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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A obesidade atinge quase 1/3 da população mundial e agrega consequências para a saúde que

OPORTUNIDADES METODOLÓGICAS

já são observadas na infância e adolescência. Desordem multifatorial, deve ser enfrentada sob
diversos aspectos, dentre os quais alimentação e atividade física destacam-se por serem fatores
de risco modificáveis. Objetivando evitar o agravamento de uma determinada condição de
saúde (através da identificação de variáveis relacionadas ao desfecho), estudos
epidemiológicos são fundamentais. Embora complexos metodologicamente, estudos
epidemiológicos com variáveis dietéticas devem ser cuidadosamente desenhados, e o
pesquisador deve ser responsável por antecipar, controlar, reduzir e prevenir os possíveis erros
metodológicos atrelados à pesquisa.

1. Abrangência Nacional e Regional (ELANS) à banco de dados estratégico para políticas públicas
com foco na América Latina
2. Identificação da atual condição epidemiológica nutricional da população brasileira
3. Identificação de padrões de comportamento em diferentes grupos etários e estágios da vida
(adolescência até senescência)
4. Dados de consumo alimentar e atividade física que podem ser analisados em conjunto ou análises
estratificadas

OBJETIVO

5. Identificação de indivíduos ativos ou insuficientemente ativos e as implicações de determinados
comportamentos
6. Confrontar indicadores subjetivos e objetivos de atividade física

O Estudo Brasileiro de Nutrição e Saúde (EBANS) se propõe à diagnosticar o estado
nutricional da população brasileira (de 15 a 65 anos, nas cinco regiões do país), bem como

DESAFIOS METODOLÓGICOS

dos parâmetros associados à obesidade, com diversas possibilidades de correlacionar dados.
1. Inclusão da população adolescente (indivíduos biologicamente vulneráveis e inviabilidade logística
METODOLOGIA

da checagem do estádio de maturação puberal)
2. Abordagem com os adolescentes à Termo de Assentimento com validade moral
3. Desenho metodológico cientificamente robusto capaz de cumprir com os objetivos da pesquisa

Parte do ELANS (Estudo Latino-Americano de Nutrição e Saúde) (n=9218), o EBANS
(n=2000) é um estudo de base populacional cujos dados permitem: realizar o diagnóstico do
estado nutricional; avaliar o consumo alimentar; e avaliar a prática de atividade física. O estudo

4. Capacitação eficaz dos entrevistadores para a contribuição na qualidade dos dados
5. Definição de cada etapa metodológica atrelada à cuidadosa definição de cada instrumento no
intuito de reduzir os erros e vieses
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com grande potencial para futuras análises de dados, o EBANS pode prover diversos resultados
descritivos estratificados e correlações entre as variáveis. Cientificamente, traz diversas
oportunidades para contribuir na geração do conhecimento que podem fomentar políticas e ações
eficazes no intuito de alterar o atual cenário de obesidade do país. A produção do conhecimento,
bem como o acesso e o entendimento da população em relação às informações geradas sobre
aspectos que afetam diretamente suas vidas, é fundamental para que os indivíduos possam ter
escolhas e serem agentes de mudança de seus próprios hábitos.
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