

Farinhas 14 

(12-15) 

5 

(4-5) 

Feijão 188 

(179-197) 

147 

(142-152) 

Frutas 
68 

(63-73) 

92 

(88-96) 

Legumes 
11 

(10-13) 

16 

(15-17) 

Leite 
134 

(126-143) 

197 

(190-204) 

Macarrão 35 

(33-38) 

42 

(40-44) 

Milho 32 

(29-36) 

15 

(14-16) 

Ovos 
13 

(12-13) 

9 

(8-9) 

Pães 
42 

(40-44) 

49 

(47-50) 

Pizza 
10 

(9-12) 

27 

(26-29) 

Refrigerantes 
51 

(46-57) 

94 

(89-100) 

Sucos 
111 

(104-117) 

140 

(135-145) 

Verduras 
17 

(15-19) 

29 

(28-31) 
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Tabela 4 - Contribuição percentual para a ingestão de energia diária de grupos de 

alimentos em mulheres com e sem o benefício do Programa Bolsa Família segundo os 

quartos de renda familiar, Brasil, 2008-2009. 
 

Grupos de 

alimentos 

Renda mensal familiar per capita 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
com 

PBF  

sem 

PBF 

com 

PBF  

sem 

PBF 

com 

PBF  

sem 

PBF 

com 

PBF  

sem 

PBF 

Arroz 14,7 14,5 13,2 11,7 13,4 12,5 13,6 11,0 

Batatas 1,6 1,6 1,6 2,3 1,9 1,7 2,1 2,3 

Bolos 5,7 6,3 5,9 6,1 6,2 6,0 6,1 6,5 

Café 5,5 4,4 4,7 4,2 4,1 3,8 3,6 2,5 

Carnes 20,5 20,0 21,2 20,7 20,0 19,0 20,7 18,6 

Doces 3,0 2,4 3,6 3,1 3,6 3,6 3,3 4,4 

Embutidos 1,2 1,7 1,0 1,2 0,9 1,5 1,1 1,5 

Farinhas 4,0 2,6 3,4 1,8 2,5 1,5 1,6 0,8 

Feijão 13,5 12,4 12,4 10,4 12,9 10,6 10,8 8,8 

Frutas 2,7 3,4 3,1 3,5 2,7 2,8 3,1 3,7 

Legumes 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 

Leite 5,5 7,2 5,9 8,2 7,2 8,6 7,9 9,8 

Macarrão 3,5 3,9 3,1 3,6 3,6 3,5 3,1 3,7 

Milho 3,9 1,8 3,0 2,2 2,3 1,5 1,8 1,0 

Ovos 2,4 1,9 1,8 1,6 1,7 1,5 1,5 1,1 

Pães 7,1 9,7 8,0 8,9 8,6 10,1 8,7 8,9 

Pizza 1,4 2,1 1,4 2,6 1,9 2,8 2,5 5,0 

Refrigerantes 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,6 1,7 2,0 

Sucos 4,0 4,9 5,2 6,6 5,2 5,7 5,2 6,0 

Verduras 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
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Gráfico 1 - Contribuição percentual de grupos de alimentos para a ingestão total de 

energia diária por mulheres adultas (20-59 anos) participantes e não-participantes do 

Programa Bolsa Família segundo as classes de rendimento mensal per capita. Brasil 

2008-2009. 
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Tabela 5 - Ingestão de energia (kcal) e consumo em gramas (g) de grupos de alimentos 

por mulheres adultas (20-59 anos) segundo anos de estudo completos e participação no 

programa Bolsa Família. Brasil 2008-2009. 

 

Grupos de 

alimentos 
 Com Bolsa Família   Sem Bolsa Família  

 ≤ 8 anos IC 
9 anos 

ou mais 
IC ≤ 8 anos IC 

9 anos 

ou mais 
IC 

Energia 1572 
1538-

1606 
1663 

1607-

1719 
1602 

1573-

1631 
1712 

1687-

1738 

Arroz 158 151-165 143 133-153 147 142-152 127 122-131 

Batatas 22 20-25 25 20-42 29 27-31 30 28-32 

Bolos 24 23-26 29 26-32 27 26-28 30 29-32 

Café 204 188-220 148 130-167 168 157-178 128 115-139 

Carnes 142 137-148 144 135-153 130 127-133 131 128-134 

Doces 18 17-20 24 20-29 21 19-23 30 28-32 

Embutidos 5 4-5 4 3-6 7 6-8 7 7-8 

Farinhas 14 12-16 11 9-14 5 5-6 4 4-5 

Feijão 198 188-209 151 137-165 167 161-174 132 126-139 

Frutas 63 58-69 83 72-94 81 76-86 99 94-105 

Legumes 11 9-13 12 8-15 16 14-17 17 15-18 

Leite 125 116-135 169 151-186 182 172-191 208 199-216 

Macarrão 36 33-39 34 29-39 39 36-42 44 41-47 

Milho 33 29-37 31 25-37 17 15-18 14 12-15 

Ovos 13 12-14 12 10-14 10 9-11 8 7-8 

Pães 40 38-42 49 44-55 47 45-49 50 48-52 

Pizza 9 7-10 16 12-20 18 16-20 34 32-36 

Refrigerantes 46 41-52 70 57-83 74 67-80 109 102-116 

Sucos 104 98-111 134 121-148 123 116-130 152 146-159 

Verduras 16 14-18 22 18-26 26 24-28 32 30-34 
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7 APÊNDICE 

7.1 OUTRAS ANÁLISES 

Tabela 1 - Ingestão de energia (kcal) e consumo em gramas (g) de grupos de alimentos 

por mulheres adultas (20-59 anos) segundo a participação no Programa Bolsa Família nas 

Grandes Regiões. Brasil 2008-2009. 

Grupos de 

alimentos 

Norte e Nordeste 
Sul, Sudeste e Centro-

oeste 
Nacional 

c/ BF  s/ BF c/ BF s/ BF c/ BF s/ BF 

Energia 
1602 

(1568-1635) 

1697 

(1667-1726) 

1567 

(1507-1627) 

1655 

(1630-1680) 

1591 

(1561-1620) 

1666 

(1646-1686) 

Arroz 
146 

(140-152) 

125 

(120-129) 

174 

(162-186) 

139 

(134-143) 

155 

(149-161) 

135 

(132-138) 

Batatas 19 

(17-21) 

23 

(21-25) 

32 

(27-38) 

32 

(30-34) 

23 

(21-25) 

30 

(28-31) 

Bolos 
25 

(23-27) 

30 

(29-32) 

26 

(22-29) 

28 

(27-30) 

25 

(24-27) 

29 

(28-30) 

Café 
181 

(170-192) 

130 

(121-140) 

218 

(183-253) 

148 

(137-159) 

192 

(179-206) 

143 

(135-152) 

Carnes 
150 

(145-156) 

147 

(143-150) 

125 

(117-133) 

125 

(122-128) 

142 

(138-147) 

130 

(128-133) 

Doces 
21 

(19-23) 

25 

(23-26) 

18 

(14-21) 

27 

(25-29) 

20 

(18-21) 

26 

(25-28) 

Embutidos 
4 

(3-5) 

5 

(5-6) 

6 

(5-8) 

8 

(7-9) 

5 

(4-5) 

7 

(7-8) 

Farinhas 19 

(17-21) 

13 

(12-14) 

1 

(1-2) 

2 

(1,6-2) 

14 

(12-15) 

5 

(4-5) 

Feijão 176 

(165-186) 

133 

(127-138) 

216 

(196-235) 

151 

(145-158) 

188 

(179-197) 

147 

(142-152) 

Frutas 
73 

(66-79) 

87 

(82-92) 

58 

(48-67) 

94 

(88-99) 

68 

(63-73) 

92 

(88-96) 

Legumes 
8 

(6-9) 

8 

(7-9) 

19 

(15-22) 

19 

(18-20) 

11 

(10-13) 

16 

(15-17) 

Leite 
131 

(122-141) 

187 

(178-197) 

141 

(123-159) 

200 

(192-209) 

134 

(126-143) 

197 

(190-204) 

Macarrão 32 

(30-34) 

39 

(37-41) 

42 

(35-49) 

43 

(40-45) 

35 

(33-38) 

42 

(40-44) 

Milho 42 

(37-46) 

31 

(28-33) 

12 

(8-15) 

9 

(8-10) 

32 

(29-36) 

15 

(14-16) 

Ovos 
13 

(12-14) 

11 

(10-11) 

11 

(9-12) 

8 

(7-8) 

13 

(12-13) 

9 

(8-9) 

Pães 
42 

(39-44) 

51 

(48-53) 

43 

(38-47) 

48 

(46-50) 

42 

(40-44) 

49 

(47-50) 

Pizza 
8 

(7-9) 

17 

(16-19) 

43 

(38-47) 

31 

(29-33) 

10 

(9-12) 

27 

(26-29) 

Refrigerantes 
44 

(39-49) 

73 

(68-78) 

67 

(53-82) 

102 

(95-109) 

51 

(46-57) 

94 

(89-100) 

Sucos 
108 

(101-115) 

147 

(141-153) 

117 

(104-131) 

138 

(132-144) 

111 

(104-117) 

140 

(135-145) 

Verduras 
12 

(11-13) 

20 

(19-22) 

29 

(24-33) 

32 

(31-34) 

17 

(15-19) 

29 

(28-31) 
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Tabela 2 - Consumo de energia (kcal) e consumo em gramas (g) de grupos de alimentos 

por mulheres adultas (20-59 anos) segundo presença de crianças no domicílio e 

participação do Programa Bolsa Família. Brasil 2008-2009. 

 

 Sem crianças Com crianças 

Grupos de 

alimentos 

 

Com BF 

(n=873) 

Sem BF 

(n=4624) 

Com BF 

(n=1404) 

Sem BF 

(n=2807) 

Energia 
1568 

(1523-1613) 

1653 

(1630-1676) 

1605 

(1567-1644) 

1690 

(1656-1724) 

Arroz 
151 

(142-161) 

132 

(129-136) 

157 

(150-164) 

140 

(133-146) 

Batatas 22 

(19-25) 

31 

(29-33) 

23 

(20-27) 

27 

(25-30) 

Bolos 
26 

(24-29) 

29 

(27-30) 

25 

(23-27) 

29 

(27-31) 

Café 
190 

(167-213) 

147 

(136-158) 

194 

(177-210) 

137 

(126-148) 

Carnes 
140 

(133-147) 

131 

(128-134) 

144 

(138-150) 

129 

(125-134) 

Doces 
19 

(16-22) 

26 

(24-28) 

20 

(18-22) 

27 

(24-29) 

Embutidos 
4 

(4-5) 

7 

(6-8) 

5 

(4-6) 

8 

(7-9) 

Farinhas 13 

(11-15) 

5 

(4-5) 

14 

(12-16) 

5 

(4-6) 

Feijão 182 

(168-196) 

145 

(139-152) 

192 

(180-204) 

149 

(142-157) 

Frutas 
68 

(60-77) 

95 

(89-100) 

68 

(61-75) 

87 

(80-93) 

Legumes 
11 

(9-13) 

17 

(16-19) 

11 

(9-13) 

14 

(13-16) 

Leite 
141 

(126-156) 

199 

(190-207) 

130 

(121-140) 

193 

(182-204) 

Macarrão 33 

(30-37) 

41 

(38-44) 

36 

(33-40) 

43 

(40-47) 

Milho 34 

(28-40) 

15 

(13-16) 

31 

(27-35) 

15 

(13-17) 

Ovos 
12 

(11-14) 

8 

(8-9) 

13 

(12-14) 

9 

(8-10) 

Pães 
43 

(39-47) 

48 

(46-49) 

41 

(39-44) 

50 

(48-53) 

Pizza 
10 

(9-12) 

29 

(26-31) 

10 

(8-12) 

25 

(23-28) 

Refrigerantes 
42 

(36-48) 

95 

(88-102) 

58 

(49-66) 

94 

(86-101) 

Sucos 
113 

(103-122) 

137 

(132-143) 

110 

(101-119) 

145 

(137-153) 

Verduras 
19 

(16-22) 

31 

(29-33) 

16 

(14-18) 

27 

(25-29) 
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