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RESUMO 

 

 

Santos RO. Caracterização da população adulta e idosa do município de São 

Paulo segundo padrões alimentares de refeições – Estudo de base populacional 

ISA Capital 2008. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo; 2014. 

 

 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde sugere que as recomendações 

alimentares para populações devem basear-se em alimentos ao invés de nutrientes.  

No entanto, devem levar em consideração, que os indivíduos não consomem 

nutrientes ou alimentos isoladamente e sim refeições compostas por uma variedade 

de alimentos. Objetivo: Identificar os padrões alimentares do café da manhã, almoço 

e jantar da população adulta e idosa do município de São Paulo e caracterizá-los de 

acordo com variáveis socioeconômicas, demográficas e antropométricas. Métodos: 

Foram utilizados dados secundários do estudo transversal de base populacional ISA-

Capital 2008 de adultos e idosos (n=1102). O consumo alimentar foi estimado pelo 

Multiple Source Method – considerando dois recordatórios de 24 horas. A partir dos 

grupos de alimentos de cada refeição aplicou-se análise fatorial por componentes 

principais (rotação varimax) para derivar os padrões alimentares. Calcularam-se os 

escores fatoriais, que foram então utilizados para agrupar os indivíduos através da 

análise de agrupamento. Adicionou-se um grupo com os indivíduos que não 

realizaram a refeição para cada uma das análises. Os grupos foram caracterizados 

segundo sexo, faixa etária, renda familiar per capita e estado nutricional. Admitiu-se 

nível de significância de 0,05 e para caracterização dos grupos considerou-se uma 

diferença de escore padronizado em pelo menos |0,5| com relação à amostra geral. 

Resultados: Identificou-se prevalência de 5,6% de omissão do café da manhã, 3,6% 

do almoço e 12,8% do jantar. Quanto aos que realizaram as refeições, identificaram-

se três padrões do Café da Manhã: Saudável, Tradicional e Lanche; quatro padrões 

do Almoço: Tradicional, Salada, Suco Adoçado e Ocidental; e quatro padrões do 

Jantar: Café com Leite e Pão, Transição, Tradicional e Sopa e Frutas. Os grupos de 

indivíduos associados a idosos apresentaram aderência ao café da manhã Saudável, 



 

 

almoço Salada e jantar Sopas e Frutas. Aqueles associados a homens e adultos em 

geral omitiram o café da manhã e aderiram ao almoço Ocidental e jantar Transição. 

Os grupos associados a apenas homens aderiram a café da manhã e almoço 

Tradicional. Aqueles associados a somente adultos apresentaram aderência ao 

almoço Suco Adoçado. E associados a mulheres aderiram a um jantar Café com Leite 

e Pão. Grupos associados à baixa escolaridade aderiram a um jantar Sopa e Frutas, e 

os de escolaridade elevada aderiram a café da manhã Lanche e Omissão do mesmo; e 

padrão de almoço ocidental. Grupos associados com indivíduos de baixa renda 

aderiram ao almoço tradicional. Conclusão: Os resultados encontrados no presente 

estudo indicam que padrões alimentares identificados de acordo com a refeição 

discriminam bem o consumo alimentar, salientando peculiaridades que não são 

encontradas em análises globais. E a associação entre a aderência a esses padrões e 

fatores demográficos e socioeconômicos sugere a existência de públicos-alvo para o 

planejamento e execução de políticas públicas em alimentação e nutrição. 

 

Palavras-chave: padrão alimentar, refeições, ISA-Capital, análise fatorial, análise de 

agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Santos RO. Characterization of adult and elderly population living in the city of 

São Paulo accordingly to meals’ dietary patterns – population based study ISA 

Capital 2008. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo; 2014. -  

 

Introduction: The World Health Organization suggests that dietary 

recommendations for populations should be based on foods rather than nutrients. 

However, individuals do not consume foods or nutrients in isolation but meals with 

variety of foods. Objective: To identify dietary patterns from breakfast, lunch and 

dinner of the adult and elderly population in São Paulo and characterize them 

according to socioeconomic, demographic and anthropometric variables. Methods: 

Data from cross-sectional population-based ISA Capital 2008 of adults and elderly (n 

= 1102) was used. Dietary intake was estimated by Multiple Source Method 

considering two 24-hour recalls. Principal component factor analysis (varimax 

rotation) was used to derive dietary patterns for each meal. Factor scores were 

calculated and then used in the cluster analysis. Individuals that skipped the meal 

were added as an extra cluster. The groups were characterized by gender, age, family 

income and nutritional status. Significance level of 0.05 was assumed for the groups 

characterization it was considered a difference of standardized score of at least | 0.5 | 

with respect to the overall sample. Results: We found omission prevalence of 5.6% 

for breakfast, 3.6% for lunch and 12.8% for dinner. Three patterns of breakfast were 

identified: Healthy, Traditional and Snack; four patterns to lunch: Traditional, Salad, 

Sweetened Juice and Western; and four patterns to dinner: Coffee with Milk and 

Bread, Transitional, Traditional and Soup and Fruits. The groups of individuals 

associated with the elderly showed adherence to Healthy breakfast, Salad lunch and 

Soups and Fruit dinner. The groups that were associated with adult and men skipped 

breakfast and adhered to the Western lunch and Transition dinner. The groups 

associated with only men showed adherence to Traditional breakfast and lunch. The 

groups associated with only adults showed adherence to Sweetened Juice lunch. The 

groups associated with women showed adherence with Coffee with Milk and Bread 



 

 

dinner. The groups associated with low education adhered to Soup and Fruits dinner, 

and the groups associated with high school skipped breakfast and they adhered to 

Snack breakfast and Western breakfast. Groups associated with low-income 

individuals adhered to Traditional lunch. Conclusion: The results of this study 

indicate that dietary patterns identified by meal discriminated food consumption very 

well, highlighting peculiarities that a global analysis cannot show. And the adherence 

to meal patterns associated with socioeconomic and demographic factors suggest 

there is evidence of risk groups and possible public policies related to health diet. 

 

Key words: dietary pattern, meals, ISA-Capital, factor analysis, cluster analysis. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta dissertação utilizou dados do ISA – Capital, inquérito de saúde realizado 

na cidade de São Paulo em 2008. 

 A estrutura desta dissertação foi elaborada de acordo com as diretrizes 

aprovadas na 9
a 

sessão de 05/06/2008 da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e com as recomendações do Guia de 

Apresentação de Teses desta instituição (CUENCA et al, 2006). Inclui as seções: (1) 

Introdução, com o referencial teórico sobre o panorama da saúde e consumo 

alimentar no Brasil, padrões alimentares e padrões alimentares por refeições; (2) 

Justificativa do trabalho; (3) Objetivos, que descreve os propósitos gerais e 

específicos do estudo; (4) Métodos, com definições, procedimentos e materiais 

utilizados; (5) Resultados, apresentados separadamente por refeição; (6) Discussão; 

(7) Conclusões, com o conjunto dos achados mais importantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PANORAMA DA SAÚDE E CONSUMO ALIMENTAR NO BRASIL 

 

 

No Brasil, tem-se observado a ocorrência do processo de transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional, resultante da urbanização, das melhorias 

no cuidado com a saúde, mudanças no estilo de vida e da globalização, 

acompanhando o panorama mundial (BATISTA FILHO e RISSIN, 2003, KAC e 

VELASQUEZ-MELÉNDEZ, 2003). 

A transição demográfica é decorrente da diminuição nas taxas de 

fecundidade e de mortalidade e aumento na expectativa de vida da população, que no 

Brasil vem ocorrendo de maneira mais acelerada que o modelo experimentado pela 

maioria dos países desenvolvidos (BANCO MUNDIAL, 2005). A transição 

demográfica influencia a transição epidemiológica, que por sua vez, é caracterizada 

pelo processo de diminuição das taxas de doenças infecciosas, associada com a 

desnutrição, período de fome e saneamento básico precário; e aumento da 

prevalência das doenças crônicas e degenerativas (OLSHANSKY e ALT, 1986 apud 

POPKIN, 2003; SCHRAMM et al, 2004; BANCO MUNDIAL, 2005).  

Atualmente as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que eram 

comuns apenas em países de alta renda, estão se tornando as maiores causas de 

morbidade e mortalidade no mundo (WHO, 2002), no Brasil, em 2007, 
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aproximadamente 72% de todas as mortes registradas foram atribuídas às DCNT tais 

como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus, 

câncer entre outras (SCHMIDT et al.). Segundo estimativas da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), das 57 milhões de mortes registradas no mundo em 2008, cerca de 

63,0% se devem a essas doenças (UN GENERAL ASSEMBLY, 2011), sendo 

identificadas pelo Fórum Econômico Mundial como uma ameaça grave para o 

desenvolvimento econômico (BLOOM et al, 2011).  

Os fatores de risco relacionados às DCNT têm como determinantes o 

histórico familiar e fatores ambientais, que podem ser apresentados em diferentes 

estágios da vida (HANKEY e EIKELBOOM,1999; WILLETT, 2002). Vários fatores 

ambientais modificáveis, tais como dieta e estilo de vida são considerados como 

determinantes primários, podendo prevenir a maioria das doenças (WILLETT, 2002; 

GRAVINA-TADDEI et al, 2005; WILLETT et al, 2006).  

Grandes mudanças, características das sociedades modernas, têm ocorrido 

nos padrões da dieta e atividade física, que incluem a transição para uma dieta rica 

em gordura, açúcar e alimentos processados e pobre em fibras – geralmente 

denominada de “dieta Ocidental”, em detrimento do consumo de uma dieta 

tradicional – além da redução dos níveis de atividade física (POPKIN, 2003; WHO, 

2005; SHETTY, 2013; BELAHSEN, 2014). A dieta tradicional brasileira, composta 

por arroz e feijão, tem mostrado efeito protetor no índice de massa corpórea (IMC), 

circunferência da cintura, relação cintura quadril e câncer oral (SICHIERI et al, 

2002; MARCHIONI et al, 2007; NEUMANN et al, 2007; CUNHA et al, 2010; 

TOLEDO et al, 2010), no entanto a dieta Ocidental tem sido associada positivamente 

com hipertensão, risco de doenças coronarianas, gordura abdominal e câncer de 
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cólon (HU et al, 2000; FUNG et al, 2003; NEUMANN et al, 2007; HEIDEMANN et 

al 2011; VILELA et al, 2014). Essas alterações definem a transição nutricional que 

têm reflexo nos desfechos nutricionais, como a diminuição progressiva da 

desnutrição e aumento da obesidade (KAC e VELASQUEZ-MELÉNDEZ, 2003; 

POPKIN, 2003; BELAHSEN, 2014). 

No Brasil, no período de 1974/1975 a 2008/2009 nota-se a redução da 

prevalência de desnutrição, porém ainda em níveis elevados principalmente na 

população economicamente menos favorecida, e aumento da obesidade (IBGE, 

2010a). A frequência de fatores de risco relacionados à dieta, atividade física e 

sobrepeso/obesidade parece estar aumentando à medida que o estilo de vida fica mais 

parecido com o dos países mais desenvolvidos (WHO, 2003). 

 

 

1.2 PADRÕES ALIMENTARES 
 

 

Há anos a dieta tem sido estudada tradicionalmente em termos de nutrientes, 

no entanto, os indivíduos não consomem nutrientes ou alimentos isoladamente e sim 

refeições compostas por uma variedade de alimentos, com combinações complexas 

de nutrientes que interagem facilitando ou dificultando a absorção de outros 

nutrientes (NEWBY e TUCKER, 2004; MARCHIONI, 2007; OLINTO, 2007), por 

isso a OMS sugere que as recomendações alimentares para populações devem 

basear-se em alimentos (WHO, 1998). Essa ideia deu origem a estudos de avaliação 
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de padrões da dieta, que são definidos como os conjuntos de alimentos consumidos 

por uma determinada população (GARCIA, 1999).   

Analisar o consumo alimentar por padrões de dieta oferece uma perspectiva 

diferente do tradicional foco no alimento ou nutriente isoladamente, e pode fornecer 

uma abordagem compreensiva da prevenção ou tratamento das doenças (HU, 2002). 

Os efeitos dos nutrientes em isolado como fatores de risco/proteção podem ser muito 

pequenos e dificilmente detectados (SACKS et al, 1995), enquanto que, nos estudos 

dos padrões alimentares, os alimentos são analisados simultaneamente, com 

combinações complexas de nutrientes que interagem facilitando ou dificultando a 

absorção de outros nutrientes (NEWBY e TUCKER, 2004; MARCHIONI, 2007; 

OLINTO, 2007). Essas interações podem aumentar a chance de se identificar 

relações coerentes (SACKS et al, 1995), além disso, a colinearidade dos nutrientes 

ou dos alimentos oferece vantagem, dado que os padrões são elaborados com base 

nas correlações entre o consumo dos alimentos (HU, 2002). 

Duas abordagens têm sido usadas para a elaboração e descrição dos padrões 

alimentares: “teoricamente” e “empiricamente" (NEWBY e TUCKER, 2004).  Na 

primeira abordagem, as variáveis nutricionais (os alimentos, por exemplo) são 

agrupadas de acordo com o conhecimento prévio dos efeitos favoráveis e 

desfavoráveis dos constituintes da dieta à saúde (TRICHOPOULOS e LAGIOU, 

2001; NEWBY e TUCKER, 2004). Assim, propõem-se índices de avaliação da dieta 

baseados em critérios conceituais de alimentação saudável e de diretrizes 

nutricionais, a fim de classificar a dieta como mais e menos saudável (NEWBY e 

TUCKER, 2004; OLINTO, 2007). No entanto, podem surgir conflitos quando as 
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recomendações não têm consenso científico, além de resultar em índices que medem 

diferentes definições de comportamento saudável (NEWBY e TUCKER, 2004). 

A outra abordagem, definida empiricamente, é baseada nos dados obtidos da 

dieta (TRICHOPOULOS e LAGIOU, 2001; NEWBY e TUCKER, 2004) e utiliza 

análises multivariadas para a identificação dos padrões (HU, 2002; OLINTO, 2007). 

Nesse caso, são utilizados procedimentos estatísticos que analisam a estrutura de co-

variação de diversas variáveis (geralmente, alimentos ou grupos de alimentos) para 

revelar um número restrito de padrões de consumo no grupo em questão (OLINTO, 

2007). A análise fatorial é uma técnica multivariada largamente utilizada nos estudos 

dos padrões da dieta (HU et al, 2000; MARKAKI et al, 2003; CUNHA et al, 2010; 

MARCHIONI et al, 2011; SELEM et al, 2014; VILELA et al, 2014), e tem como 

vantagem assumir, a partir do cálculo das cargas fatoriais e do erro atribuído a cada 

fator, uma modelagem multivariada (SCHNEEWEISS e MATHES, 1995; 

TABACHNICK e FIDELL, 2007). Esse tipo de análise utiliza todos os itens 

alimentares simultaneamente, além disso, considera a relação entre os itens para 

identificação dos padrões (NEUMANN et al. 2007; GIMENO et al. 2011; 

MARCHIONI et al 2011). Esses padrões não refletem dietas ideais (HU, 2002; 

JACQUES e TUCKER, 2001) e sim as práticas reais da população estudada, 

fornecendo informações úteis para elaboração de diretrizes (JACQUES e TUCKER, 

2001). 

Os padrões alimentares de uma população são considerados consequências 

de complexas interações de características de amplas dimensões, tais como fatores 

demográficos, ambientais, econômicos, sociais e culturais (WHICHELOW e 

PREVOST, 1996; JACQUES e TUCKER, 2001; WHO, 2003). Desse modo, para 
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auxiliar as políticas nutricionais é importante entender os padrões alimentares da 

população, e também as variáveis socioeconômicas e demográficas que podem estar 

associadas a esses padrões (MARCHIONI et al. 2011). Essa abordagem também 

pode aumentar o entendimento da prática alimentar humana e fornecer orientação 

para a intervenção e educação nutricional (HU, 2002). 

 

 

1.3 PADRÕES ALIMENTARES POR REFEIÇÕES 

 

 

As recomendações nutricionais são convertidas em guias alimentares, que 

são formulados para orientar os indivíduos, tendo como objetivo o de atingir uma 

dieta saudável. Dentre as orientações estão as recomendações para os alimentos que 

devem ser ingeridos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008), no entanto, os próprios 

consumidores têm que traduzir essas recomendações para os seus hábitos alimentares 

que não incluem o consumo de alimentos em isolado, mas a realização de refeições 

com a combinação de vários alimentos, dessa maneira as pesquisas em nutrição 

devem levar em consideração esses hábitos da população, a fim de facilitar a 

aderência às recomendações (OLTESRDORF et al, 1999). O dia alimentar dos 

indivíduos é estruturado em eventos alimentares, DOUGLAS e NICOD (1974) 

conceitualizaram as situações alimentares e sociais dos indivíduos, de modo que os 

eventos alimentares tratam-se das ocasiões em que os alimentos são ingeridos e um 

evento estruturado é uma ocasião social organizada por normas relativas ao tempo, 

lugar e sequência da ação, assim um alimento ingerido como parte de um evento 
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estruturado é chamado de refeição. Uma refeição segue as normas de combinação e 

sequência; e um lanche trata-se de um evento alimentar sem qualquer norma de 

combinação ou sequência (DOUGLAS e NICOD 1974; GATENBY, 1997). As 

refeições são distribuídas ao longo do dia e variam em composição e número 

(OLTERSDORF et al, 1999; BELLISLE et al, 2003; GAUCHE et al, 2006) e 

recorrentemente são descritas como as principais ocasiões alimentares do dia 

(GATENBY, 1997; ANDERSSON et al, 2003).  

Na literatura há sugestões de definições para categorizar os eventos 

alimentares em refeições e lanches, tais como a hora do consumo, o conteúdo 

energético, a presença ou ausência de acompanhantes, a qualidade do alimento, a 

combinação de tamanho e intervalo ou deixar que os sujeitos decidam se é uma 

refeição ou lanche (OLTERSDORF et al, 1999). Contudo não há uma definição que 

tenha sido universalmente aceita, e a dificuldade se torna ainda maior quando o 

objetivo é estudar as refeições em separado, não havendo um consenso sobre a 

determinação de café da manhã, almoço e jantar. Essa categorização das refeições é 

geralmente baseada no horário em que se relatou que houve o seu consumo e o ato de 

nomeá-las indica que essas refeições são caracterizadas pelas pessoas de maneira 

distinta (ANDERSSON et al, 2003). 

Quando as pessoas se alimentam, é entendido que elas principalmente 

escolhem combinar os alimentos dentro de refeições com composições específicas, 

de modo que os indivíduos de diferentes culturas e diferentes grupos etários dão 

diferentes significados às suas refeições (ANDERSSON et al, 2003). Dessa maneira, 

o conceito de refeição pode ser útil para políticas públicas, sendo mais fácil as 

pessoas mudarem as suas refeições do que adotar novos alimentos individuais 
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(WANG et al, 2012). Contudo, há poucos estudos que avaliam padrões da dieta 

separadamente por refeições, e quando o fazem, a refeição estudada é o café da 

manhã (MIN et al, 2012; YOO et al, 2014); no entanto, deve-se levar em 

consideração que todas as refeições são importantes (ROGERS, 1997). 

O estudo dos padrões alimentares com a utilização de análise fatorial se faz 

na maioria das vezes de maneira global, estudando a dieta como um todo 

(MURTAUGH et al, 2007; GIMENO et al, 2011; HEIDEMANN et al, 2011; 

MARCHIONI et al, 2011; SHIN e JOUNG, 2013; VILELA et al, 2014). Apesar dos 

achados nesses estudos serem muito importantes para se conhecer a alimentação das 

populações, não é possível identificar características de refeições específicas, além 

de ser difícil a compreensão de quais alimentos estão presentes em qual refeição. 

MIN et al (2012), utilizando análise fatorial, analisaram somente o padrão 

de café da manhã, e encontraram três padrões: “Arroz, Vegetais e Kimchi (repolho 

fermentado, típico da culinária Coreana)”, “Batatas, frutas e nozes” e “Ovos, Pães e 

Carne processada”; YOO et al (2014) utilizaram os mesmos métodos estatísticos e  

identificaram dois padrões de café da manhã, denominados de “padrão tradicional 

Coreano”, composto de temperos e condimentos, vegetais, açúcar, legumes, peixe, 

grãos refinados, batatas, sal e kimchi; e o “padrão laticínios-cereais”, constituído de 

laticínios, frutas, cereais, pães e geleias.  

Os achados encontrados na análise de uma refeição específica demonstram 

o quão detalhada pode ser a composição da refeição, podendo apresentar 

características peculiares que talvez estejam mascaradas na análise global. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

É inegável o aumento do número de estudos que fazem uso de técnicas 

multivariadas para traçar padrões de dieta. Este fato deve-se à importância da 

identificação desses padrões, visto que, os nutrientes não são consumidos 

isoladamente e que uma orientação de dieta saudável é realizada mais facilmente 

pensando-se nos alimentos usualmente consumidos em conjunto. Porém apenas 

poucos estudos consideram os padrões para cada refeição separadamente, sendo que 

na literatura, até o momento, foram encontrados apenas estudos que destacam o café 

da manhã, sem considerar as demais refeições. A definição de padrões alimentares 

por refeição é de grande utilidade na formulação de políticas públicas, visto que 

permite identificar refeições com características alimentares específicas. Além disso, 

o agrupamento dos indivíduos, com suas caracterizações em relação a variáveis de 

interesse (socioeconômica, demográfica e antropométrica), também servem de apoio 

para elaboração de ações de promoção de uma dieta mais saudável para certos grupos 

destacando refeições específicas.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Identificar padrões alimentares de refeições e a associação com variáveis 

socioeconômicas, demográficas e antropométricas da população adulta e idosa do 

município de São Paulo. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Identificar os padrões alimentares de café da manhã, almoço e jantar; 

b) Identificar a prevalência da não realização de café da manhã, almoço e jantar; 

c) Agrupar os indivíduos de acordo com seus padrões alimentares; 

d) Caracterizar os grupos de indivíduos quanto aos padrões de refeições da dieta 

e em relação a variáveis socioeconômicas, demográficas e antropométricas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

4.1 MATERIAL 
 

 

Este estudo utilizou dados secundários de uma sub-amostra do “Inquérito de 

Saúde de base populacional no Município de São Paulo” (ISA-Capital 2008) – uma 

pesquisa a fim de conhecer as condições de vida, situação de saúde e uso de serviços 

de saúde da população paulistana, conduzida em 2008 e 2009 e financiada pela 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (ISA, 2013); além de dados do estudo 

complementar “Fatores dietéticos, homocisteína, polimorfismos do gene MTHFR e 

risco cardiovascular em adultos e idosos: estudo de base populacional – ISA-

Capital”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), processo n° 473100/2009-6 e pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa de São Paulo (FAPESP – processo n° 2009/15831-0). 

 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo transversal de base populacional em que a avaliação 

do consumo alimentar foi realizada por meio de duas medidas de recordatórios de 24 

horas (R24h) em dias não consecutivos, sendo a primeira por meio de inquérito 
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domiciliar e a segunda por inquérito telefônico em residentes do município de São 

Paulo. 

 

 

4.3 CASUÍSTICA 

 

 

A amostra previamente definida no estudo ISA-Capital 2008 é 

representativa da população residente na área urbana do Município de São Paulo e o 

cálculo detalhado do tamanho da amostra está descrita no ANEXO 1. 

A amostra do ISA – Capital 2008 foi composta de 3271 pessoas 

entrevistadas, dessas, 2691 indivíduos maiores de 12 anos de idade foram elegíveis 

para avaliação do consumo alimentar. No entanto, houveram perdas devido à morte, 

recusa e mobilidade da população (mudança de telefone e domicílio) perfazendo uma 

amostra de 1662 respondentes. Para o presente estudo foram selecionados dessa 

amostra os adultos e idosos (maiores de 19 anos) com dados de consumo alimentar, 

totalizando 1102 indivíduos.  

 

 

4.4 COLETA DOS DADOS 

 

 

A 1ª Fase do estudo foi realizada entre 2008 e 2009. As variáveis 

demográficas (sexo, idade), socioeconômicas (escolaridade, renda familiar per 
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capita), de estilo de vida (primeira medida do consumo dietético) e antropométricas 

(peso e altura referidos), foram obtidas na primeira visita aos domicílios, por meio de 

questionários aplicados por entrevistadores previamente treinados. Na 2ª Fase do 

estudo em 2010, foi realizada a segunda medida do R24h, por telefone. 

Todos os questionários aplicados estão disponíveis no “Manual de Avaliação 

do Consumo Alimentar em estudos populacionais: a experiência do inquérito de 

saúde em São Paulo (ISA)” (MARCHIONI & FISBERG, 2012). 

 

 

4.4.1 Inquérito Alimentar 

 

 

Para o estudo do consumo alimentar foi realizado, anteriormente à coleta de 

dados, uma padronização dos entrevistadores através de treinamento, utilização de 

formulário padrão para aplicação do R24h e manual explicativo para o seu 

preenchimento (MARCHIONI & FISBERG, 2012). Na Fase 1 do estudo, os R24hs 

foram realizados nos domicílios (primeira medida) por entrevistadores treinados, 

utilizando o método Multiple Pass Method (MPM). Neste método, o respondente é 

guiado por meio de cinco passos (listagem rápida; listagem de alimentos comumente 

esquecidos; definição do horário e refeição; ciclo de detalhamento e revisão; revisão 

final), em um processo padronizado, contribuindo para que o indivíduo se recorde 

dos alimentos e bebidas consumidos, diminuindo os erros de medida (RAPER et al. 

2004). Com um intervalo médio de 8 meses foi feita a coleta da segunda medida do 

R24h pelo telefone (fase II do estudo), baseando-se no Automated Multiple Pass 
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Method (AMPM): esse método consiste na versão desenvolvida para o computador 

do MPM (BLANTON et al, 2006). As entrevistas se deram em todos os dias da 

semana e meses dos anos dos estudos. 

 

 

4.5 PROCESSAMENTO DOS DADOS 
 

 

4.5.1 Dados Dietéticos 
 

 

Para a conversão das medidas caseiras em unidades de peso ou volume, foi 

feita a padronização e quantificação dos alimentos e preparações, segundo as 

recomendações de FISBERG e VILLAR (2002) e PINHEIRO et al (2008). Os R24h 

foram inseridos no programa Nutrition Data System for Research (NDSR), versão 

2007, desenvolvido pela Universidade de Minnesota dos Estados Unidos da América 

que tem como principal base de dados a tabela norte americana da USDA National 

Nutrient Database for Standard Reference. Esse programa conta com vários recursos 

que auxiliam na entrada dos dados, possui mais de 18.000 alimentos, a possibilidade 

de criar receitas, além de permitir a análise de nutrientes, alimentos e refeições 

(NCC, 2013).  

Como o NDSR utiliza uma base de dados americana, foi criada uma lista 

com a tradução para o inglês de mais de 700 alimentos, bebidas, preparações e 

métodos de preparo culinário que foram relatados nos R24hs. Além disso, os 
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alimentos presentes no programa tiveram seus valores de energia e macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e lipídeos) confrontados com os alimentos disponíveis nas 

tabelas nacionais (TACO – Tabela de Composição de Alimentos – Unicamp e TBCA 

– Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP). Os alimentos que obtiveram percentuais de concordância 

entre 80% e 120% dos valores de energia e macronutrientes foram incluídos na lista 

(MARCHIONI & FISBERG, 2012). 

 

 

4.5.2 Definição das refeições 
 

 

Durante a aplicação do R24hs, os entrevistadores questionaram os nomes das 

refeições com a seguinte pergunta “Qual nome você daria a esta refeição?”, de modo 

a não induzir o participante, assim, a definição do evento alimentar ficou a critério do 

próprio participante, como observado em outros estudos (BELLISLE et al, 2003; 

KANT et al, 2008; DESHMUKH-TASKAR et al, 2010; KANT et al, 2012). 

Qualquer alimento ou bebida que o participante tenha consumido na refeição 

nomeada foi considerado. Os indivíduos que não citaram a refeição em questão no 

R24h foram classificados como “omitiram”. Para o cálculo da prevalência dos 

indivíduos que omitiram a refeição foi feita uma expansão amostral. Para o presente 

estudo, foram estudadas as refeições: Café da Manhã, Almoço e Jantar. 
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4.5.3 Agrupamento dos Alimentos 
 

 

Das informações provenientes do consumo alimentar dos R24h, agruparam-

se os alimentos para cada refeição separadamente, devido às suas peculiaridades e 

frequências de consumo distintas. Tais agrupamentos foram feitos conforme o valor 

nutricional, hábitos alimentares da população paulistana e dados da literatura, além 

de utilizar como apoio inicial o agrupamento realizado por SELEM (2014), que 

estudou a associação entre padrões da dieta e hipertensão auto referida de adultos da 

cidade de São Paulo. Para cada refeição estudada foram realizados sucessivos 

agrupamentos, a fim de obter grupos mais adequados à análise dos padrões. 

 

Os agrupamentos foram refeitos considerando três etapas: 

 

 Primeira Etapa – Exclusão ou reagrupamento dos grupos que não 

apresentaram informação de duas medidas de pelo menos um indivíduo; 

 Segunda Etapa – Exclusão dos grupos que apresentaram mais de 95% de 

consumo zero ou baixo consumo (consumo próximo a zero), com base no 

gráfico de histograma (ANEXO 2); 

 Terceira Etapa – Reagrupamento dos grupos que apresentaram valor igual ou 

abaixo de 10% para a comunalidade (da análise fatorial), na impossibilidade, 

os grupos foram excluídos. 
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Foi calculada a matriz de correlação considerando todos os pares de 

consumo habitual dos grupos de alimentos, e aqueles grupos que não apresentaram 

correlações significativas com nenhum outro grupo foram excluídos das análises. 

Quando possível, os alimentos foram reagrupados (na primeira e terceira 

etapa), observando-se as correlações entre os alimentos/grupos semelhantes com 

comportamento (correlações com os mesmos grupos de alimentos) que poderiam 

uni-los.  

Os grupos contidos em cada refeição e os alimentos pertencentes a cada 

agrupamento estão descritos no QUADRO 1.  

 

Quadro 1 – Agrupamento dos alimentos usados nas análises dos padrões alimentares, 

conforme conteúdo nutritivo, modo de consumo e literatura. 

Alimentos ou Grupo de 

Alimentos 
Alimentos do R24h 

Arroz
2,3 

Arroz branco, Arroz parboilizado 

Achocolatado
1 

Achocolatado em pó 

Açúcar
1,2,3 

Açúcar refinado/mascavo 

Bebida Alcoólica
2 

Cerveja, Caipirinha, Licor, Aguardente, Batida de maracujá, Vinho 

Biscoito Salgado
1 

Biscoito salgado tipo cracker, Biscoito polvilho, Biscoito água e sal 

Café
1,3 

Café (infusão), Café solúvel, Capuccino 

Carne Bovina
3 Carne bovina frita/cozida/assada/grelhada, Quibe assado, Bife à 

parmegiana/à rolê, Miúdos bovino, Hambúrguer, Almôndega 

Carne de Aves
3 Frango frito/cozido/assado/grelhado, Torta/Salpicão/Estrogonofe de 

frango, Miúdos de ave 

Carne Processada
2,3 Carne seca, Empanados de frango congelado, Salsicha, Linguiça 

frango/suína, Bacalhau, Sardinha Enlatada, Escondidinho de carne seca 

Carne Suína
2 

Carne suína frita/cozida/assada, Sarapatel, Torresmo, Miúdos suíno 

Condimento Natural
2,3 Coentro, Alho, Pimentão, Cebola, Orégano, Salsinha, Pimentas, Tempero 

baiano 

Doces
2 Bolo, Chiclete, Pirulito, Bala, Doces a base de frutas, Tortas, Sorvetes, 

Pudins, Chocolate, Biscoito recheado 

Feijão
2,3 

Feijão carioca, Feijão preto 

Frios
1 

Presunto, Peito de peru, Salame, Mortadela 

Frutas
1,3 

Frutas frescas com e sem casca 

Hortaliças
2,3 

Verduras frescas, Legumes frescos 
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Continua 
Leite Desnatado/ 

Semidesnatado
1 Leite desnatado/semidesnatado líquido/pó 

Leite Integral
1,3 

Leite Integral líquido/pó 

Manteiga/Margarina
1 

Manteiga com e sem sal; Margarina com e sem sal 

Massa Simples
2,3 Macarrão ao sugo, Macarrão alho e óleo, Macarrão com carnes, Macarrão 

com legumes, Macarrão cozido, Yakissoba 

Molhos/Maionese
2,3 

Molho 

barbecue/salada/inglês/soja/tomate/branco/hortelã/vinagrete/pimenta/rosê, 

Ketchup, Maionese, Mostarda 

Nhoque/Massa Recheada
2 Nhoque simples/recheado, Canelone, Capeletti, Lasanha, Panqueca, 

Ravioli 

Ovos
3 

Ovo cozido/frito, Omelete 

Pão Integral
1 

Pães integrais 

Pão/Torrada
1 

Pães não integrais, Torradas não integrais 

Pão/Torrada/Biscoito
3 Pães integrais/não integrais, Torradas integrais/não integrais, Biscoitos 

salgados/doces/recheados 

Queijo Amarelo
1 

Queijo cheddar/gorgonzola/parmesão/muçarela/provolone 

Queijo Branco
1 

Ricota, Queijo branco fresco, Requeijão 

Refrigerante Comum
2,3 

Refrigerante, Água tônica, Água saborizada com açúcar e gás 

Salgado/Pizza/Sanduíche
3 

Cachorro-quente, Sanduíche de fast-food, Sanduíche de metro, Burritos, 

Bolinho de queijo/carne, Pastel, Quibe frito, Empada, Fogazza, Pão de 

Queijo, Esfirra, Pizza 

Sopa/Caldo
3 

Caldo de calabresa/galinha/verde, Canja, Sopas 

Suco Natural
2 

Suco a base de frutas, Suco concentrado 

Tempero para Salada
2,3 

Azeite de oliva, Óleo de soja, Sal refinado/marinho, Vinagre 

Tubérculos/Raízes
3 Batata cozida/assada/purê, Mandioquinha cozida/purê, Batata doce 

cozida, Mandioca cozida, Inhame cozido 
Notas: 
1 Alimento/Grupo de Alimento do Café da Manhã. 
2 Alimento/Grupo de Alimento do Almoço. 
3 Alimento/Grupo de Alimento do Jantar. 

 

 

4.5.4 Estimação do Consumo Habitual 
 

 

O R24h identifica os alimentos que foram ingeridos nas últimas 24 horas 

que antecedem à entrevista, e mensura a ingestão média de energia e nutrientes, 

sendo considerado um método acurado de rápida e fácil aplicação, mas quando 

aplicado somente uma vez, não permite o reconhecimento da dieta habitual 

(FISBERG et al, 2007; PEREIRA e SICHIERI, 2007). Entende-se por dieta habitual 
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o consumo médio de nutrientes ou alimentos referente a um período de tempo longo, 

geralmente meses ou anos (TARASUK e BEATON, 1992; NUSSER et al, 1996).  

Como os indivíduos não consomem os mesmos alimentos e preparações 

todos os dias, uma única aplicação do R24h reflete excessiva variabilidade 

intrapessoal, pois não capta a variação da ingestão dos indivíduos ao longo dos dias 

(TARASUK e BEATON, 1992; FREEDMAN et al, 2005, MACKERRAS e 

RUTISHAUSER, 2005). Desse modo, a aplicação de um segundo R24h teve como 

objetivo atenuar a variabilidade intrapessoal, que diminui a precisão da medida, pois 

distorce a distribuição dos dados, aumentando a dispersão em relação à média e 

consequentemente aumentando a proporção dos indivíduos nos extremos da curva de 

distribuição (TARASUK e BEATON, 1992; BEATON, 1994).  

Para lidar com esse fato, foi utilizado o Multiple Source Method (MSM), um 

método estatístico para estimar o consumo habitual de nutrientes e alimentos, tanto 

para populações como para indivíduos. Essa plataforma utiliza mais do que um R24h 

e uma probabilidade de consumo permitindo um melhor ajuste do consumo habitual. 

O MSM calcula primeiro o consumo alimentar individual e então constrói a 

distribuição populacional baseada nos dados individuais. No entanto, só é possível 

estimar o consumo habitual dos grupos de alimentos que apresentam pelo menos 

duas medidas repetidas de pelo menos um participante, para que a variabilidade 

intrapessoal seja estimada (EFCOVAL, 2011; HAUBROCK et al, 2011), com isso, os 

grupos que não permitiram esse cálculo foram excluídos das análises (ANEXO 3). 

Apesar do intervalo entre os dois R24h ter sido longo, o que pode ter 

afetado o padrão de consumo da população, considerou-se que o mais adequado seria 
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aplicar algum tipo de ajuste a fim de remover a variabilidade intrapessoal em vez de 

utilizar apenas uma medida do consumo alimentar (JANHS et al, 2004). 

 

 

4.5.5 Dados socioeconômicos e demográficos 
 

 

As variáveis socioeconômicas e demográficas estudadas foram:  

 Sexo: masculino ou feminino; 

 Idade: Adultos (20 a 59 anos) ou Idosos (60 anos ou mais); 

 Escolaridade: até 8 anos de estudo ou 8 anos ou mais 

 Renda familiar per capita: até 1 salário mínimo ou mais de 1 salário mínimo. 

 

 

4.5.6 Dados Antropométricos 
 

 

Foram utilizados dados de peso e altura auto referidos (Fase 1), que 

apresentaram alta concordância com o padrão de referência, podendo ser utilizados 

em substituição às medidas aferidas na população de estudo (CARVALHO et al, 

2014). 

Para a definição do estado nutricional foram utilizados os pontos de corte de 

IMC (IMC= peso (kg)/altura (m)²) propostos pela  OMS (2000) para adultos (sem 

excesso de peso: IMC<25 kg/m²; com excesso de peso: IMC≥25 kg/m²) e por 
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LIPSCHITZ (1994) para idosos (sem excesso de peso: IMC<27 kg/m²; com excesso 

de peso: IMC≥27 kg/m²). 

 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o pacote 

estatístico Stata, versão 10 (STATA, 2007) e foi adotado um nível de significância de 

5%. 

 

 

4.6.1 Análise dos Padrões Alimentares 

 

 

A identificação dos padrões foi realizada por análise fatorial (análise fatorial 

com estimação por componentes principais). A aplicabilidade dos dados à análise 

fatorial foi verificada pelo teste Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) e pelo teste de 

esfericidade de Bartlett, considerando aceitáveis os valores acima de 0,50 e p<0,05, 

respectivamente (KAISER, 1974; HAIR et al, 2009). A escolha do número de fatores 

foi primeiramente baseada no critério da raiz latente, com autovalores superiores a 

1,0 e análise do gráfico scree (HAIR et al, 2009). Posteriormente, considerou-se a 

interpretabilidade de cada fator.  
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Após a escolha do número de fatores, foram observadas as comunalidades 

(h²), que refletem o nível de associação entre a variável e o fator extraído 

(FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR, 2010), e aqueles alimentos/grupos de 

alimentos que apresentaram comunalidade com valor igual ou inferior a 0,10 foram 

reagrupados (quando possível) ou excluídos das análises, por não explicarem 

nenhum fator. Após a exclusão dos grupos, a análise fatorial foi refeita. Definidos os 

fatores retidos, foi realizada a rotação ortogonal Varimax, para simplificar a 

interpretação dos dados, uma vez que maximiza as maiores cargas fatoriais e 

minimiza as menores. Considerou-se os grupos de alimentos com cargas fatoriais (na 

análise com a rotação) acima de |0,30| como representativos daquele padrão, sendo 

que cargas negativas indicam que o grupo está inversamente associado com o padrão, 

enquanto que cargas positivas indicam uma associação direta. 

Os padrões foram nomeados de acordo com os grupos de alimentos 

destacados em cada fator e de acordo com a literatura. Dos resultados finais das 

análises fatoriais foram gerados por regressão os escores padronizados de cada 

padrão/fator para cada indivíduo da amostra em cada uma das refeições estudadas. 

 

 

4.6.2 Análise de Agrupamento de indivíduos 

 

 

Os escores provenientes de cada padrão alimentar foram utilizados para a 

análise de agrupamento dos indivíduos, onde cada par de indivíduos teve sua 

distância calculada. Essa distância é calculada de maneira que quanto menor a 



38 

 

 

 

distância entre dois indivíduos, mais similares eles são em relação a esses escores, e 

quanto maior, mais dissimilares, resultando em grupos com elevada homogeneidade 

interna e elevada heterogeneidade externa (HAIR et al, 2009).  

Em vista do grande tamanho da amostra, foram utilizadas duas abordagens 

de agrupamento. Os indivíduos foram primeiro agrupados usando o método 

hierárquico de Ward, que tem como vantagens a simplicidade, rapidez e pode ser 

aplicado a quase todo tipo de questão de pesquisa (HAIR, 2009). Utilizando distância 

Euclidiana ao quadrado estabeleceu-se o número de agregados e então foi possível 

gerar os pontos sementes a partir desses resultados.  

A escolha do número apropriado de agrupamentos é uma questão difícil, 

embora não haja uma solução válida universalmente disponível, há algumas regras 

de parada disponíveis. Neste estudo foi utilizada a medida estatística de variação de 

heterogeneidade, o índice Calinski e Harabasz, que além de ser válido tanto para 

método hierárquico como para não-hierárquico, foi avaliado como o melhor no 

estudo de MILLIGAN e COOPER (1985) que analisaram a validade de 30 regras de 

parada. Trata-se de uma estatística pseudo F, que compara a adequação de ajuste de 

N agrupamentos para N-1 agrupamentos. O número ótimo de grupos é aquele que 

maximiza este índice. Para cada refeição foram escolhidos os quatro agrupamentos 

que apresentaram maior valor do índice para serem utilizados como pontos de partida 

(sementes) no próximo passo. 

Na segunda etapa, os indivíduos foram agrupados através do método não-

hierárquico K-médias, que tem a capacidade de analisar grandes conjuntos de dados 

(HAIR, 2009). Utilizaram-se os centros de grupos dos resultados hierárquicos como 

pontos sementes iniciais e através da distância euclidiana ao quadrado designou-se 
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cada observação à semente mais parecida. Foram analisados os dois agrupamentos 

que apresentaram os maiores valores da estatística Calinski e Harabasz e então se 

optou como solução final pelo que descreveu melhor os grupos de indivíduos. 

Utilizando as duas abordagens, as vantagens dos métodos hierárquicos são 

complementadas pela habilidade dos métodos não-hierárquicos (HAIR, 2009). 

 

 

4.6.3 Caracterização dos grupos 
 

 

Após a definição do número de agrupamentos para cada refeição, 

acrescentaram-se os indivíduos que omitiram a refeição estudada como um 

agrupamento extra e então se investigou a associação com os padrões alimentares, 

características socioeconômicas, demográficas e antropométricas. 

Para caracterização dos grupos quanto aos padrões alimentares, considerou-

se uma diferença de escore padronizado em pelo menos |0,50| com relação à amostra 

geral (nesta comparação não foi considerado o grupo extra, uma vez que o mesmo 

não apresenta padrão de consumo). 

Para avaliar a associação entre os agrupamentos com as variáveis 

socioeconômicas, demográficas e antropométricas foi considerado o teste Qui-

quadrado, onde o resíduo padronizado ajustado maior do que 1,96 ( = 0,05) sugere 

uma contingência de pessoas maior do que a esperada sob hipótese de independência 

(PEREIRA, 2004) 
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (COEP) (ANEXO 4) e 

utilizou dados oriundos de projetos aprovados pelo COEP e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde (ANEXOS 5 e 6), atendendo às 

exigências da resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO  

 

 

A população de estudo foi composta por 1102 indivíduos, adultos e idosos, 

residentes no município de São Paulo, de ambos os sexos, com maior proporção de 

adultos e sexo feminino (FIGURA 1). 

 
Notas: 
aExcluídos 42 indivíduos sem informações. 

 

Figura 1 – Distribuição das frequências relativas (%) de indivíduos (N=1102), 

segundo variáveis socioeconômicas, demográficas e antropométrica. São Paulo, 

2008. 

 

A idade média dos indivíduos estudados foi 53,8 anos (EP=0,57 anos), e a 

média de IMC de adultos foi 25,2 kg/m² (EP=0,19 kg/m²) e para idosos 26,6 kg/m² 
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(EP=0,21 kg/m²). A amostra apresentou renda familiar per capita média de R$678,09 

(EP=R$24,91) (TABELA 1). 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas para caracterização da amostra (N=1102) segundo 

as variáveis quantitativas. São Paulo, 2008. 

Variável Mínimo Máximo Mediana Média EP
1
 

      Idade (anos) 20,0 97,0 56,5 53,8 0,57 

      Renda Familiar per capita (reais) 0 10.500,00 466,50 678,09 24,91 

      Índice de Massa Corporal (Kg/m²) 

     
               Adultos

a
 16,6 47,3 24,6 25,2 0,19 

               Idosos
b
 15,6 46,8 26,1 26,6 0,21 

            
Notas: 
1EP = erro padrão. 
Excluídos indivíduos com informações ignoradas, dependendo da variável: 18a, 24b. 

 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PADRÕES ALIMENTARES 

 

 

O número final de agrupamentos obtidos em cada refeição foi de 13 grupos 

no Café da Manhã, 15 no Almoço e 20 no Jantar (FIGURA 2).  
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Notas: 
a Agrupamento dos alimentos conforme valor nutricional, hábitos alimentares e dados da literatura. 
1 Etapa 1 - reagrupamento dos grupos de alimentos sem informação de 2 medidas de pelo menos um indivíduo na amostra; 

aqueles em que não foi possível realocar  para outro grupo, foram excluídos. 
2 Etapa 2 - Exclusão dos grupos com mais de 95% de consumo zero ou muito baixo consumo (conforme histograma). 
3 Etapa 3 – Reagrupamento ou exclusão dos grupos que apresentaram comunalidade de até 10%. 

Figura 2 – Fluxograma do número de agrupamentos por etapa de reagrupamento, 

segundo refeições principais. São Paulo, 2014. 

 

A exclusão de alguns grupos ocasionaram a exclusão de indivíduos com 

consumo de apenas grupos eliminados (ANEXO 7). Desse modo, para o estudo dos 

padrões alimentares a amostra de indivíduos avaliados em cada refeição foi de 1043 

participantes no Café da Manhã, 1040 no Almoço e 926 no Jantar (FIGURA 3). 
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Notas: 
a Indivíduos que não realizaram a refeição. 
1 Indivíduos excluídos na Etapa 1 de  reagrupamento dos alimentos. 
2 Indivíduos excluídos na Etapa 2 de reagrupamento dos alimentos. 
3 Indivíduos excluídos na Etapa 3 de reagrupamento dos alimentos. 

Figura 3 – Fluxograma do número de indivíduos por etapa de execução dos padrões, 

segundo Padrões de Café da manhã, Almoço e Jantar. São Paulo, 2014. 

 

Foram obtidos 3 padrões de Café da Manhã, 4 padrões de Almoço e 4 de 

Jantar, descritos detalhadamente a seguir. 
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5.2.1 Padrão do Café da Manhã 
 

 

Observou-se 5,6% de omissão do Café da Manhã, dentre os que realizaram, 

identificou-se 305 alimentos consumidos nesta refeição, que foram agrupados em 13 

itens alimentares (TABELA 2). 

Tabela 2 – Distribuição do Consumo (em gramas) dos Grupos de Alimentos do Café 

da Manhã, de adultos e idosos (N=1043) do município de São Paulo. São Paulo, 

2008. 

Grupos Média de Consumo (g) DP
1 

Mín.
2 

Máx.
3 

Café 84,12 47,55 4,16 331,66 

Leite Integral 66,01 54,79 3,60 299,22 

Pão/Torrada 35,48 22,08 3,57 146,20 

Leite Desnatado/ Semidesnatado 18,24 44,02 0,36 190,52 

Frutas 15,40 44,43 0,43 343,40 

Manteiga/Margarina 6,89 6,29 0,65 41,06 

Açúcar 5,56 4,44 0,28 41,35 

Queijo Branco 4,19 9,20 0,19 58,03 

Biscoito Salgado 3,35 8,28 0,10 67,57 

Pão Integral 2,68 8,93 0,15 76,25 

Queijo Amarelo 1,93 6,59 0,00 38,49 

Frios 1,73 7,08 0,00 73,21 

Achocolatado 1,02 5,22 0,00 94,50 

Notas: 
1DP = Desvio Padrão. 
2Mín. = Mínimo. 
3Máx. = Máximo. 

Na análise das correlações entre os grupos alimentares, o coeficiente de 

correlação linear de Pearson variou de -0,308 a 0,462 e a correlação mais baixa 

observada foi 0,001 entre leite desnatado/semidesnatado e manteiga/margarina 

(ANEXO 8). Para confirmar a adequação dos dados à análise fatorial, obtiveram-se 
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KMO de 0,52 e Teste de Bartlett, p<0,001, indicando que os dados são 

correlacionados e que a análise pode ser realizada. 

Na análise fatorial (extração por componentes principais) nos 13 grupos de 

alimentos estudados, verificou-se que utilizando o critério do ponto de corte em 

autovalores maiores do que 1,0, seriam retidos 5 fatores, e estes explicaram 57,1% da 

variabilidade. No entanto, este número é elevado e dificulta a interpretação e 

caracterização dos dados.  

Através da análise do gráfico scree (FIGURA 4), observou-se que 2 fatores 

localizados no maior declive da curva seriam adequados para a análise fatorial e estes 

explicaram 27,5% da variabilidade dos 13 itens originais, porém, este número de 

fatores é pequeno e pouco explicativo. Por fim, foi analisada a questão da 

interpretabilidade e decidiu-se por extrair 3 fatores, pois contemplaram grupos 

alimentares importantes da refeição estudada. 

 

Figura 4 - Screeplot – Gráfico de sedimentação de Catell mostrando os autovalores 

para cada fator, na extração fatorial de dados do Café da Manhã de adultos e idosos 

(N=1043) do município de São Paulo. São Paulo, 2008. 
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A TABELA 3 apresenta as cargas fatoriais obtidas após a rotação dos dados, 

sendo destacadas aquelas com valores maiores do que |0,30|. O item pão/torrada foi o 

que apresentou maior variância comum explicada nos fatores do Café da Manhã, 

com uma comunalidade de 0,58, e a menor foram as frutas (0,18). 

Tabela 3 – Cargas Fatoriais após rotação, comunalidades e % da variância explicada 

para os 3 Padrões identificados no Café da Manhã em adultos e idosos (N=1043) do 

município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

Grupos de Alimentos 
Padrões Alimentares 

h² 
Saudável Tradicional Lanche 

Leite Desnatado/ 

Semidesnatado 
0,66 0,04 0,02 0,43 

Pão Integral 0,58 -0,08 0,08 0,34 

Queijo Branco 0,41 -0,07 0,10 0,19 

Frutas 0,37 -0,21 -0,03 0,18 

Leite Integral -0,59 -0,37 0,13 0,51 

Açúcar -0,38 0,49 0,03 0,39 

Pão/Torrada -0,37 0,35 0,57 0,58 

Café -0,09 0,70 -0,07 0,50 

Manteiga/Margarina -0,23 0,41 0,20 0,26 

Achocolatado -0,27 -0,62 0,06 0,46 

Frios 0,09 -0,14 0,71 0,53 

Queijo Amarelo 0,02 -0,12 0,65 0,43 

Biscoito Salgado -0,14 -0,22 -0,44 0,27 

     % Variância explicada 14,3 12,9 11,7 

 % Acumulada 14,3 27,2 38,8   

Notas: 

Os valores destacados indicam grupos de alimentos com cargas >|0,30|. 
h² = Comunalidade 

Os três padrões alimentares explicaram 38,8% da variância total da dieta. O 

primeiro padrão nomeado “Saudável”, explicou 14,3% da variância e teve 

contribuição significante de leite desnatado/semidesnatado, pão integral, queijo 

branco e frutas; e cargas fatoriais negativa com leite integral, açúcar e pão/torrada 

foram observadas, indicando que o consumo destes itens foi contrário a este padrão. 
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O padrão “Tradicional”, caracterizado por alimentos típicos do Café da Manhã 

paulistano, apresentou escore positivo com café, açúcar, manteiga/margarina e 

pão/torrada; e negativo com leite integral e achocolatado, e explicou 12,9% da 

variância total. E o padrão “Lanche”, que explicou 11,7% da variância total, indica 

uma associação forte com frios, queijo amarelo e pão/torrada e associação inversa 

com biscoito salgado. 

 

 

5.2.1.1Agrupamento dos Indivíduos 

 

 

Dos padrões descritos no item anterior, foram gerados os escores fatoriais, e 

com base neles foi realizada a análise de agrupamento como descrito em Métodos. 

Através da regra de parada, o maior índice Calinski e Harabasz obtido foi de 402,1 

referente a 5 grupos, no entanto o agrupamento com 4 grupos descreveu melhor os 

indivíduos apresentando um índice de 399,5, também elevado, sendo a solução 

escolhida. 

O Grupo 1 difere dos demais por apresentar baixa aderência tanto ao padrão 

Tradicional, como ao padrão Lanche e o Grupo 2 por apresentar alta aderência ao 

padrão Saudável. O Grupo 3 apresentou aderência elevada ao padrão Lanche e baixa 

ao Tradicional e o Grupo 4 apresentou alta aderência ao padrão Tradicional, seguido 

por baixa aderência ao padrão Saudável. No entanto, o escore padronizado do padrão 

Tradicional não difere estatisticamente entre os Grupos 1 e 3 (FIGURA 5). 
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Figura 5 - Escores padronizados do Café da Manhã de adultos e idosos (N=1043) do 

município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

O Grupo 1, que representou 34,1% da amostra, se associou com maior 

proporção de mulheres e maior proporção de baixa escolaridade. Os Grupos 2 e 3 são 

grupos pequenos, sendo que o Grupo 2 (13,6%) apresentou proporção de idosos 

elevada e o Grupo 4 (7,3%) maioria com alta escolaridade. O Grupo 4, maior grupo 

(41,4%), se associou com uma proporção de homens mais elevada do que a 

proporção geral de homens, e por fim, no Grupo “omite”, dos indivíduos que não 

realizaram o Café da Manhã (5,6%), predominaram homens, adultos e alta 

escolaridade. Não foram observadas associações dos grupos estudados com estado 

nutricional e renda (TABELA 4). 
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Tabela 4 – Características socioeconômicas, demográficas e estado nutricional 

segundo grupos do Café da Manhã. População adulta e idosa (N=1082) do município 

de São Paulo. São Paulo, 2008. 

Variável 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Omite 

p-valor
1 

n % n % n % n % n % 

            N 369 34,1 147 13,6 79 7,3 448 41,4 39 5,6
¥
 

 

            Sexo 

          

0,002 

Masculino 119 32,3 49 33,3 37 46,8 190* 42,4* 21* 53,9* 

 Feminino 250* 67,7* 98 66,7 42 53,2 258 57,6 18 46,2 

 

            Faixa Etária 

          

<0,001 

Adultos 193 52,3 46 31,3 47 59,5 248 55,4 35* 89,7* 

 Idosos 176 47,7 101* 68,7* 32 40,5 200 44,6 4 10,3 

 

            Escolaridade 

          

<0,001 

≤ 8 anos 238* 64,5* 80 54,4 33 41,8 278 62,0 17 43,6 

 > 8 anos 131 35,5 67 45,6 46* 58,2* 170 38,0 22* 56,4* 

 

            EN
2
  

          

0,557 

Sem ExPe 200 57,5 74 51,8 39 49,4 249 57,1 19 54,3 

 Com ExPe 148 42,5 69 48,2 40 50,6 187 42,9 16 45,7 

 

            Renda 

          

0,240 

≤ 1 SM 172 46,6 62 42,2 30 38,0 204 45,5 23 59,0 

 > 1 SM 197 53,4 85 57,8 49 62,0 244 54,5 16 41,0 

                         
Notas: 
n = Frequência simples 

% = Frequência relativa  

Escolaridade =em anos de estudo 
EN =Estado Nutricional 

ExPe = Excesso de Peso 

SM = Salários Mínimos 
1 Teste Qui-quadrado 
2 informações ignoradas: 41. 

* Significativo (p<0,05) para o resíduo ajustado padronizado (positivo) 
¥ Frequência simples considerando expansão amostral 
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5.2.2 Padrão do Almoço 

 

 

Observou-se prevalência de 3,6% de indivíduos que não realizaram Almoço. 

Dentre os que o realizaram, identificaram-se 603 alimentos consumidos, os quais 

foram agrupados em 15 itens alimentares (TABELA 5). 

Tabela 5 – Distribuição do Consumo (em gramas) dos Grupos de Alimentos do 

Almoço, de adultos e idosos (N=1038) do município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

Grupos Média de Consumo (g) DP
1
 Mín.

2
 Máx.

3
 

Arroz 116,15 54,29 18,12 381,51 

Hortaliças 50,38 33,73 5,18 224,49 

Refrigerante Comum 50,37 75,34 3,45 850,60 

Feijão 31,59 20,77 3,98 181,89 

Massa Simples 26,65 27,78 8,17 182,42 

Suco Natural 24,68 32,27 0,00 278,08 

Bebida Alcoólica 20,14 33,09 1,45 276,87 

Carne Processada 10,11 12,72 0,67 83,34 

Doces 8,79 9,85 0,55 88,32 

Nhoque/Massa Recheada 8,20 33,64 0,26 362,00 

Carne Suína 4,93 16,33 0,00 245,65 

Molhos/Maionese 2,72 12,51 0,00 171,19 

Tempero para Salada 2,68 1,78 0,41 15,01 

Condimento Natural 2,39 4,01 0,07 31,02 

Açúcar 1,08 2,30 0,05 31,80 

Notas: 
1DP = Desvio Padrão. 
2Mín. = Mínimo. 
3Máx. = Máximo. 

O coeficiente de correlação linear de Pearson entre os grupos de alimentos 

do Almoço variou de -0,295 a 0,496, e a correlação mais baixa observada foi 0,002 

entre tempero para salada e nhoque/massa recheada (ANEXO 9). Observou-se um 

KMO de 0,55 e o Teste de Bartlett apresentou p<0,001, sendo indicada a realização 

da análise fatorial. 
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Na análise fatorial dos 15 grupos de alimentos estudados, o critério de 

autovalores maiores do que 1 indicou a extração de 7 fatores o que explicaria 62,2% 

da variabilidade. Contudo, este número de fatores é alto, prejudicando a interpretação 

dos dados, desse modo, analisou-se o gráfico scree (FIGURA 6) onde 4 fatores 

localizados no maior declive seriam adequados para a análise fatorial, e estes 

explicariam 40,8% da variabilidade dos 15 itens originais. Por fim, pela 

interpretabilidade, decidiu-se por extrair os 4 fatores como sugeriu o gráfico. 

 
Figura 6 - Screeplot – Gráfico de sedimentação de Catell mostrando os autovalores 

para cada fator, na extração fatorial de dados do Almoço de adultos e idosos 

(N=1038) do município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

 

Dos quatro padrões de Almoço identificados, o primeiro, foi nomeado como 

“Tradicional”, e explicou 12,1% da variância total da dieta, sendo caracterizado pela 

aderência a arroz e feijão, e por associação negativa com massa simples e 

molhos/maionese. O padrão “Salada”, caracterizado pela associação positiva com 

hortaliças, tempero para salada e condimento natural, explicou 11,0% da variância 

total. O padrão “Suco Adoçado”, que explicou 9,5% da variância, permaneceu em 



53 

 

 

 

um fator sozinho, mesmo quando foi retido três padrões, ele apresentou forte 

associação com açúcar e suco natural. E o padrão “Ocidental”, caracterizou-se por 

escores elevados de bebida alcoólica, refrigerante comum, carne suína, carne 

processada, doces e nhoque/massa recheda e explicou 8,2% da variância total 

(TABELA 6). 

O item açúcar foi o que mais explicou a variabilidade do Almoço, com 

comunalidade de 0,68, e o que menos explicou foram doces (0,17). 

Tabela 6 – Cargas Fatoriais após rotação para os Grupos de Alimentos dos 4 Padrões 

identificados no Almoço, para adultos e idosos (1038) do município de São Paulo. 

São Paulo, 2008. 

Grupos de Alimentos 
Padrões Alimentares 

h² 
Tradicional Salada 

Suco 

Adoçado 
Ocidental 

Arroz 0,81 0,02 0,03 0,03 0,66 

Feijão 0,74 -0,07 0,01 -0,08 0,57 

Massa Simples -0,59 -0,12 -0,02 -0,09 0,37 

Molhos/Maionese -0,33 0,00 0,23 0,21 0,21 

Hortaliças 0,05 0,81 0,00 -0,07 0,67 

Tempero para Salada 0,12 0,80 0,01 -0,04 0,65 

Condimento Natural -0,07 0,55 0,01 0,02 0,32 

Açúcar 0,09 -0,05 0,82 0,02 0,68 

Suco Natural -0,10 0,05 0,77 -0,12 0,62 

Bebida Alcoólica -0,06 0,08 -0,00 0,59 0,30 

Refrigerante Comum -0,03 -0,05 -0,16 0,51 0,29 

Carne Suína 0,22 -0,09 0,08 0,46 0,27 

Carne Processada 0,04 -0,07 -0,15 0,40 0,19 

Doces -0,03 0,04 0,21 0,35 0,17 

Nhoque/Massa Recheada -0,24 0,01 0,09 0,34 0,18 

      % Variância explicada 12,1 11,0 9,5 8,2 

 % Acumulada 12,1 23,1 32,6 40,8   
Notas: 

Os valores destacados indicam grupos de alimentos com cargas >|0,30|. 

h² = Comunalidade 
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5.2.2.1 Agrupamento dos Indivíduos 

 

 

Na análise de agrupamento, o maior índice Calinski Harabasz obtido foi de 

285,8, referente a 5 grupos, sendo a solução escolhida por discriminar bem os 

indivíduos. 

O Grupo 1 caracteriza-se por uma associação inversa ao padrão Tradicional 

enquanto o  Grupo 2 por uma alta aderência a esse padrão além de aderência inversa 

ao padrão Salada, embora a associação a esse último padrão ser estatisticamente 

igual ao do Grupo 1. O Grupo 3 apresentou uma associação mais elevada ao padrão 

Ocidental; o Grupo 4 ao padrão Suco Adoçado e o Grupo 5 ao padrão Salada 

(FIGURA 7). 

 
Figura 7 - Escores padronizados do Almoço de adultos e idosos (N=1038) do 

município de São Paulo. São Paulo, 2008. 
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O Grupo 1 (22,8% da amostra) apresentou uma proporção de mulheres 

elevada e maior proporção de idosos. O Grupo 2 foi o que apresentou a maior 

proporção de indivíduos (32,8%) e associou-se com uma proporção de homens mais 

elevada que a proporção geral de homens e uma maior proporção de indivíduos com 

até 1 SM. Os Grupos 3 e 4 são grupos pequenos, sendo que o Grupo 3 (8,5%) é de 

maioria masculina, adulta e indivíduos com mais de 1 SM, e o Grupo 4 (9,1%) é de 

maioria também adulta. Grupo 5 (23,83%) apresentou uma maior proporção de 

idosos, e o Grupo “Omite” (3,57%), dos indivíduos que não realizaram o Almoço, 

não apresentou associação com as características estudadas. Não foram observadas 

associação entre os grupos e a escolaridade dos indivíduos e estado nutricional não se 

associaram com nenhum Grupo estudado no Almoço (TABELA 7).  
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Tabela 7 – Características socioeconômicas, demográficas e estado nutricional 

segundo grupos do Almoço. População adulta e idosa (N=1070) do município de São 

Paulo. São Paulo, 2008. 

Variável 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Omite p- 

valor1 

n % n % n % n % n % n % 

                            

n 244 22,8 351 32,8 91 8,5 97 9,1 255 23,8 32 3,6¥ 

 

              
Sexo 

            

<0,001 

Masculino 65 26,6 162* 46,2* 49* 53,9* 32 33,0 93 36,5 13 40,6 

 
Feminino 179* 73,4* 189 53,9 42 46,2 65 67,0 162 63,5 19 59,4 

 

              
Faixa Etária 

            

<0,001 

Adultos 111 45,5 190 54,1 60* 65,9 63* 65,0 117 45,9 22 68,8 

 
Idosos 133* 54,5* 161 45,9 31 34,1 34 35,0 138* 54,1* 10 31,3 

 

              
Escolaridade 

            

0,148 

≤ 8 anos 143 58,6 228 65,0 46 50,6 54 55,7 151 59,2 18 56,3 

 
> 8 anos 101 41,4 123 35,0 45 49,4 43 44,3 104 40,8 14 43,7 

 

              
EN2  

            

0,159 

Sem ExPe 118 50,2 201 60,2 55 60,4 49 52,1 137 55,5 19 65,5 

 
Com ExPe 117 49,8 133 39,8 36 39,6 45 47,9 110 44,5 10 34,5 

 

              
Renda 

            

<0,001 

≤ 1 SM 98 40,2 191* 54,4* 31 34,1 39 40,2 104 40,8 18 56,3 

 
> 1 SM 146 59,8 160 45,6 60* 65,9* 58 59,8 151 59,2 14 43,0 

 
                            

Notas: 
n = Frequência simples 

% = Frequência relativa  

Escolaridade =em anos de estudo 
EN =Estado Nutricional 

ExPe = Excesso de Peso 

SM = Salários Mínimos 
1 Teste Qui-quadrado 
2 informações ignoradas: 40. 

* Significativo (p<0,05) para o resíduo ajustado padronizado (positivo) 
¥ = Frequência simples considerando expansão amostral 
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5.2.3 Padrão do Jantar 

 

 

Identificou-se que 12,8% dos indivíduos omitiram o Jantar. Dentre os que 

realizaram, foram observados 580 alimentos consumidos, os quais foram agrupados 

em 20 itens alimentares (TABELA 8). 

Tabela 8 – Distribuição do Consumo (em gramas) dos Grupos de Alimentos do 

Jantar, de adultos e idosos (N=926) do município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

Grupos Média de Consumo (g) DP
1
 Mín.

2
 Máx.

3
 

Arroz 75,41 50,89 8,87 310,18 

Refrigerante Comum 40,16 71,04 3,93 371,76 

Sopa/Caldo 35,58 85,63 1,66 550,17 

Carne Bovina 25,33 23,01 2,34 199,78 

Hortaliças 24,36 21,58 2,58 174,14 

Frutas 20,24 39,79 0,74 398,39 

Feijão 20,12 19,44 1,71 153,46 

Carne de Aves 17,48 14,63 3,26 112,79 

Salgado/Pizza/Sanduíche 16,11 36,18 1,46 199,18 

Massa Simples 14,64 23,94 1,36 302,60 

Tubérculos/Raízes 11,71 14,21 3,84 89,46 

Café 9,96 27,16 0,24 216,73 

Leite Integral 9,42 35,39 0,00 338,72 

Pão/Torrada/Biscoito 8,55 13,46 1,01 60,73 

Carne Processada 7,94 15,23 0,05 138,17 

Ovos 3,89 10,21 0,00 118,67 

Molhos/Maionese 1,95 12,54 0,00 203,20 

Condimento Natural 1,69 2,87 0,11 26,34 

Açúcar 1,42 2,13 0,08 14,92 

Tempero para Salada 1,39 1,16 0,00 10,97 

Notas: 
1DP = Desvio Padrão. 
2Mín. = Mínimo. 
3Máx. = Máximo. 

 

A correlação entre os grupos de alimentos apresentou coeficiente de 

correlação linear de Pearson variando de -0,368 a 0,612, sendo a correlação mais 

baixa observada de 0,001 entre Ovos e Condimento Natural (ANEXO 10). Os dados 
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se mostraram adequados para a realização da análise fatorial com KMO de 0,63 e 

Teste de Bartlett com p<0,001. 

Após a execução da análise fatorial, verificou-se que utilizando o critério da 

raiz latente (autovalores>1,0), seriam extraídos 9 fatores, e estes explicariam 63,3% 

da variabilidade e com base na análise do gráfico scree (FIGURA 8), 3 fatores 

localizados no maior declive seriam adequados para a análise fatorial, e explicariam 

29,4% da variabilidade dos itens originais. Por fim, foi analisada a questão da 

interpretabilidade e optou-se por extrair 4 fatores, pois contemplam itens importantes 

para a refeição estudada. 

 
Figura 8 - Screeplot – Gráfico de sedimentação de Catell mostrando os autovalores 

para cada fator, na extração fatorial de dados do Jantar de adultos e idosos (N=926) 

do município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

 

As cargas fatoriais obtidas após a rotação dos dados estão apresentadas na 

TABELA 9, sendo destacadas aquelas com valores maiores do que |0,30|. O item que 

mais explicou a variabilidade do Jantar foi o Arroz, com comunalidade de 0,67, e o 

que menos explicou foi Tubérculos/Raízes (0,12). 



59 

 

 

 

Tabela 9 – Cargas Fatoriais após rotação para os Grupos de Alimentos dos 4 Padrões 

identificados no Jantar, para adultos e idosos (N=926) do município de São Paulo. 

São Paulo, 2008. 

Grupos de Alimentos 

Padrões Alimentares 

h² Café com 

Leite e Pão 
Transição Tradicional Sopas e 

Fruta 

Café 0,74 -0,04 -0,01 0,01 0,54 

Pão/Torrada/Biscoito 0,68 -0,14 -0,18 0,01 0,51 

Açúcar 0,58 0,11 0,03 0,05 0,35 

Leite Integral 0,56 -0,13 -0,04 0,09 0,34 

Carne de Aves -0,31 -0,00 0,07 0,16 0,13 

Feijão -0,17 0,68 0,34 -0,06 0,61 

Arroz -0,25 0,64 0,44 -0,04 0,67 

Ovos -0,02 0,43 -0,09 0,04 0,20 

Carne Processada 0,00 0,40 -0,08 0,02 0,17 

Tubérculos/Raízes -0,03 0,32 0,07 0,14 0,12 

Molhos/Maionese -0,11 0,31 -0,42 0,27 0,35 

Sopa/Caldo -0,20 -0,55 -0,04 0,34 0,46 

Hortaliças -0,18 0,07 0,61 0,22 0,46 

Tempero para Salada -0,09 0,07 0,60 0,10 0,38 

Condimento Natural -0,05 0,02 0,49 0,10 0,25 

Carne Bovina -0,08 0,15 0,39 -0,12 0,20 

Massa Simples -0,18 0,20 -0,42 0,16 0,27 

Frutas -0,12 -0,05 -0,10 0,35 0,15 

Refrigerante Comum -0,16 0,01 -0,11 -0,69 0,51 

Salgado/Pizza/Sanduíche -0,12 -0,28 -0,17 -0,65 0,54 

      % Variância explicada 10,2 9,6 9,4 6,9 

 % Acumulada 10,2 19,7 29,1 36,0   
Notas: 

Os valores destacados indicam grupos de alimentos com cargas >|0,30|. 

h² = Comunalidade 

Os quatro padrões alimentares identificados explicaram 36,0% da variância 

total da dieta. O padrão “Café com Leite e Pão”, explicou 10,2% da variância total e 

foi caracterizado pela associação positiva com café, pão/torrada/biscoito, açúcar e 

leite integral; e negativa com carne de aves. O padrão “Transição” foi assim 

nomeado, por conter alimentos tanto de padrões de dieta tradicionais como 

ocidentais, sendo caracterizado pela associação positiva com de feijão, arroz, ovos, 

carne processada, tubérculos/raízes e molhos/maionese; e negativa com sopa/caldo, 
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explicou 9,6% da variância total. O padrão “Tradicional” indicou associação positiva 

com hortaliças, tempero para salada, condimento natural, arroz, carne bovina e 

feijão; e negativa com massa simples e molhos/maionese, e explicou 9,4% da 

variância total. E por fim, o padrão “Sopa e Frutas”, que explicou 6,9% da variância 

total, indica associação positiva com frutas e sopa/caldo; e negativa com refrigerante 

comum e salgado/pizza/sanduíches. 

 

 

5.2.3.1 Agrupamento dos Indivíduos 
 

 

O maior índice Calinski Harabasz obtido foi de 300,8 referente a 6 grupos, 

no entanto, o agrupamento com 5 grupos descreveu melhor os indivíduos 

apresentando um índice de 297,7, também elevado, sendo a solução escolhida. 

O Grupo 1 caracterizou-se por baixa aderência ao padrão Transição, e muito 

baixa ao padrão Sopa e Frutas, e o Grupo 2 por apresentar uma aderência elevada ao 

padrão Café com Leite e Pão. O Grupo 3 apresentou um alta aderência ao padrão 

Transição e o Grupo 4 apresentou aderência elevada ao padrão Tradicional. E o 

Grupo 5 apresentou alta aderência ao padrão Sopa e Frutas e baixa ao padrão 

Transição (FIGURA 9). 
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Figura 9 - Escores padronizados do Jantar de adultos e idosos (N=926) do município 

de São Paulo. São Paulo, 2008. 

O Grupo 1 que apresentou a menor proporção de indivíduos (10,7%) da 

amostra, associou-se com uma maior proporção de adultos, maior proporção de alta 

escolaridade e maior proporção de indivíduos com mais de 1 SM. O Grupo 2, que 

representou 15,0% dos indivíduos estudados é de maioria feminina; o Grupo 3, com 

maior proporção de indivíduos (29,9%) se associou com uma proporção de homens 

mais elevada do que a proporção geral, e uma proporção elevada de adultos. O 

Grupo 4 (16,3%) não apresentou associação com nenhuma outra característica além 

dos padrões e o Grupo 5 (14,5%) predomina idosos e baixa escolaridade. Por fim, o 

Grupo “Omite” não apresentou associação com nenhuma característica estudada, 

representando 12,9% dos indivíduos que não consumiram o Jantar. Não foi 

observada associação entre estado nutricional e os grupos estudados (TABELA 10). 
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Tabela 10 – Características socioeconômicas, demográficas e estado nutricional 

segundo grupos do Jantar. População adulta e idosa (N=1072) do município de São 

Paulo. São Paulo, 2008. 

Variável 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Omite p-

valor1 

n % n % n % n % n % N % 

                            

n 115 10,7 161 15,0 320 29,9 175 16,3 155 14,5 146 12,8¥ 

 

              
Sexo 

            

<0,05 

Masculino 50 43,5 49 30,4 140* 43,8* 78 44,6 53 34,2 48 32,9 

 
Feminino 65 56,5 112* 69,6* 180 56,2 97 55,4 102 65,8 98 67,1 

 

              
Faixa Etária 

            

<0,001 

Adultos 89* 77,4* 78 48,4 186* 58,1 101 57,7 45 29,0 69 47,3 

 
Idosos 26 22,6 83 51,6 134 41,9 74 42,3 110* 71,0* 77 52,7 

 

              
Escolaridade 

            

<0,001 

≤ 8 anos 40 34,8 106 65,8 196 61,2 102 58,3 105* 67,7* 94 64,4 

 
> 8 anos 75* 65,2* 55 34,2 124 38,8 73 41,7 50 32,3 52 35,6 

 

              
EN2  

            

0,279 

Sem ExPe 56 51,9 93 59,2 186 60,9 92 55,1 76 51,0 76 53,1 

 
Com ExPe 52 48,1 64 40,8 120 39,1 75 44,9 73 49,0 67 46,9 

 

              
Renda 

            

<0,05 

≤ 1 SM 37 32,2 76 47,2 166 51,9 77 44,0 64 41,3 68 46,6 

 
> 1 SM 78* 67,8* 85 52,8 154 48,1 98 56,0 91 58,7 78 53,4 

 
                            

Notas: 
n = Frequência simples 

% = Frequência relativa  

Escolaridade =em anos de estudo 
EN =Estado Nutricional 

EP = Excesso de Peso 

SM = Salários Mínimos 
1 Teste Qui-quadrado 
2 informações ignoradas: 42. 

* Significativo (p<0,05) para o resíduo ajustado padronizado (positivo) 
¥ Frequência simples considerando expansão amostral 
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5.3 RESUMO DOS RESULTADOS 

 

O QUADRO 2 apresenta a síntese dos resultados obtidos. Para cada 

agrupamento de cada uma das refeições foram obtidas as caracterizações dos grupos, 

e para cada grupo temos um perfil de acordo com as variáveis: sexo, idade, 

escolaridade e renda. 

 

Quadro 2 – Síntese dos resultados obtidos. 

Refeição Grupo 
Padrão de 

Refeição 

Sexo Faixa Etária Escolaridade Renda 

M F Adultos  Idosos Baixa Alta Baixa Alta 

Café da 

Manhã 

G1 |-|Lanche   x     x       

G2 |+|Saudável       x         

G3 |+|Lanche               x 

G4 
|+|Tradicional 

x 
              

|-|Saudável               

Omite x   x     x     

Almoço 

G1 |-|Tradicional   x   x         

G2 |+|Tradicional x           x   

G3 |+|Ocidental x   x         x 

G4 |+|Suco Adoçado     x           

G5 |+|Salada       x         

Omite                 

Jantar 

G1 
|-|Transição     

x 
    

x 
  

x 
|-| Sopa e frutas           

G2 |+|Café Leite Pão   x             

G3 |+|Transição x   x           

G4 |+|Tradicional                 

G5 
|+|Sopa e Frutas       

x 
        

|-|Transição               

Omite                 

Notas: 

M = Sexo masculino 

F = Sexo feminino 

+ = Associação positiva ao padrão 
- = Associação negativa ao padrão 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O dia alimentar dos indivíduos é composto por refeições e em menor 

frequência por lanches intermediários. As três refeições principais, café da manhã, 

almoço e jantar são as responsáveis por fornecer a maioria dos nutrientes diários 

necessários para os indivíduos. Neste estudo analisando os padrões alimentares por 

refeições foi possível identificar a prevalência de não realização da refeição, bem 

como identificar padrões inerentes ao café da manhã, almoço e jantar, fato pouco 

evidenciado na literatura, que privilegia mais o café da manhã, rotulando-o como 

refeição mais importante do dia (DESHMUKH-TASKAR et al, 2013; YOO et al, 

2014). 

Nas três refeições estudadas encontrou-se basicamente a tendência do 

consumo de três padrões bem consolidados: um padrão tradicional, um padrão com 

alimentos ricos em fibras e baixo teor de gorduras e um padrão com alimentos ricos 

em gorduras e sódio, visto que no almoço e no jantar surgiu um quarto padrão que se 

dissocia desses três perfis. 

O padrão Tradicional do café da manhã apresentou associação positiva com 

café, açúcar, manteiga/margarina e pão/torrada e negativa com leite integral e 

achocolatado, achados similares aos de SIEGA-HIZ et al (2000) que encontraram o 

pão e café como os alimentos mais comumente consumidos no café da manhã, além 

do leite e cereal matinal que apresentaram consumo importante nessa refeição.  

No almoço e no jantar os alimentos que caracterizaram a refeição como 

Tradicional foi a combinação arroz e feijão, sendo que no jantar, além desses 
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alimentos o padrão se caracterizou por hortaliças, carne bovina, tempero para salada 

e condimento natural. Esta combinação aparece na grande maioria dos estudos 

brasileiros de padrões da dieta (SICHIERI et al, 2002; MARCHIONI et al, 2005; 

NEUMANN et al, 2007; CUNHA et al, 2010; GIMENO et al, 2011; MARCHIONI 

et al, 2011; NASCIMENTO et al, 2011; VILELA et al, 2014), e seu consumo tem 

mostrado efeito protetor no IMC, circunferência da cintura, relação cintura quadril e 

câncer oral (SICHIERI et al, 2002; MARCHIONI et al, 2007; NEUMANN et al, 

2007; CUNHA et al, 2010; TOLEDO et al, 2010). O papel protetor da dieta 

tradicional brasileira pode ser devido ao baixo índice glicêmico do feijão, baixa 

densidade energética do arroz e do feijão e o alto consumo de fibras (SICHIERI, 

2002), e a combinação de arroz e feijão representou 46,7% da disponibilidade total 

de fibras nos domicílios brasileiros entre 2008 e 2009 (SARDINHA et al, 2014). 

No café da manhã, o padrão Saudável foi o que representou a maior 

proporção da variância explicada, sendo caracterizado por frutas, pão integral, leite 

desnatado/semidesnatado e queijo branco e associação negativa com leite integral e 

pão/torrada; no almoço, o padrão que seguiu a mesma tendência de alimentos que 

fazem parte de uma dieta saudável foi o padrão Salada (segunda maior proporção de 

variância explicada), composto por hortaliças, tempero para salada e condimento 

natural; e no jantar o padrão Sopa e Frutas (quarta maior proporção de variância 

explicada), composto por frutas e sopa/caldo e aderência inversa de 

salgado/pizza/sanduíche e refrigerante comum. Esse tipo de padrão é compatível aos 

achados em outros estudos de padrão da dieta composto por alimentos ricos em 

fibras, como frutas, hortaliças e grãos integrais e baixo conteúdo de gorduras como 

os laticínios desnatados e carnes magras (MURTAUGH et al, 2007; HEIDEMANN 
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et al, 2008; GIMENO et al, 2011; AKTER et al, 2012; ZENG et al, 2013). Há muitos 

benefícios relacionados à adoção desse tipo de dieta, que tem sido associada com 

menores níveis de pressão arterial diastólica, menor prevalência de hipertensão, 

menor risco de doenças coronarianas, e menor mortalidade cardiovascular (HU et al, 

2000; FUNG et al, 2001; OSLER et al, 2001; NEUMANN et al, 2007; 

HEIDEMANN et al 2011). A dieta estabelecida pelo estudo DASH (Dietary 

Approachs to Stop Hypertension), rica em frutas, vegetais, alimentos integrais, leite e 

derivados desnatados, quantidade reduzida de gorduras saturadas e colesterol 

demonstrou diminuir substancialmente a pressão sanguínea (APPEL et al, 1997; 

LIMA et al,2013).  

Se por um lado o padrão Saudável tem efeitos benéficos à saúde, o padrão 

geralmente rotulado de Ocidental tem sido associado positivamente com hipertensão, 

risco de doenças coronarianas, gordura abdominal e câncer de cólon (HU et al, 2000; 

FUNG et al, 2003; NEUMANN et al, 2007; HEIDEMANN et al 2011; VILELA et 

al, 2014), sendo caracterizado principalmente por alimentos ricos em gorduras, 

açucares e sódio, como as carnes vermelhas, carnes processadas, embutidos, 

refrigerantes, doces entre outros (HU et al, 1999; FUNG et al, 2001; MURTAUGH 

et al, 2007; HEIDEMANN et al, 2008; CUNHA et al, 2010; VILELA et al, 2014). O 

padrão Lanche (frios, pão/torrada e queijo amarelo) encontrado no café da manhã e o 

padrão Ocidental (carne suína, carne processada, doces, refrigerante comum, bebida 

alcoólica e nhoque/massa recheada) identificado no almoço são característicos desse 

tipo de padrão. No jantar, no entanto, observou-se o padrão Transição (arroz, carne 

processada, ovos, feijão, molhos/maionese e tubérculos/raízes), pois apresentou tanto 

alimentos que seriam considerados no padrão Ocidental, como os alimentos que 
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definem o padrão Tradicional. VILELA et al (2014) identificaram um padrão similar, 

o “Regional Tradicional”, caracterizado por grãos refinados e tubérculos, pratos 

regionais (como a feijoada, banana frita), carnes e ovos, café, açúcar, arroz e feijão, e 

esse padrão apresentou associação positiva com gordura abdominal. Os autores 

destacaram que essa associação se deva a presença dos alimentos ricos em gordura. 

O item que mais explicou o almoço foi o açúcar (h² = 0,68) e seu consumo 

tem aumentado dramaticamente nas últimas décadas nas sociedades ocidentais, 

sendo considerado como um grande risco para o desenvolvimento da obesidade 

(MALIK et al, 2013). De acordo com dados da POF de 2008-2009 61% da 

população brasileira apresentou consumo excessivo de açúcar livre (açúcar de adição 

somado ao açúcar proveniente dos sucos) (IBGE, 2010b). No presente estudo, o 

açúcar se associou a suco de frutas definindo o padrão Suco Adoçado do almoço, 

semelhante aos achados de CAVADINI et al (2000), que estudaram o consumo 

alimentar de adolescentes americanos e encontraram associação positiva entre 

consumo de açúcares e sucos, e negativa entre consumo de açúcares e refrigerantes, 

sugerindo que os açúcares são acrescidos durante o preparo de todos os sucos.  

O padrão que representou a maior proporção da variância explicada do 

jantar foi um padrão típico do café da manhã paulistano, o padrão Café com Leite e 

Pão, caracterizado por café, açúcar, pão/torrada/biscoito e leite integral. Esse padrão 

é um exemplo bem claro do benefício do estudo dos padrões por refeições, pois 

numa análise global de padrões alimentares, ficaria subentendido que esses alimentos 

fizessem parte do café da manhã (MATTOS E MARTINS, 2000). MATTOS E 

MARTINS (2000) estudaram a composição das refeições de 559 indivíduos com 

mais de 20 anos de um município de São Paulo e identificaram como alimentos mais 
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consumidos no café da manhã: café, pão francês, leite e margarina; e ao analisarem a 

quantidade de fibras, observaram que essa foi a refeição que menos contribuiu com o 

conteúdo de fibras. Desse modo, nossos achados indicam que as mulheres estão 

substituindo o jantar por um padrão pobre em fibras, prática que deve ser 

desestimulada.  

Foi encontrada em nosso estudo prevalência de não realização do café da 

manhã de 5,6%, este valor está abaixo dos encontrados em outros estudos 

(NICKLAS et al, 1998; KCDC, 2008; HAIRE-JOSHU et al, 2011). NICKLAS et al 

(1998), em uma coorte de adultos jovens de uma cidade americana, encontraram 

prevalência de 37% de não realização do café da manhã, os critérios utilizados pelos 

pesquisadores para definir tal refeição foram as seguintes: a refeição café da manhã 

deveria conter uma mistura de alimentos ou um alimento em que o valor de 

macronutrientes fosse igual ou excedesse ao de 1 porção de leite. É evidente que o 

tipo de definição escolhida pode influenciar significativamente os resultados e 

interpretação dos estudos em que vão ser utilizados (GATENBY, 1997), desse modo, 

um consenso na definição das refeições é necessário para os estudos serem 

comparáveis. 

Cerca de 3,6% dos indivíduos não realizaram o almoço e 12,8% omitiram o 

jantar. MOSTAD et al (2014) encontraram associação entre obesidade central e baixa 

frequência de café da manhã e almoço, e consumo mais frequente de snacks à noite. 

A proporção mais alta de indivíduos que não consumiram o jantar pode estar 

relacionada aos métodos utilizados no estudo, que considerou a auto-nomeação da 

refeição, desse modo, os indivíduos que comeram um lanche a noite e o 

denominaram dessa maneira não foram considerados para análise desta refeição. Por 
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outro lado, os indivíduos que computaram o lanche consumido a noite como snack e 

não como jantar, podem estar incluídos neste estudo como jantar realizado, caso o 

individuo tenha auto denominado o lanche como o seu jantar.  

Os grupos que se associaram com idosos (grupo 2 do café da manhã, grupo 

5 do almoço e jantar) apresentaram grande aderência ao café da manhã Saudável, 

almoço Salada e jantar Sopas e Frutas - também associado à Baixa escolaridade - e 

baixa aderência ao almoço Tradicional. Analisando o dia alimentar dos grupos com 

predominância de idosos é possível identificar padrões com alimentos tipicamente 

conhecidos como benéficos à saúde e que fazem parte de uma alimentação saudável 

(WHO, 2002). Essas escolhas adotadas pelos idosos pode se dar por conta de uma 

preocupação com a saúde na idade avançada, ou por já apresentarem problemas de 

saúde que exigem uma mudança na alimentação para controle das doenças, tais como 

Diabetes, Hipertensão, Problemas Cardiovasculares. Como se trata de um estudo 

transversal, não é possível identificar a relação causal dessa atitude.  

Contrário ao padrão dos grupos de idosos, os grupos que tiveram maior 

concentração de homens e adultos (grupos omite de café da manhã e 3 de almoço e 

jantar) se associaram com um alto consumo do almoço Ocidental e jantar Transição, 

além de o grupo que omite o café da manhã ter se mostrado associado com uma 

maior escolaridade. O padrão alimentar de não realizar o café da manhã, e por 

consumir alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio, seguido pelos homens e 

adultos têm sido associado a níveis de colesterol elevado, hipertensão, risco de 

doenças coronarianas, gordura abdominal e câncer de cólon (HU et al, 2000; FUNG 

et al, 2003; NEUMANN et al, 2007; HEIDEMANN et al 2011; DESHMUKH-

TASKAR et al, 2013; VILELA et al, 2014). 
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Nossos achados foram semelhantes ao estudo de HEIDEMANN et al 

(2011), que identificaram 2 padrões alimentares em um estudo de base populacional 

de alemães. O padrão que eles chamaram de “health-conscious” (vegetais, legumes, 

frutas, peixe, grãos integrais, batatas e carne vermelha) apresentou associação com 

idosos, e o padrão denominado “processed foods” (grãos refinados, carne processada, 

bebidas açucaradas, ovos, batatas, cerveja, doces, snacks e manteiga) apresentou 

associação com adultos e homens. NEUMANN et al (2007) estudou a população 

paulistana e encontrou um padrão denominado “aterogênico” (feijoada, carne bovina 

e miúdos, porco, frango, linguiça, ovo, bebidas alcoólicas, sal) que teve associação 

com homens e escolaridade fundamental. 

Nenhum grupo de indivíduos se destacou por apresentar maior proporção de 

alteração do estado nutricional, no entanto, os adultos estudados apresentaram IMC 

médio de 25,24kg/m², caracterizando excesso de peso. No Brasil observa-se no 

período de 1974-1975 a 2008-2009 um aumento na prevalência de excesso de peso 

em adultos em quase três vezes no sexo masculino e em quase duas vezes no sexo 

feminino (IBGE, 2010a). Esse aumento vem sendo associado ao estilo de vida 

sedentário dos indivíduos e a mudança nos padrões alimentares (KAC et al, 2003; 

POPKIN 2003; SHETTY, 2013) 

O grupo com maior concentração de adultos no almoço (grupo 4) 

apresentou alta aderência ao padrão Suco Adoçado, e no jantar, o grupo que se 

associou com adultos, também apresentou associação com indivíduos de 

escolaridade e renda mais elevada (grupo 1) e apresentou baixo consumo tanto do 

jantar Transição como Sopa e Frutas. Já o grupo com predomínio de homens no café 

da manhã (grupo 4) se associou com consumo elevado de café da manhã Tradicional, 
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e no almoço o grupo com maior concentração de homens, assim como de indivíduos 

de menor renda familiar per capita se associou com consumo elevado do almoço 

Tradicional. GIMENO et al (2011) estudaram adultos e idosos do município de 

Ribeirão Preto e encontraram o padrão Saudável (hortaliças, frutas e laticínios 

desnatados) que apresentou tendência de aumento de aderência a esse padrão, na 

medida em que aumentaram a escolaridade e a idade dos indivíduos; e o padrão 

popular (feijão, cereais e gordura vegetal) foi 34% menos frequente entre aqueles 

com níveis de colesterol > 200mg/dL e 47% menos frequente entre os de maior renda 

familiar per capita. Similar aos nossos achados, na pesquisa realizada pelo VIGITEL 

em 2008 na população de Belo Horizonte, os homens apresentaram associação com 

os seguintes fatores de risco: maior consumo de carne com gorduras, leite com 

gordura, refrigerantes, consumo abusivo de bebida alcoólica, maior consumo de 

feijão e atividade física em tempo livre (DUARTE et al, 2013). O alto consumo de 

bebidas alcóolicas pelos homens também ficou evidente nos dados da POF de 2008-

2009, que demonstrou um consumo de bebidas alcóolicas pelos homens 5 vezes 

maior que das mulheres (IBGE, 2010b). 

Por fim, o grupo com predomínio de mulheres e menor escolaridade no café 

da manhã (grupo 1) se associou a um baixo consumo do café da manhã Lanches, os 

grupos com predomínio de mulheres no almoço e jantar (grupos 1 e 2, 

respectivamente) apresentaram baixo consumo do almoço Tradicional, e por um alto 

consumo do jantar Café com Leite e Pão. Em estudo realizado na Suécia, que avaliou 

o padrão alimentar de mulheres através da análise de cluster, encontrou um padrão 

denominado “Café e Sanduíches” constituído por café, pão e produtos de baixo teor 
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de gordura (WINKVIST et al, 2009), apesar de não ter avaliado padrão por refeição, 

este padrão é similar ao encontrado em nosso estudo. 

O grupo 4 do jantar Tradicional, não apresentou associação com nenhuma 

característica estudada, talvez pelo fato de ser um padrão consumido, de certa forma, 

por todos, ou seja, todos se aderem a esse padrão de alguma maneira, não havendo 

nenhum grupo que se destaque mais que os outros, pois apresenta características 

típicas do brasileiro, e da população paulistana: arroz, feijão, carne bovina e salada. 

Essas diferenças entre sexo, idade, escolaridade e renda são importantes 

para orientar a atuação das políticas públicas e dos profissionais de saúde. As ações 

de promoção de uma alimentação saudável voltada para refeições são mais fáceis de 

serem seguidas, visto que evitar ou estimular o consumo de determinados alimentos 

sem nortear as pessoas onde devem ser feitas essas mudanças no seu dia alimentar 

torna-se de difícil execução. Neste estudo foi possível observar a riqueza de detalhes 

na composição das refeições.  

Em todas as refeições apareceram padrões saudáveis, não saudáveis e 

tradicionais, evidenciando grupos de indivíduos que precisam de atenção quanto aos 

padrões alimentares que estão seguindo ao longo do dia. 

Dentre as limitações deste estudo podemos citar a não possibilidade de 

avaliar o transito dos indivíduos ao longo do dia, ou seja, se os indivíduos que 

apresentam um café da manhã saudável mantém este mesmo padrão nas outras 

refeições, essa análise seria possível se considerássemos apenas os indivíduos que 

realizaram as três refeições, no entanto, haveria muitas perdas, mas trata-se de um 

objetivo para estudos futuros. A utilização da auto nomeação da refeição pelos 

indivíduos pode ter influenciado nos resultados, principalmente nas prevalências de 
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omissão das refeições, por isso faz-se necessário na literatura científica discutir as 

definições.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

O estudo dos padrões da dieta separadamente por refeições permitiu a 

identificação das peculiaridades existentes em cada refeição, além dos indivíduos que 

não as realizaram. Os resultados encontrados no presente estudo indicam que padrões 

alimentares identificados de acordo com a refeição consumida discriminam melhor o 

consumo alimentar, e a associação entre a aderência a esses padrões e fatores 

demográficos e socioeconômicos sugerem a existência de públicos-alvo para o 

planejamento e execução de políticas públicas em alimentação e nutrição. É 

importante que outros estudos realizem a análise de refeições em outras regiões do 

país para o fornecimento de subsídios mais consistentes para a realização de políticas 

públicas mais eficientes no Brasil 
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ANEXO 1 – Plano de Amostragem do ISA-Capital 2008 

 

O plano de amostragem baseou-se na obtenção de amostra probabilística 

complexa, com a definição de 8 grupos de idade e sexo (domínios amostrais), com o 

objetivo de garantir uma amostra representativa em cada área de estudo. Os 8 

domínios foram: população menor de um ano; população de 1 a 11 anos; homens de 

12 a 19 anos; mulheres de 12 a 19 anos; homens de 20 a 59 anos; mulheres de 20 a 

59 anos; homens de 60 anos e mais; mulheres de 60 anos e mais (CESAR et al, 

2009). 

Para o cálculo do tamanho da amostra utilizou-se a fórmula: 

   
      

   ⁄   
     

 

Onde: 

 P = proporção de indivíduos a ser estimada; 

 z = valor na curva normal reduzida correspondente ao nível de confiança 

utilizado na determinação de P; 

 d = erro de amostragem; 

 deff = efeito do delineamento 

(SILVA, 2001) 

Considerou-se: 

 Proporção a ser estimada nos subgrupos populacionais de 50% 

(P=0,50), por ser a de maior variabilidade, levando à obtenção de 

tamanhos de amostras conservadores; 
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 Coeficiente de confiança de 95% (z=1,96) na determinação dos 

intervalos de confiança; 

 Erro de amostragem de 7%, indicando que a estimativa da amostra e o 

parâmetro populacional não deveriam exceder esse valor (d=0,07); 

 Efeito do delineamento (deff) igual a 1,5. 

Desse modo, a expressão que define o No totalizou 294, que foi arredondado 

para 300 entrevistas em cada subgrupo populacional de interesse (ALVES & 

ESCUDER, 2009). 

Baseado no Censo de 2000 foi calculado o tamanho da amostra para cada 

domínio, com frações amostrais variando de 1 a 7, sendo 1 o domínio com a menor 

população (menores de 1 ano). 

Foi realizado o sorteio aleatório simples da amostra através de 

conglomerados em dois estágios: setores censitários (unidade primária de 

amostragem) e domicílios. Sorteou-se 70 setores censitários, dentre os 267 

pertencentes à amostra da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 

realizada em 2005 pelo IBGE; e o número de domicílios por setor variou de 13 a 90 

de acordo com o domínio amostral. Devido ao tamanho dos setores censitários serem 

30% maiores em relação ao Censo de 2000 (com base no qual foi feito o sorteio da 

PNAD), na época do planejamento da pesquisa, a amostra não aumentou em função 

da taxa de não resposta (previsto 20%) e do encontro de domicílios vagos (previsão 

da ordem de 5%). Assim, o tamanho da amostra estipulado foi de 4024 indivíduos. 
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ANEXO 2 – Histogramas dos Grupos de Alimentos excluídos na etapa 2 pelo baixo 

consumo (consumo próximo a zero) no Café da Manhã, Almoço e Jantar. 

 

Por conta do ajuste pelo MSM, alguns alimentos, que antes do ajuste 

apresentavam consumo zero, após o ajuste passam a apresentar um pequeno 

consumo que o software imputa para cada indivíduo, sendo este consumo 

praticamente zero. Desse modo, o baixo consumo foi verificado através do 

histograma, e aqueles com muito baixo consumo (barra do histograma próxima ao 

zero) em mais de 95% da amostra, foram excluídos. A seguir encontram-se os 

histogramas separados por refeição 

 

 Café da Manhã 

Gráfico A – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de biscoito doce 

no Café da Manhã. São Paulo, 2008. 
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Gráfico B – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de geleia no 

Café da Manhã. São Paulo, 2008. 

 

 

 

Gráfico C – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de mel no Café 

da Manhã. São Paulo, 2008. 
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Gráfico D – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de patê no Café 

da Manhã. São Paulo, 2008. 

 

 Almoço 

Gráfico E – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de queijo no 

Almoço. São Paulo, 2008. 
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Gráfico F – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de tapioca no 

Almoço. São Paulo, 2008. 

 

 

Gráfico G – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de tempero 

pronto no Almoço. São Paulo, 2008. 
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 Jantar 

Gráfico H – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de 

Manteiga/Margarina no Jantar. São Paulo, 2008. 

 

Gráfico I – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de Preparações a 

base de farinha no Jantar. São Paulo, 2008. 
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Gráfico J – Histograma com porcentagens do consumo (em gramas) de Tempero 

pronto no Jantar. São Paulo, 2008. 
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ANEXO 3 – Quadros com os Grupos de Alimentos excluídos em cada etapa do 

agrupamento do Café da Manhã, Almoço e Jantar. 

 

Em todas as etapas verificou-se a possibilidade de juntar os grupos com 

características nutricionais semelhantes, levando em consideração se as correlações 

eram parecidas. Por exemplo, no Almoço os grupos “feijão”, “feijoada”, “virado a 

paulista” e “tutu de feijão”, poderiam se unir a um mesmo grupo, no entanto ao 

observar os grupos que esses alimentos se correlacionavam (QUADRO A), notou-se 

que essa possível união poderia atrapalhar as análises. 

Quadro A – Exemplo Comparativo.  

 

Feijão Feijoada Virado a paulista Tutu de feijão 

Arroz +       

Macarrão -       

Frutas -       

Carne bovina +       

Carne suína     +   

Carne processada   +     

Ovos     +   

Feijão   -     

Refrigerante   +     

Suco industrializado     +   

Bebida alcóolica   +     

Peixes     + + 

Massas recheadas -       

Pães -       

Leite integral -       

Chá -       

Feijoada -       

Sanduíches -       

Sopas/Caldos -       

Tapioca   +     

Tempero pronto -       

Bolo   +     
Notas: 

+ = Correlação positiva com p<0.05 
- = Correlação negativa com p<0.05 
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Quadro B – Alimentos ou Grupos de Alimentos excluídos (41 grupos) em cada etapa 

de agrupamento do Café da Manhã. São Paulo, 2014. 

Grupos Excluídos na Etapa 1 (29 grupos) 

Grupo de Alimento 
2 

medidas 
% de Zeros h² Alimentos do R24h 

Adoçante NÃO NA NA Adoçante artificial 

Água NÃO NA NA Água com gás 

Arroz Branco NÃO NA NA Arroz branco 

Bebidas Alcóolicas NÃO NA NA Cerveja, Chá de amendoim, Vodca 

Caldo de Cana NÃO NA NA Caldo de cana 

Carnes e Ovos NÃO NA NA Carne bovina/suína/aves/peixe, ovos 

Cevada NÃO NA NA Cevada 

Condimento Natural NÃO NA NA Canela, Alho, Orégano, Pimenta 

Feijão NÃO NA NA Feijão carioca 

Fermento NÃO NA NA Fermento 

Gordura Animal NÃO NA NA Gordura de porco 

Hortaliças NÃO NA NA 
Verduras frescas, Legumes frescos, 

vegetais enlatados 

Isotônico NÃO NA NA Isotônico 

Linhaça NÃO NA NA Linhaça 

Maionese NÃO NA NA Maionese 

Manteiga de Amendoim NÃO NA NA Manteiga de amendoim 

Macarrão Instantâneo NÃO NA NA Macarrão Instantâneo 

Mistura de Leite NÃO NA NA Achocolatado pronto para beber 

Molhos NÃO NA NA Molho tomate, Ketchup 

Preparações a base de milho NÃO NA NA Cuscuz com leite, Angu 

Ração Humana NÃO NA NA Ração humana 

Salgado/Pizza/Sanduíche NÃO NA NA 
Sanduíche, Croquete, Risoles, Pastel, 

Fogazza, Pão de Queijo, Esfirra, Pizza 

Sopa/Caldo NÃO NA NA Sopas de legumes 

Substitutos de Refeição NÃO NA NA Shakes 

Suplemento Proteico NÃO NA NA Suplemento de proteína 

Tapioca NÃO NA NA Tapioca 

Tempero Pronto NÃO NA NA Tempero industrializados 

Tubérculo/Raízes NÃO NA NA Batata doce cozida, Mandioca cozida 

Vitaminas com frutas NÃO NA NA 
Vitamina de 

banana/abacate/maçã/mamão 

Grupos Excluídos na Etapa 2 (11 grupos) 

Biscoito doce SIM 
ver 

histograma 
NA Biscoito recheado/sem recheio 

Cereais SIM 96.0 NA Aveia, Cereal de milho, Farinha láctea 

Chás SIM 95.7 NA Chá camomila/mate 

Geleias SIM 
ver 

histograma 
NA Geleia de frutas 

Iogurte SIM 98.0 NA 
Iogurte 

integral/desnatado/semidesnatado 

Mel SIM 
ver 

histograma 
NA Mel 

Patês SIM 
ver 

histograma 
NA 

Patê atum/ovos 

cozidos/ricota/frango/presunto/sardinha 
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Produtos a base de soja SIM 98.6 NA Leite de soja com/sem sabor 

Refrigerante SIM 98.4 NA Refrigerante convencional/diet/light 

Sucos SIM 95.3 NA Suco natural/industrializado 

Tempero para salada SIM 99.1 NA 
Azeite de oliva, Óleo de soja, Sal 

refinado/marinho, Vinagre 

Grupos Excluídos na Etapa 3 (1 grupo) 

Doces SIM NA 0.07 
Bolo, Chiclete, Pirulito, Bala, Doces a 

base de frutas, Tortas 
Notas: 
NA = Não se aplica 

h² = Comunalidade 

ver histograma = Histogramas no ANEXO 2 

Quadro C – Alimentos ou Grupos de Alimentos excluídos (45 grupos) em cada etapa 

de agrupamento do Almoço. São Paulo. 

Grupos Excluídos na Etapa 1 (30 grupos) 

Grupo de Alimento 
2 

medidas 
% de Zeros h² Alimentos do R24h 

Achocolatado NÃO NA NA Achocolatado em pó 

Água NÃO NA NA Água com gás 

Arroz integral NÃO NA NA Arroz integral 

Batata chips NÃO NA NA Batata chips industrializada 

Bebida a base de soja NÃO NA NA Bebida a base de soja com/sem sabor 

Caldo de cana NÃO NA NA Caldo de cana 

Cereal NÃO NA NA Aveia, Farelo de trigo 

Cerveja sem álcool NÃO NA NA Cerveja sem álcool 

Feijoada NÃO NA NA Feijoada, Dobradinha 

Frios NÃO NA NA 
Presunto, Peito de Peru, Salame, 

Mortadela 

Iogurte NÃO NA NA Iogurte integral 

Leguminosas NÃO NA NA Feijão branco, Lentilha 

Leite semidesnatado NÃO NA NA Leite semidesnatado  

Leite integral NÃO NA NA Leite integral 

Linhaça e outros NÃO NA NA Linhaça, Farinha de maracujá 

Macarrão instantâneo NÃO NA NA Macarrão instantâneo 

Manteiga/Margarina NÃO NA NA Manteiga/Margarina com sal 

Milho NÃO NA NA Milho cozido 

Mistura de leite NÃO NA NA Achocolatado pronto para beber 

Oleaginosas NÃO NA NA Amendoim, Nozes 

Patê NÃO NA NA Patê berinjela/sardinha 

Prep a base de farinha NÃO NA NA 
Farofa, Cuscuz, Farinha de milho, 

Polenta 

Prep a base vegetais NÃO NA NA 
Creme de milho, Abobrinha recheada, 

Salada de maionese 

Proteína de soja NÃO NA NA Proteína texturizada de soja, Tofu 
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Refeição oriental NÃO NA NA Algas, Sushi, Guioza 

Risoto e arroz de forno NÃO NA NA Risoto, Arroz de forno 

Salgado/Pizza/Sanduíche NÃO NA NA 
Sanduíche, Pastel, Empada, Pão de 

Queijo, Croissant, Pizza 

Tutu de feijão NÃO NA NA Tutu de feijão 

Vegetais enlatados NÃO NA NA 
Tomate/Azeitona/Grão de 

bico/Alcaparra/Milho em conserva 

Virado a paulista NÃO NA NA Virado a paulista 

Grupos Excluídos na Etapa 2 (8 grupos) 

Café SIM 96.14 NA Café infusão/solúvel 

Chá SIM 99.5 NA Chá camomila/mate/verde 

Petiscos SIM 95.8 NA 
Batata/Mandioca/Polenta frita, Bolinho 

de arroz 

Queijo SIM 
ver 

histograma 
NA 

Queijo parmesão/mussarela/provolone 

/branco, Cream cheese, Ricota 

Refrigerante diet SIM 98.3 NA Refrigerante diet 

Sopa/Caldo SIM 97.3 NA 
Caldo de calabresa/galinha/verde, 

Canja, Sopas caseiras 

Tapioca SIM 
ver 

histograma 
NA Tapioca 

Tempero pronto SIM 
ver 

histograma 
NA Temperos industrializados cubo/sachê 

Grupos Excluídos na Etapa 3 (7 grupos) 

Carne Aves SIM NA 0.10 
Frango, Galinhada, Miúdos de Ave, 

Peixe, Camarão, Polvo, Moqueca 

Carne Bovina SIM NA 0.04 Carne cozida, Bife a parmegiana 

Frutas SIM NA 0.09 Frutas frescas com e sem casca 

Ovos SIM NA 0.08 Ovo cozido/frito, Omelete 

Peixes e Frutos do mar SIM NA 0.10 Peixe, Camarão, Polvo, Moqueca 

Suco industrializado SIM NA 0.10 Sucos prontos para o consumo 

Tuberculos/Raízes SIM NA 0.03 
Batata, Mandioca, Purê de batata, 

Inhame 
Notas: 

NA = Não se aplica 
h² = Comunalidade 

ver histograma = Histogramas no ANEXO 2 

 

Quadro D – Alimentos ou Grupos de Alimentos excluídos (50 grupos) em cada etapa 

de agrupamento do Jantar. São Paulo. 

Grupos Excluídos na Etapa 1 (40 grupos) 

Grupo de Alimento 
2 

medidas 
% de Zeros h² Alimentos do R24h 

Achocolatado NÃO NA NA Achocolatado em pó 

Água NÃO NA NA Água com gás 

Arroz integral NÃO NA NA Arroz integral 

Bebida a base de soja NÃO NA NA Bebida a base de soja com/sem sabor 

Carne Suína NÃO NA NA 
Carne suína frita/cozida/assada, 

Sarapatel, Torresmo, Miúdos Suíno 
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Cereal NÃO NA NA Aveia, Cereal de milho, Farinha láctea 

Chás NÃO NA NA Chá camomila/mate/verde 

Feijoada NÃO NA NA Feijoada 

Frios NÃO NA NA 
Presunto, Peito de Peru, Salame, 

Mortadela 

Geleia NÃO NA NA Geleia de frutas 

Guacamole NÃO NA NA Guacamole 

Iogurte desn/semi NÃO NA NA Iogurte desnatado/semidesnatado 

Iogurte inetegral NÃO NA NA Iogurte integral 

Leguminosas NÃO NA NA Feijão branco, Lentilha 

Linhaça e outros NÃO NA NA Linhaça, Farinha de maracujá 

Mel NÃO NA NA Mel 

Milho NÃO NA NA Milho cozido 

Nhoque/Massa recheada NÃO NA NA 
Nhoque recheado, Canelone, Lasanha, 

Panqueca, Ravioli 

Oleaginosas NÃO NA NA Amendoim, Nozes, Amêndoas 

Patê NÃO NA NA Patê atum/frango/presunto/sardinha 

Peixes/Frutos do mar NÃO NA NA Peixes, Camarão 

Petiscos NÃO NA NA 
Batata/Cebola/Mandioca/Polenta frita, 

Bolinho de arroz 

Pinhão NÃO NA NA Pinhão 

Pipoca NÃO NA NA Pipoca 

Prep a base de carne suína NÃO NA NA Torresmo 

Prep a base de vegetais NÃO NA NA 
Creme de milho, Abobrinha recheada, 

Salada de maionese, Torta de legumes 

Proteína de soja NÃO NA NA Proteína texturizada de soja, Tofu 

Queijo amarelo NÃO NA NA 
Queijo 

cheddar/parmesão/mussarela/provolone 

Queijo branco NÃO NA NA 
Queijo branco, Cream cheese light, 

Ricota 

Refeição oriental NÃO NA NA Algas, Sushi, Tempurá 

Refrigerante diet NÃO NA NA Refrigerante diet 

Risoto/Arroz de forno NÃO NA NA Risoto, Arroz de forno 

Salgadinho de pacote NÃO NA NA Batata chips, Salgadinhos de milho 

Sopa industrializada NÃO NA NA Sopas em pó 

Substitutos de refeições NÃO NA NA Shakes 

Suplemento de vitaminas NÃO NA NA Suplemento vitamínico 

Tapioca NÃO NA NA Tapioca 

Trigo para quibe NÃO NA NA Trigo para quibe 

Tutu de feijão NÃO NA NA Tutu de feijão 

Vitamina NÃO NA NA Vitamina de banana/maçã/mamão 

Grupos Excluídos na Etapa 2 (6 grupos) 

Bebida alcóolica SIM 95.6 NA 
Cerveja, Caipirinha, Champanhe, Pinga, 

Batida de maracujá, Vinho, Whisky 
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Leite desn/semi SIM 97.7 NA Leite desnatado/semidesnatado  

Manteiga/Margarina SIM 
ver 

histograma 
NA 

Manteiga com sal; Margarina com e 

sem sal 

Prep a base de farinha SIM 
ver 

histograma 
NA Farofa, Cuscuz 

Tempero pronto SIM 
ver 

histograma 
NA Temperos industrializados cubo/sachê 

Vegetais enlatados SIM 97.1 NA 
Tomate/Azeitona/Grão de 

bico/Alcaparra em conserva 

Grupos Excluídos na Etapa 3 (4 grupos) 

Doces SIM NA 0.08 
Bolo, Chiclete, Bala, Doces a base de 

frutas, Tortas, Sorvete 

Macarrão instantâneo SIM NA 0.02 Macarrão instantâneo 

Suco Natural SIM NA 0.04 Suco a base de frutas, Suco concentrado 

Suco Industrializado SIM NA 0.09 Sucos prontos para o consumo 

Notas: 

NA = Não se aplica 
h² = Comunalidade 

ver histograma = Histogramas no ANEXO 2 
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ANEXO 4 – Aprovação do Presente Estudo pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública (COEP/FSP).  
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ANEXO 5 - Aprovação do Comitê de Ética da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo , referente ao projeto intitulado “ISA -Capital 2008”.  
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ANEXO 6 – Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública (USP), do projeto intitulado “Homocisteína, polimorfismos do 

gene MTHFR, fatores dietéticos e risco cardiovascular: estudo de base 

populacional – ISA-Capital”. 
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ANEXO 7 – Descrição dos alimentos consumidos em cada refeição pelos indivíduos 

excluídos nas etapas de agrupamento dos alimentos. 

Quadro E – Descrição dos alimentos consumidos no Café da Manhã pelos indivíduos 

excluídos (n=20) nas etapas de agrupamento dos alimentos. São Paulo, 2008. 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 1 (n=5) 

¨ vodca e croquete 

¨ Vitamina de banana e suplemento proteico 

¨ pão de queijo 

¨ sopa de legumes 

¨ arroz, linguiça e pimenta 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 2 (n=13) 

¨ biscoito doce e refrigerante 

¨ refrigerante 

¨ aveia 

¨ R24h 1 - refrigerante e bolinho de carne 

  R24h 2 - refrigerante e croquete 

¨ suco de laranja 

¨ x-salada e suco de laranja 

¨ polenta, ovos, tomate, costela e refrigerante 

¨ refrigerante 

¨ iogurte integral 

¨ refrigerante e tapioca 

¨ suco industrializado 

¨ aveia 

¨ fogazza de presunto e queijo, pão de queijo e refrigerante 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 3 (n=2) 

¨ refrigerante e bolo 

¨ suco e bolo 

 

Quadro F – Descrição dos alimentos consumidos no Almoço pelos indivíduos 

excluídos (N=32) nas etapas de agrupamento dos alimentos. São Paulo, 2008. 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 1 (n=4) 

¨ pão francês, margarina e biscoito doce 

¨ pão de hambúrguer 

¨ pão francês e margarina 

¨ pão francês e leite integral 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 2 (n=13) 

¨ pão francês, queijo mussarela, "leite" de soja, salame e mortadela 

¨ croquete de frango 

¨ R24h 1 - sopa de feijão com macarrão 

  R24h 2 - sopa de legumes 
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¨ sopa de feijão com macarrão 

¨ pastel de ricota e refrigerante diet 

¨ sopa de legumes com carne 

¨ pão francês e tempero pronto 

¨ sopa de legumes e carne bovina 

¨ quibe frito e charuto de repolho 

¨ macarrão instantâneo e tempero pronto 

¨ hamburgão e croquete de frango 

¨ sopa de legumes 

¨ canja de galinha 

¨ pão, queijo mussarela, presunto e "leite" de soja 

¨ pão francês, café, leite e sopa de legumes 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 3 (n=13) 

¨ chá, água, morango e banana 

¨ pêra 

¨ R24h 1 - torta de frango e romã 

  R24h 2 - macarrão instantâneo 

¨ torta de frango, manga e romã 

¨ pão francês e ovo frito 

¨ sopa de legumes, frango, laranja e mexerica 

¨ pêra e banana 

¨ pastel de carne e frango 

¨ banana e laranja 

¨ manga 

¨ mamão, pêssego, pêra 

¨ sopa de legumes e banana 

¨ sopa de legumes e ovos cozidos 

 

 

Quadro F – Descrição dos alimentos consumidos no Jantar pelos indivíduos 

excluídos (n=30) nas etapas de agrupamento dos alimentos. São Paulo, 2008. 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 1 (n=18) 

¨ sopa industrializada (3 indivíduos) 

¨ lasanha (3 indivíduos) 

¨ iogurte integral (2 indivíduos) 

¨ croquete de frango 

¨ R24h 1 - croquete de frango 

  R24h 2 - pizza, cerveja e chocolate 

¨ creme de milho 

¨ iogurte semidesnatado e granola 

¨ torta de legumes 
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¨ aveia 

¨ pipoca e bebida a base de soja 

¨ salada de maionese 

¨ batata frita 

¨ chá mate 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 2 (n=3) 

¨ leite desnatado e shake 

¨ sushi, sashimi e cerveja 

¨ Cereal 

Dieta dos Indivíduos Excluídos na Etapa 3 (n=9) 

¨ goiabada, queijo e suco 

¨ macarrão instantâneo e tempero pronto (4 indivíduos) 

¨ sopa industrializada e suco industrializado 

¨ bolo simples (2 indivíduos) 

¨ suco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8 – Correlação Linear de Pearson entre os consumos (em gramas) dos grupos de alimentos do Café da Manhã de adultos e idosos 

do município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

Variável Frutas Café Açúcar 
Manteiga/ 

Margarina 
Frios 

Pão/ 

Torrada 

Biscoito 

Salgado 

Pão 

Integral 
Achocolatado 

Leite 

Integral 

Leite Desnatado/ 

Semidesnatado 

Queijo 

Amarelo 

Queijo 

Branco 

Frutas 1,000 

            Café -0,180 1,000 
           

Açúcar -0,139 0,339 1,000 
          

Manteiga/ 

Margarina 
-0,058 0,108 0,080 1,000 

         

Frios -0,015 -0,045 0,002 -0,071 1,000 
        

Pão/Torrada -0,126 0,087 0,170 0,462 0,137 1,000 
       

Biscoito Salgado -0,012 -0,026 0,019 -0,050 -0,051 -0,261 1,000 
      

Pão Integral 0,079 -0,031 -0,154 0,005 0,063 -0,225 -0,051 1,000 
     

Achocolatado -0,041 -0,261 -0,125 -0,035 0,015 0,006 0,091 0,007 1,000 
    

Leite Integral -0,063 -0,090 0,073 0,029 0,007 0,131 0,013 -0,115 0,264 1,000 
   

Leite Desnatado/ 

Semidesnatado 
0,144 -0,091 -0,165 0,001 -0,009 -0,092 -0,049 0,252 -0,014 -0,308 1,000   

  
Queijo Amarelo -0,011 -0,011 0,058 -0,088 0,369 0,093 -0,052 0,029 -0,005 0,032 -0,032 1,000 

 
Queijo Branco 0,098 0,010 -0,125 -0,145 0,058 -0,012 -0,052 0,192 -0,007 -0,035 0,135 -0,054 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 9 – Correlação Linear de Pearson entre os consumos (em gramas) dos grupos de alimentos do Almoço de adultos e idosos do 

município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

Variável Arroz 
Massa 

Simples 
Hortaliças 

Carne 

Suína 

Carne 

Processada 
Feijão Doces 

Refrigerante 

Comum 

Suco 

Natural 

Bebida 

Alcoólica 

Tempero para 

Salada 

Arroz 1,000 

          Massa Simples -0,295 1,000 
         

Hortaliças  0,024 -0,130 1,000 
        

Carne Suína 0,093 -0,059 -0,054 1,000 
       

Carne Processada 0,012 -0,008 -0,044 -0,012 1,000 
      

Feijão 0,496 -0,219 -0,026 0,027 -0,004 1,000 
     

Doces -0,034 -0,020 0,006 0,025 0,008 -0,059 1,000 
    

Refrigerante Comum 0,004 0,037 -0,048 0,063 0,092 -0,025 0,075 1,000 
   

Suco Natural -0,044 0,019 0,037 -0,065 -0,042 -0,059 0,038 -0,066 1,000 
  

Bebida Alcoólica -0,012 0,033 -0,019 0,096 0,117 -0,052 0,008 -0,020 0,026 1,000 
 

Tempero para Salada 0,113 -0,072 0,494 -0,038 -0,045 0,027 0,004 -0,026 0,007 -0,040 1,000 

Açúcar 0,047 -0,005 -0,030 0,076 -0,035 0,037 0,077 -0,068 0,362 -0,005 0,009 

Molhos/ Maionese -0,124 0,167 0,007 -0,012 -0,007 -0,079 -0,018 0,052 0,076 0,063 -0,046 

Condimento Natural -0,021 0,035 0,213 -0,033 -0,033 0,005 -0,030 -0,033 0,044 0,098 0,216 

Nhoque/Massa Recheada -0,135 -0,043 -0,061 -0,021 -0,037 -0,118 0,055 0,084 0,026 0,046 0,002 
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Variável Açúcar Molhos/Maionese 
Condimento 

Natural 

Nhoque/Massa 

Recheada 

Açúcar 1,000 

   

Molhos/Maionese 0,071 1,000 

  Condimento Natural -0,016 0,004 1,000 

 Nhoque/Massa Recheada -0,005 0,108 -0,040 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 10 – Correlação Linear de Pearson entre os consumos (em gramas) dos grupos de alimentos do Jantar de adultos e idosos do 

município de São Paulo. São Paulo, 2008. 

Variável Arroz 
Massa 

Simples 
Frutas Hortaliças 

Carne 

Bovina 

Carne 

Processada 

Carne de 

Aves 
Ovo Feijão Café 

Refrigerante 

Comum 

Tempero para 

Salada 

Arroz 1.000 

           
Massa Simples -0,082 1,000 

          
Frutas -0,074 0,011 1,000 

         
Hortaliças 0,234 -0,026 0,060 1,000 

        
Carne Bovina 0,214 -0,017 -0,028 0,132 1,000 

       
Carne Processada 0,120 0,068 0,030 0,050 -0,038 1,000 

      
Carne de Aves 0,164 0,002 -0,017 0,069 -0,083 -0,102 1,000 

     
Ovos 0,144 0,013 -0,009 0,027 -0,048 0,017 -0,071 1,000 

    
Feijão 0,612 -0,092 -0,061 0,161 0,182 0,179 0,064 0,186 1,000 

   
Café -0,175 -0,041 -0,028 -0,115 -0,054 -0,055 -0,118 -0,064 -0,138 1,000 

  
Refrigerante Comum -0,022 0,050 -0,078 -0,071 0,034 -0,006 -0,018 0,008 -0,017 -0,100 1,000 

 
Tempero para Salada 0,216 -0,038 -0,044 0,422 0,098 0,013 0,033 0,102 0,173 -0,072 -0,012 1,000 

Açúcar -0,070 -0,021 -0,040 -0,110 -0,039 0,014 -0,077 -0,034 -0,034 0,324 -0,115 0,004 

Molhos/Maionese -0,005 0,198 0,029 -0,035 -0,032 0,016 -0,007 0,101 0,012 -0,049 -0,030 -0,018 

Condimento Natural 0,154 -0,013 0,030 0,261 0,143 0,041 -0,003 0,001 0,084 -0,058 -0,034 0,194 

Tubérculo/ Raízes 0,142 0,004 0,060 0,102 0,105 0,047 0,028 0,107 0,112 -0,043 -0,020 0,030 

Pão/Torrada/Biscoito -0,368 -0,088 -0,070 -0,153 -0,135 -0,028 -0,178 -0,023 -0,266 0,367 0,020 -0,119 

Leite Integral -0,193 -0,052 -0,021 -0,093 -0,105 -0,071 -0,096 -0,036 -0,174 0,268 -0,092 -0,069 

Salgado/Pizza/Sanduíche -0,226 -0,040 -0,047 -0,130 -0,094 -0,067 -0,101 -0,068 -0,206 -0,017 0,255 -0,078 

Sopa/Caldo -0,264 -0,080 -0,018 -0,079 -0,060 -0,096 -0,043 -0,077 -0,203 -0,069 -0,108 -0,015 

 

 

 



 

 

 

 

 

Continua: 

Variável Açúcar 
Molhos/ 

Maionese 

Condimento 

Natural 

Tubérculos/ 

Raízes 

Pão/Torrada/ 

Biscoito 

Leite 

Integral 

Salgado/ 

Pizza/ 

Sanduíche 

Sopa/ 

Caldo 

Açúcar 1,000 

       

Molhos/Maionese -0,028 1,000 

      Condimento Natural -0,023 -0,024 1,000 

     Tubérculos/ Raízes 0,019 0,020 0,035 1,000 

    Pão/Torrada/Biscoito 0,176 0,027 -0,071 -0,077 1,000 

   Leite Integral 0,126 -0,040 -0,047 -0,036 0,273 1,000 

  Salgado/Pizza/Sanduíche -0,044 -0,048 -0,075 -0,090 -0,100 -0,047 1,000 

 Sopa/Caldo -0,066 -0,047 -0,063 -0,073 -0,063 -0,055 -0,083 1,000 
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