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RESUMO 

 

 

Santos RO. Padrões alimentares de indivíduos em situação de pobreza [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da USP; 2019. 

Introdução – Os padrões alimentares de refeições, comparados aos padrões diários, 

discriminam com mais acuidade a alimentação dos indivíduos, que por sua vez é muito 

influenciada pela renda, no entanto há poucos estudos. Objetivos – Realizar uma 

revisão sistemática da literatura sobre as definições de café da manhã, almoço e jantar. 

Adaptar um índice de qualidade do café da manhã. Estudar os padrões de refeições de 

indivíduos em situação de pobreza. Métodos – Foi realizada uma extensiva busca em 

base de dados online. Breakfast Quality Meal Index (BMQI) foi baseado e adaptado do 

Main Meal Quality Index e recomendações internacionais para avaliar a qualidade do 

café da manhã. Foram utilizados dados brasileiros da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares e britânicos do National Diet and Nutrition Survey para comparar os padrões 

de refeições de indivíduos em situação de pobreza através de três parâmetros: 

frequência alimentar, omissão das refeições e qualidade da refeição. Foram 

considerados em pobreza relativa os indivíduos com renda equivalente, em dólar, 

abaixo de 60% da mediana da renda nacional anual equivalente, perfazendo uma 

amostra final de 3073 brasileiros e 464 britânicos. As análises estatísticas foram 

efetuadas no STATA®, sendo considerado o nível de significância de 5%. Resultados – 

A revisão sistemática encontrou 21 definições distintas de refeições que variaram de um 

a quatro critérios usados simultaneamente. As definições mais utilizadas foram “pre-



 
 

determined eating events” (61.5% dos estudos), “self-report” (13.1%) e “time-of-day” 

(7.8%). O BMQI foi positivamente associado com carboidrato (g), proteína (g), fibra 

(g), vitaminas e minerais (mg) e negativamente associado com gordura total (g), gordura 

saturada (g), colesterol (mg), e açúcar de adição (g). O BMQI foi positivamente 

associado com idade, renda, área rural e qualidade da dieta; e negativamente associado 

com o índice de massa corpórea. Na comparação dos padrões de refeições de brasileiros 

e britânicos em situação de pobreza, estes últimos realizaram mais refeições (4,7 versus 

3,8) (p<0,001), no entanto, os brasileiros pularam menos o café da manhã, almoço e 

jantar. Não houve diferença entre os países para a qualidade geral do café da manhã, 

porém, em relação aos componentes, os britânicos apresentaram melhores pontuações 

para proteína, cálcio e frutas e os brasileiros para fibra, gordura saturada, açúcar de 

adição e carne processada (p<0,001). Os brasileiros apresentaram melhores pontuações 

para almoço e jantar (69,2 e 62,1 respectivamente) quando comparados aos britânicos 

(45,9 e 48,3, respectivamente). As pontuações de gordura saturada e gordura total do 

almoço e jantar dos brasileiros superaram o dobro dos indivíduos britânicos. 

Conclusões – Levando em consideração o número de diferentes definições de refeições, 

um consenso é necessário na sua padronização. O BMQI identificou a qualidade do café 

da manhã, mostrando um papel protetor contra o excesso de peso nos brasileiros. 

Brasileiros em situação de pobreza apresentaram melhores padrões de refeições, 

pularam menos refeições e apresentaram melhor qualidade de almoço e jantar e melhor 

escore para marcadores de dieta saudável quando comparados aos britânicos.  

 

Descritores: população de baixa renda, dieta, refeições. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Santos RO. Eating patterns of individuals in poverty’s situation [thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da USP; 2019. 

Introduction – Meals patterns more accurately than daily patterns distinguish 

individuals’ diet and are strongly influenced by income levels; however, there are only 

few studies. Objectives – To perform a systematic review about breakfast, lunch and 

dinner definitions. To adapt for breakfast a meal quality index. To study the meals’ 

pattern of individuals in poverty situation. Methods – Extensive search in online 

databases was performed. The Breakfast Meal Quality Index (BMQI) was adapted from 

Main Meal Quality Index including also international nutritional recommendations to 

evaluate the breakfast quality.  Data from two cross-sectional population-based studies, 

one from Brazil, the National Diet Survey, and one from the UK, the National Diet and 

Nutrition Survey rolling programme were used to compare the meals’ patterns of 

individuals in poverty situation through three parameters: eating frequency, meals 

omission and meals’ quality. Individuals with equivalised income, in dollar, 60% below 

of the national annual equivalised median income were considered as in relative 

poverty, performing a final sample of 3,073 Brazilians and 464 British.  All analyses 

were performed using the software Stata, and it was considered a significance level of 

5%. Results – The present review showed twenty one distinct definitions of meals that 

ranged from one to four criteria used simultaneously. The three most used meal 

definitions were “pre-determined eating events” (61.5% of the studies), “self-report” 

(13.1%) and “time-of-day” (7.8%).  The BMQI was positively associated with the 



 
 

following nutrients: carbohydrate (g), protein (g), fiber (g), vitamins and minerals (mg) 

and negatively associated with total fat (g), saturated fat (g), cholesterol (mg) and added 

sugar (g). BMQI score was positively associated with age, income, rural residence area 

and diet quality; and negatively associated with body mass index. Adults in relative 

poverty situation in the UK had higher eating frequency (4.7 versus 3.8 of Brazilians) 

(p<0.001), however, Brazilians skipped less breakfast, lunch and dinner. There was no 

difference between the countries for breakfast quality, but British presented better score 

for protein, calcium and fruits components (p<0.001), and Brazilians for fiber, saturated 

fat, added sugar and processed meat at breakfast (p<0.001). For lunch and dinner 

qualities, Brazilians in relative poverty presented better score (69.2 e 62.1, respectively) 

when compared to British in similar situation (45.9 e 48.3). Saturated and total fat 

components scores of Brazilian’s lunch and dinner surpassed the double of British in 

relative poverty. Conclusions – Taking into consideration the number of different meals 

definitions, a consensus is needed on their standardization. The BMQI adequately 

discriminated the breakfast, showing a protective role against overweight in Brazilians. 

Brazilians in relative poverty situation presented better meal patterns, skipped fewer 

meals, and had better lunch and dinner quality and better scores for unhealthy diet 

markers when compared to British.  

 

Keywords: low income population, diet, meals 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta tese está estruturada em formato de artigos científicos, sob o respaldo das 

diretrizes promulgadas pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo em sua sessão 9a/2008 de 05/06/2008, e atende às 

normas de apresentação das dissertações contidas no Guia de Apresentação de Teses 

desta instituição (CUENCA et al., 2006). 

 A tese está organizada nas seguintes seções: (1) Introdução; (2) Justificativa do 

trabalho; (3) Objetivos, que descrevem os propósitos gerais e específicos do estudo; (4) 

Materiais e Métodos, que contempla a contextualização, delineamento, casuística, 

análise dos dados e aspectos éticos; (5) Resultados e Discussão, que apresentam três 

manuscritos resultantes do projeto de pesquisa; (6) Considerações Finais, que sumariza 

as principais contribuições do estudo; (7) Referências. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Apesar dos estilos de vida não saudáveis, tais como, o fumo, o consumo 

excessivo de álcool e a inatividade física, a nutrição também é um importante 

determinante de várias doenças crônicas, dentre elas, as doenças cardiovasculares, 

diabetes e vários tipos de câncer (KHAZRAI et al, 2014; KOHLER et al, 2016; 

POTTER et al, 2016; SCHWINGSHACKL et al, 2017). Além disso, uma dieta pobre 

em nutrientes é o maior contribuinte para a morte prematura em todo o mundo 

(FOROUZANFAR et al, 2015). Particularmente em países em desenvolvimento, os 

problemas de saúde, incluindo susceptibilidade aumentada a doenças infecciosas e 

desordens fisiológicas, são muitas vezes um resultado direto da desnutrição ou da má 

nutrição (LANGE e VOLLMER, 2017). Desse modo, os dados de consumo alimentar 

têm um importante papel para o desenvolvimento de políticas em Nutrição e Saúde 

Pública (BRASIL, 2014a).  

Um dos reconhecidos fatores que determinam a escolha alimentar e os padrões 

de consumo é a renda (MAYEN et al, 2014). As dietas tendem a ser inadequadas 

especificamente em populações de baixa renda, pois muitas vezes há problemas na 

variedade e no acesso a alimentos de qualidade (ROBERTSON, 2001), fatores 

diretamente associados à renda familiar (COTTA e MACHADO, 2013).  
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1.1 CONSUMO ALIMENTAR DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE 

POBREZA 

 

 

Entre os mais pobres, sejam eles indivíduos ou nações, as dietas tendem a ser 

compostas principalmente por alimentos ricos em carboidrato tais como trigo, arroz, 

batata e mandioca, sendo a contribuição de gordura pequena (POLEMAN e THOMAS, 

1995; GERBENS-LEENES et al, 2010). Por outro lado, indivíduos em países de alta 

renda derivam a energia principalmente de carboidratos e gordura com contribuição 

substancial de carne e laticínios (GERBENS-LEENES et al, 2010).  

Apesar das taxas globais de pobreza terem reduzido em mais da metade desde 

os anos 2000, uma em cada dez pessoas nos países em desenvolvimento ainda vive com 

suas famílias em situação de extrema pobreza, com uma renda inferior à linha 

internacional de pobreza de US$ 1,90 por dia (UNITED NATIONS, 2018). No entanto, 

essa questão também afeta os países desenvolvidos, sendo que atualmente há 30 

milhões de crianças crescendo em situação de pobreza nos países mais ricos do mundo 

(UNITED NATIONS, 2018).  

Pode-se compreender a pobreza como uma situação de vulnerabilidade na qual 

parte da população não é capaz de gerar ou obter renda suficiente para ter acesso aos 

recursos básicos que garantam a qualidade de vida das pessoas, como o acesso à água 

tratada, saúde, educação, moradia, cidadania e alimentação (GOMES e PEREIRA, 

2005). Essas dificuldades não se restringem apenas à ausência de renda, mas refletem 

problemas complexos e multidimensionais, contemplando aspectos estruturais, 
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históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais (BURLANDY, 2007; SILVA et al, 

2007).  

Um país é considerado pobre em duas situações distintas, naquela em que 

exista escassez ou naquela em que exista má distribuição de recursos (GOMES e 

PEREIRA, 2005). No caso do Brasil, a pobreza é decorrente de um quadro de grande 

desigualdade social, marcado por uma profunda concentração de renda, situação essa 

responsável por colocar o Brasil entre os países de maior concentração de renda do 

mundo (SILVA, 2010).  

Dollar e colaboradores (2002; 2016) encontraram em uma amostra de 92 

países, que se confirmou posteriormente em uma amostra de 121 países, que a renda 

média do quintil mais pobre cresce proporcionalmente com a renda média geral da 

população, demonstrando um importante elo na cadeia causal do crescimento 

econômico para a saúde da população (LANGE & VOLLMER, 2017). Entende-se 

como crescimento econômico o crescimento contínuo da renda per capita ao longo do 

tempo e é comumente medido pela mudança percentual no Produto Interno Bruto de um 

país e não deve ser confundido com desenvolvimento econômico, um conceito mais 

qualitativo, que mensura as melhorias dos padrões de vida dos seres humanos através de 

indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, 

condições de saúde, nutrição, educação e moradia), sendo medido, por exemplo, pelo 

Índice de Desenvolvimento Humano (BERLINCK e COHEN, 1970). 

Embora o aumento da renda seja geralmente associado com a melhora da 

saúde, esta condição pode levar ao aumento inesperado do número de doenças 

associadas à prosperidade, com o aumento de bens associados ao risco à saúde, 

incluindo consumo de álcool e uso de cigarro (LANGE e VOLLMER, 2017), além do 
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aumento da disponibilidade per capita de alimentos, dos quais tem sido diretamente 

relacionada à maior prevalência de obesidade (ZOBEL et al, 2016). 

Estimativas globais, baseadas no balanço energético indicam que a 

disponibilidade de alimentos per capita nos países desenvolvidos aumentou de 3.138 

kcal/pessoa/dia em 1969/1971 para 3.360 kcal/pessoa/dia entre 2005 e 2007. Nos países 

em desenvolvimento o aumento foi de 2.055 para 2.613 kcal/pessoa/dia para os mesmos 

períodos de tempo (ALEXANDRATOS e BRUINSMA, 2012). Muitas áreas do mundo 

têm mostrado um desenvolvimento econômico que tem resultado no poder de compra 

aumentado, sendo este um importante fator que explica o aumento no consumo calórico 

(GERBENS-LEENES et al, 2010). Além disso, o desenvolvimento econômico pode ser 

associado concomitantemente com a troca da estrutura alimentar e hábitos de estilo de 

vida e isto pode promover um estilo de vida sedentário e hábitos alimentares adversos, 

resultando em um aumento nas doenças crônicas não transmissíveis (LANGE e 

VOLLMER, 2017). O desenvolvimento econômico resulta em um aumento do poder de 

compra, causando não apenas uma demanda para mais alimentos (LATHAM, 2000), 

mas também para diferentes alimentos (GERBENS-LEENES et al, 2010), assim, a 

mudança global no sistema alimentar tem levado à mudança dos tipos de alimentos 

consumidos, onde os alimentos ultra-processados são os maiores contribuintes de 

calorias (ZOBEL et al, 2016). 

Para os países de menor renda, como o Brasil, o crescimento econômico é 

especialmente importante, pois permite a prosperidade econômica, diminuindo assim, a 

questão da pobreza, no entanto, em países de maior renda o crescimento econômico 

pode não significar uma melhora na qualidade de vida, uma vez que a população passa a 

ter acesso a qualquer tipo de produto (EGGER e SWINBURN, 2010). Dessa maneira, o 
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efeito da renda adicional à saúde dependerá de como essa renda é gasta, podendo ser 

gasta em bens e serviços que tem ou não um efeito negativo na saúde (LANGE & 

VOLLMER, 2017).  

 

 

1.2 DEFINIÇÕES DE LINHAS DE POBREZA 

 

 

 Para classificar os indivíduos em pobres e não pobres faz se necessário o uso de 

uma linha de corte que costuma ser influenciada por critérios científicos, 

administrativos, políticos, disponibilidade de dados ou por preferências dos 

pesquisadores (IBGE, 2017). No Brasil não há uma linha oficial de pobreza, no entanto, 

usam-se linhas chamadas de administrativas, que são utilizadas pelas políticas públicas, 

como por exemplo, as linhas do Programa Brasil sem Miséria (BRASIL, 2014b; IBGE, 

2017), sendo R$85,00 per capita por mês, para classificação de pobreza extrema e 

R$170,00 para pobreza, em seus valores para o ano de 2016 (IBGE, 2017). 

Dentre os pontos de corte de pobreza extrema internacional tem-se a 

classificação de pobreza absoluta, construída a partir dos 15 países mais pobres, 

estabelecida como indicador global e calculada pelo Banco Mundial, envolve o 

estabelecimento de uma renda mínima absoluta que é necessária para a sobrevivência e 

é medida através de pontos de corte de dólar por dia por pessoa (IBGE, 2017; WORLD 

BANK, 2018). O valor atual é de US$ 1,90/dia e, apesar de ser calculada a partir dos 

países mais pobres, há uma relevância a nível mundial dessa linha, visto que o relatório 

global de acompanhamento da Agenda 2030 estimou que ainda haviam 767 milhões de 
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pessoas vivendo na pobreza extrema em 2013 (UNITED NATIONS, 2017). Aplicando 

esse critério nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) 

Contínua indicaram que em 2016 aproximadamente 6,5% dos moradores de domicílios 

permanentes estavam em situação de pobreza extrema (IBGE, 2017). 

Por outro lado, alguns países de nível de vida mais elevado, utilizam medidas 

de pobreza relativa, que é relacionada à posição do indivíduo em relação à sociedade 

que ele vive (FRITZELL et al, 2015), isto é, uma renda familiar 60% abaixo da média 

ou mediana (WORLD BANK, 2018). Esse tipo de medida geralmente varia pouco no 

tempo, sendo interpretada por alguns especialistas mais como uma medida de 

desigualdade do que de pobreza (FERES e VILLATORO, 2013). 

A fim de complementar a linha de pobreza internacional de US$ 1,90/dia, o 

Banco Mundial desenvolveu duas novas linhas, uma linha internacional de pobreza para 

países de renda média-baixa, fixada em US$ 3,20/dia; e uma linha internacional de 

pobreza para países de renda média-alta, fixada em US$ 5,50/dia (WORLD BANK, 

2018). A partir da PNAD Contínua, utilizando a linha de US$ 5,50/dia, que 

correspondia a R$ 387,07 em 2016, observou-se 25,4% da população brasileira na 

situação de pobreza, com a menor incidência no Sul (12,3%) e maior no Nordeste 

(43,5%) (IBGE, 2017). 
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1.3 PADRÕES DE REFEIÇÕES 

 

 

O interesse no campo da saúde pública em avaliar as tendências do consumo 

das refeições, tais como frequência, composição, combinação de alimentos e omissão 

vem aumentando ao longo dos anos (GATENBY, 1997; OLTERSDORF et al, 1999; 

SJÖBERG et al, 2003; BISOGNI et al, 2007; DESHMUKH-TASKAR et al, 2010; 

SCHOLDERER et al, 2013; DE OLIVEIRA SANTOS et al, 2015; BALTAR et al, 

2018; DE OLIVEIRA SANTOS et al, 2018; GORGULHO et al, 2018). Essa 

abordagem se mostra útil em complementar o aconselhamento dietético, pois quando os 

indivíduos se alimentam, a combinação de alimentos é feita 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; 

HEARTY e GIBNEY, 2008; LEECH et al, 2015a; SANTOS et al, 2015). Além disso, 

muitos estudos indicam que a não realização de refeições traz prejuízos à saúde, pois vai 

de encontro com evidências de que o aumento do sobrepeso/obesidade é maior nos 

países pobres, segmento da população em que o acesso aos alimentos não é contínuo, 

muito menos é caracterizado como um padrão regular de refeições (MENDONÇA e 

ANJOS, 2004).  

Neste âmbito, nota-se uma tendência das diretrizes alimentares se pautarem em 

refeições, como é o caso do mais recente Guia Alimentar para a população Brasileira, 

que traz exemplos de café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários (BRASIL, 

2014a), facilitando a visualização de combinações de alimentos de maneira equilibrada 

ao nível de uma refeição e também o programa “choose myplate” do Departamento de 
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Agricultura dos Estados Unidos da América (United States Department of Agriculture - 

USDA) que ilustra a composição de um prato de uma maneira saudável com cinco 

grupos de alimentos (USDA, 2015), o que facilita a escolha dos alimentos nas refeições.  

Em epidemiologia nutricional a análise do padrão alimentar é uma técnica 

reconhecida para avaliação do consumo como um todo (HU, 2002; KANT, 2004; 

HEARTY e GIBNEY, 2009; WILLIAMS et al, 2013). Dentre suas vantagens está a 

possibilidade da análise simultânea dos alimentos, que apresentam complexas 

combinações de nutrientes que interagem facilitando ou dificultando a absorção de 

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

O padrão alimentar pode ser avaliado de maneira teórica ou empírica (NEWBY 

e TUCKER, 2004). Na abordagem empírica a análise é baseada nos dados obtidos da 

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

estatísticas multivariadas para a identificação dos padrões são utilizadas (HU, 2002; 

OLINTO, 2007). De Oliveira Santos e colaboradores (2015) utilizando a abordagem 

empírica, tradicionalmente usada para avaliar a dieta como um todo, avaliaram as 

refeições café da manhã, almoço e jantar em uma amostra de base populacional da 

cidade de São Paulo e os autores encontraram diferentes padrões para cada refeição 

avaliada, mostrando de maneira mais detalhada como os alimentos foram combinados. 

Além disso, padrões separados por refeições também se mostraram associados a 

desfechos em saúde, tais como a associação positiva do padrão tradicional Brasileiro do 

almoço com o índice de Massa Corporal (IMC) (DE OLIVEIRA SANTOS et al, 2018) 

e papel protetor de alguns padrões de café da manhã na síndrome metabólica (MIN et 

al, 2012; YOO et al, 2014). 
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Na abordagem teórica 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 qualidade da dieta 

baseados em critérios conceituais de alimentação saudável e de diretrizes nutricionais, a 

fim de classificar a dieta como mais e menos saudável (HU, 2002; NEWBY e 

TUCKER, 2004; OLINTO, 2007). 

 

 

1.4 QUALIDADE DAS REFEIÇÕES 

 

 

Até o presente momento, foram elaborados nove índices de qualidade da 

refeição. Gorgulho e colaboradores (2016a) fizeram um levantamento dos índices 

desenvolvidos para avaliar a qualidade das refeições, e encontraram sete índices 

distintos, dois desenvolvidos para avaliar o café da manhã, três desenvolvidos para o 

almoço, um para o jantar e um destinado para todas as refeições e lanches 

intermediários. Os índices encontrados foram destinados para populações específicas, 

tais como crianças, adolescentes (SABINSKY et al, 2012; MONTEAGUDO et al, 

2013), trabalhadores (BANDONI e JAIME, 2008; LASSEN et al, 2010), consumidores 

da dieta mediterrânea (VAN DEN BOOM et al, 2006) ou para populações de países 

específicos tais como Suécia (WISSING et al, 1998) e Estados Unidos (FULKERSON 

et al, 1012). Dessa maneira os autores da revisão sistemática alertaram sobre a 

necessidade da elaboração de um indicador único para a avaliação da qualidade da 
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refeição que permita a comparação do consumo de alimentos a nível populacional de 

países distintos (GORGULHO et al, 2016a). 

A fim de preencher a lacuna da falta de índices que possam ser aplicados em 

diferentes populações, pesquisadores desenvolveram um índice baseado em 

recomendações internacionais, o Main Meal Quality Index (MMQI) (GORGULHO et 

al, 2016b). Este índice foi aplicado e validado em amostra representativa de adultos de 

dois países com nível de desenvolvimento distintos, Brasil e Reino Unido, e 

encontraram que a qualidade da refeição principal do Brasil foi superior à qualidade do 

Reino Unido (GORGULHO et al, 2017). 

No entanto, o MMQI foi desenvolvido para avaliar a qualidade do almoço e do 

jantar (GORGULHO et al, 2016b), sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento 

de um índice similar para avaliar a qualidade do café da manhã de populações distintas, 

tendo em vista que se trata de uma importante refeição e é comumente relacionada na 

literatura com estilo de vida mais saudável protegendo contra efeitos adversos à saúde 

(SMITH et al, 2010; BI et al, 2015; DHURANDHAR, 2016). Vale ressaltar, que Pereira 

e colaboradores (2017) propuseram um índice de qualidade do café da manhã, no 

entanto, o índice foi desenvolvido e destinado apenas à população brasileira. 

 

 

1.5 DEFINIÇÃO DE REFEIÇÃO 

 

 

Apesar da reconhecida importância do estudo das refeições há uma 

complexidade na sua terminologia, significado e definição. Originalmente são descritas 
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de maneira neutra como ocasiões alimentares, ou eventos alimentares, que integram 

qualquer ocasião onde são ingeridos alimentos ou bebidas, sem distinção de horário, 

frequência e quantidade (LEECH et al, 2015a).  

Os pesquisadores ocidentais tem usado o termo “refeições” de tal forma que 

significa um evento alimentar regular ou planejado que envolve múltiplos alimentos 

mais uma bebida, que tem uma estrutura ou sequência de pratos, e que geralmente 

envolve uma dimensão social (DOUGLAS e NICOD, 1974; MURCOTT, 1982; 

MEISELMAN, 2008), sendo dividida em café da manhã, almoço e jantar (LEECH et al, 

2015a).  Em contraste, os “lanches” são refeições de pequeno porte (LEECH et al, 

2015a) e geralmente têm sido caracterizados como não planejado, envolvendo tanto um 

alimento, como um indivíduo (MARSHALL e BELL, 2003). Mas na literatura 

científica a definição de refeição ainda é controversa, não havendo uma definição única 

que possa ser utilizada nos estudos epidemiológicos, que por sua vez acabam utilizando 

definições variadas, dificultando a comparação entre populações.  

Entre as definições mais comuns estão àquelas elaboradas a partir do horário de 

consumo, dos alimentos consumidos, do valor energético e do auto-relato (GATENBY, 

1997; ANDERSSON et al, 2003; BELLISLE et al, 2003; LEECH et al, 2015b). Um 

estudo recente agrupou estudos que demonstraram o impacto da definição da refeição 

no consumo dos nutrientes e na qualidade da dieta. Os autores concluíram que 

dependendo da definição escolhida se podem encontrar resultados distintos (LEECH et 

al, 2015a). Os mesmos autores compararam o impacto de oito diferentes definições de 

refeições na geração de padrões de refeições, e encontraram diferenças nos resultados, 

concluindo que se faz necessário o estudo de especificidade entre as definições de 

refeições (LEECH et al, 2015b). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Os padrões alimentares dos indivíduos são amplamente estudados, e muitos 

estudos demonstram o efeito que a renda tem na nutrição da população. É sabido que 

indivíduos de baixa renda realizam menos refeições por dia, não chegando muitas vezes 

a realizar o mínimo de três refeições diárias, além disso, o crescimento econômico pode 

ter impactos negativos na dieta de indivíduos de baixa renda com um possível acesso a 

alimentos com elevados teores de gordura e açúcar. Assim, investigar o consumo em 

países de diferentes níveis socioeconômicos pode elucidar questões relacionadas 

principalmente ao acesso aos alimentos.  

Visto que as refeições discriminam com mais acuidade o padrão alimentar dos 

indivíduos, a comparação dos padrões de refeições entre Brasil e Reino Unido pode 

gerar subsídios para facilitar a modificação da dieta dos brasileiros em situação de 

pobreza, uma vez que o aconselhamento dietético baseado em refeições gera ao 

indivíduo um melhor direcionamento na modificação do seu padrão alimentar, sendo 

mais fácil modificar refeições específicas do que incluir alimentos soltos no dia 

alimentar. No entanto, para isso é necessário o desenvolvimento de um índice de 

qualidade do café da manhã aplicável a populações distintas que possibilite a 

comparabilidade entre eles, além de um levantamento das definições de refeições 

existentes na literatura. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Estudar os padrões de refeições de indivíduos adultos em situação de pobreza no 

Brasil (2008-2009) e no Reino Unido (2008-2009). 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Realizar revisão sistemática das definições de café da manhã, almoço e 

jantar; 

b) Adaptar um índice de qualidade do café da manhã; 

c) Comparar o padrão de refeições de adultos em situação de pobreza do Brasil 

e Reino Unido. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos, a presente tese utilizou dados de dois 

estudos transversais de base populacional, um estudo Brasileiro e um Britânico: 1°) 

Inquérito Nacional de Alimentação (INA), realizado durante a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – POF 2008/09 e 2°) National Diet and Nutrition Survey (NDNS 2008/09). 

 

 

4.1.1 INA/POF 2008/09 

 

 

Os dados do “Inquérito Nacional de Alimentação/Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – INA/POF 2008/09: Análise do consumo alimentar pessoal do Brasil”, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram utilizados no 

segundo e terceiro artigos (IBGE, 2011). A POF 2008/09 visa, principalmente, 

mensurar as estruturas de consumo, gastos, rendimento e parte da variação patrimonial 

das famílias, incluindo dados de consumo alimentar individual, os quais foram 

coletados em uma subamostra (INA). 

A POF foi realizada durante um período de 12 meses, com início em 19 de Maio 

de 2008 e término em 18 de Maio de 2009, tendo como população de estudo os 
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residentes no Brasil, com dez anos ou mais de idade. Do total de 55.970 domicílios 

selecionados para a POF 2008/09, uma subamostra de 24,3% (13.569) dos domicílios da 

amostra original foi selecionada de forma aleatória para participar do INA. A 

subamostra permitiu a construção de resultados segundo o sexo (masculino e feminino), 

grupo etário (de 10 a 19 anos de idade: adolescentes; de 20 a 59 anos de idade: adultos; 

60 anos de idade e mais: idosos), grandes regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul), situação do domicílio (urbano ou rural) e estratos de renda familiar 

(IBGE, 2011). As informações sobre o consumo alimentar individual foram obtidas de 

forma direta, através de entrevista, junto aos moradores residentes nos domicílios 

selecionados. 

O consumo alimentar foi estimado por meio de dois dias não consecutivos de 

registros alimentares, nos quais o indivíduo relatava todos os alimentos e bebidas 

consumidos nos dias pré-determinados, o horário, as quantidades consumidas em 

unidades de medidas caseiras, a forma de preparação, bem como a fonte do alimento 

(dentro ou fora do domicílio). Adicionalmente, foram coletadas informações sobre o 

consumo de açúcar e/ou adoçante. Quando o informante estava impedido de preencher 

os seus registros alimentares, estes foram completados com o auxílio de outro morador 

do domicílio ou uma pessoa indicada pelo entrevistado (IBGE, 2011).  

Um total de 34.003 indivíduos, de ambos os sexos e acima de dez anos de idade, 

participaram da avaliação do consumo alimentar individual e preencheram os dados de 

ingestão de alimentos e/ou bebidas.  
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4.1.2 Inquérito Nacional de Alimentação e Nutrição 2008/09 

(National Diet and Nutrition Survey, NDNS) 

 

 

Para avaliar a qualidade das refeições no Reino Unido, disposto no terceiro 

artigo, foram utilizados dados do “National Diet and Nutrition Survey” (NDNS). O 

NDNS realizado entre os anos de 2008/09 e 2011/12 é uma pesquisa para avaliar a 

dieta, o consumo de nutrientes e o estado nutricional da população do Reino Unido. 

O estudo coletou dados representativos do Reino Unido, com amostra de 1000 

pessoas por ano, 500 adultos (com 19 anos ou mais) e 500 crianças (com idades entre 

1,5-18 anos), sendo o primeiro ano de coleta em 2009, segundo em 2010 e terceiro em 

2011 e quarto em 2012. A amostragem foi realizada por conglomerados em dois 

estágios, sendo o primeiro formado pelos setores censitários (unidades primárias de 

amostragem) determinados com base no arquivo de códigos postais de todos os 

endereços do Reino Unido, e o segundo pelos domicílios (unidades secundárias de 

amostragem), que foram selecionados por sorteio aleatório em cada setor. Considerando 

os quatro anos de coleta, a amostra final foi composta 9.990 domicílios, distribuídos em 

370 setores censitários. Detalhes da metodologia do NDNS foram descritos e 

publicados pelo Departamento de Saúde do Reino Unido (DEPARTMENT OF 

HEALTH, 2013).  

O consumo alimentar foi medido por meio do autopreenchimento de registros 

alimentares, sendo quatro medidas (dois dias de semana e dois de final de semana). 

Orientou-se a anotação sob a forma de medidas caseiras, o preenchimento dos horários e 

locais das refeições (dentro ou fora do lar), e a descrição detalhada de todos os 

alimentos e bebidas consumidos; incluindo o modo de preparo, os ingredientes e as 
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marcas comerciais. O controle de qualidade na coleta dos dados dietéticos foi realizado 

pelos entrevistadores treinados, que revisaram as informações contidas nos registros 

alimentares a fim de detectar falhas no preenchimento e proceder às correções 

necessárias. Itens comumente omitidos como balas e doces em geral, além de bebidas 

como cafés e refrigerantes, tiveram seu consumo investigado pelo entrevistador. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

Para atingir os objetivos propostos foram realizados três artigos. No primeiro foi 

feita uma revisão sistemática com o levantamento das definições de refeições (café da 

manhã, almoço e jantar) mais utilizadas na literatura; em seguida foi adaptado um índice 

para avaliação da qualidade do Café da Manhã, o Breakfast Meal Quality Index, e por 

último foi feita uma comparação da qualidade das refeições de indivíduos em situação 

de pobreza do Brasil e Reino Unido. 

Detalhes sobre os métodos utilizados em cada estudo estão elucidados em cada 

artigo na seção Resultados. 

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

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo pelo parecer número 

2.728.290. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados e discussões da presente tese são apresentados na forma de três 

manuscritos. A seguir estão os principais achados em cada manuscrito. 

 O primeiro manuscrito foi intitulado “How main meals are defined? a 

systematic review of breakfast, lunch and dinner’s definitions”. Dentre os principais 

achados foram o levantamento de vinte e uma definições de refeições diferentes, das 

quais utilizaram desde um critério a quatro critérios simultaneamente na determinação 

da refeição. As três definições de refeição mais frequentemente usadas nos estudos 

foram “eventos pré-determinados” (61,5% dos estudos incluídos), “auto-relato” (13,1%) 

e “hora do dia” (7,8%). Dentre as considerações finais do presente estudo estão de que 

levando em consideração o grande número de definições distintas, é necessário um 

consenso sobre qual a melhor definição, a fim de tornar os resultados dos estudos 

comparáveis. 

 O Segundo manuscrito foi intitulado “Design of quality index for breakfast 

meal”. Dentre os principais achados do artigo, o BMQI foi associado positivamente 

com nutrientes marcadores de uma dieta saudável, tais como fibras, vitaminas e 

minerais e negativamente com marcadores de uma dieta não saudável, dentre eles 

gorduras, colesterol e açúcar de adição. O índice apresentou associação inversa com o 

IMC, demonstrando sua habilidade de se associar com importantes desfechos em saúde. 

Com relação às conclusões, o BMQI identificou a qualidade do café da manhã, e se 

mostrou útil para avaliar, monitorar e comparar a qualidade dessa refeição. 
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 O terceiro e último manuscrito foi intitulado “Meal patterns of individuals in 

relative poverty: a comparison between Brazil and the United Kingdom”. Os principais 

achados foram que os brasileiros em situação de pobreza relativa omitiram menos 

refeições, apresentaram menor frequência alimentar, e apresentaram melhor qualidade 

do almoço e do jantar, além de melhores escores para marcadores de dietas não 

saudáveis, quando comparados aos indivíduos do Reino Unido. Desse modo, os 

resultados sugerem o possível impacto do nível de desenvolvimento em cada país.  
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5.1 PRIMEIRO MANUSCRITO 

 

 

HOW MAIN MEALS ARE DEFINED? A SYSTEMATIC REVIEW 

OF BREAKFAST, LUNCH AND DINNER’S DEFINITIONS 

 

 

ABSTRACT 

Background: Meal definition on scientific literature is still controversial and 

inconsistent. There is no unique definition that is used in all epidemiological studies. 

Objectives: The purpose of this systematic review was to examine the published 

literature for breakfast, lunch and dinner definitions. Method: Computer-assisted 

searches for Portuguese and English language publications in the PubMed, The 

Cochrane Library, Lilacs, SciELO and Google Scholar databases were conducted and 

references cited in related publications were reviewed. After searching in databases, 

duplicated articles were removed. Results: The present review showed twenty one 

distinct definitions of meals ranging between one to four criteria used simultaneously. 

The most used meal definitions were “pre-determined eating events” (61.5% of the 

studies), “self-report” (13.1%) and “time-of-day” (7.8%). Considerations: Taking into 

consideration the number of different meals definitions, a consensus is needed on their 

standardization. Furthermore, more studies are necessary to determine the best meals’ 

definitions avoiding the use of new criterions for each new study on meal.  

Keywords: meal definition; breakfast; lunch; dinner; meals; Systematic review. 
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5.2 SEGUNDO MANUSCRITO 

 

DESIGN OF QUALITY INDEX FOR BREAKFAST MEAL 

ABSTRACT 

Introduction – Breakfast is considered an important eating event. A single index to 

assess and compare the quality of this meal across different populations is needed. 

Objectives: To adapt for breakfast a meal quality index proposed for different 

populations and verify its association with sociodemographic and lifestyle 

characteristics in a Brazilian population based sample.  Methods - The Breakfast Meal 

Quality Index (BMQI) was based and adapted from Main Meal Quality Index and 

international nutritional recommendations. It consists of ten components (fruits, 

calcium, fiber, energy density, processed meat, carbohydrate, protein, total fat, saturated 

fat and added sugar) with a score ranging from 0 to 100 points. We applied the index in 

a sample of 29,544 adolescents and adults from the Brazilian Household Budget Survey 

(2008-2009). To estimate the effect of breakfast quality on lifestyle and 

sociodemographic characteristics, gamma generalized linear model (link identity), 

considering sample complex design was used. Results - The BMQI was positively 

associated with the following nutrients: carbohydrate (g), protein (g), fiber (g), vitamins 

and minerals (mg) and negatively associated with total fat (g), saturated fat (g), 

cholesterol (mg), and added sugar (g). The Cronbach’s alpha for all BMQI items was 

0.69, indicating adequate internal consistency. The BMQI score was positively 

associated with age, income, rural residence area and diet quality; and negatively 

associated with body mass index. Conclusions - The BMQI adequately discriminated 

the breakfast quality, showing a protective role against overweight in Brazilians.  

Keywords: meals, breakfast, eating index; BMI 
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5.3 TERCEIRO MANUSCRITO 

 

MEAL PATTERNS OF INDIVIDUALS IN RELATIVE POVERTY: 

A COMPARISON BETWEEN BRAZIL AND THE UNITED 

KINGDOM 

 

ABSTRACT 

Introduction – Poverty can be understood as a situation of vulnerability in which part 

of the population is not able to generate or obtain enough income to have access to the 

basic resources such as food. Individuals with lower income are less likely to eat three 

meals a day compared to individuals with higher income. Thus, comparing two different 

populations regarding the degree of development can elucidate issues related mainly to 

food access. Objective – The aim of this study was to compare the meals patterns of 

adults in poverty situation of Brazil and United Kingdom (UK). Methods – Data from 

two cross-sectional population-based studies, one from Brazil, the National Diet Survey, 

and one from UK, the National Diet and Nutrition Survey rolling programme were used. 

Three parameters were considered and compared among the two countries to analyze 

the meal patterns of adults in poverty situation: eating frequency, meals omission and 

meals’ quality. Individuals with equivalised income in dollar 60% below of the national 

annual equivalised median income were considered in relative poverty, performing a 

final sample of 3,073 Brazilians and 464 British. Man Whitney U test to verify median 

differences of continuous variables and the Chi-squared test to evaluate the association 

between categorical variables were used. All the analyses were performed using the 

software Stata. Results – Adults in relative poverty situation in the UK had higher 

eating frequency (4.7 versus 3.8 of Brazilians) (p<0.001), however, Brazilian skipped 

less breakfast, lunch and dinner. There was no difference between the countries for 

breakfast quality, but British presented better score for protein, calcium and fruits 

components (p<0.001), and Brazilians for fiber, saturated fat, added sugar and 

processed meat at breakfast (p<0.001). For lunch and dinner qualities, poor Brazilians 

presented better score (69.2 e 62.1, respectively) when compared to British (45.9 e 
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48.3). Saturated and total fat components score of Brazilian’s lunch and dinner 

surpassed the double of British in relative poverty. Conclusions – Brazilians in relative 

poverty situation presented better meal patterns, skipped fewer meals, and had better 

lunch and dinner quality and better scores for unhealthy diet markers when compared to 

British. The results suggest the impact of developing level in each country, with 

possible choices based on food prices. 

Key words: meal patterns, poverty situation, inequality 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente tese trouxe como objetivos o levantamento das definições de 

refeições mais utilizadas na literatura bem como a adaptação de um índice para 

avaliação da qualidade do café da manhã com o intuito de preencher lacunas existentes 

na literatura e subsidiar a comparação dos padrões de refeições de indivíduos em 

situação de pobreza do Brasil e Reino Unido. 

A presente revisão sistemática encontrou vinte e uma definições distintas 

demonstrando que é necessário um consenso para a padronização de definições a fim de 

ser possível a comparação dos resultados entre os estudos e evitar a criação de novos 

critérios a cada novo estudo realizado. 

O Breakfast Meal Quality Index foi adaptação para avaliar o café da manhã e 

complementar o estudo das refeições, visto que foi baseado nas mesmas metodologias 

utilizadas no Main Meal Quality Index, destinado a avaliar apenas almoço e jantar. O 

escore apresentou associação positiva com nutrientes marcadores de dietas saudáveis e 

negativas com marcadores não saudáveis, além de mostrar um efeito protetor contra o 

excesso de peso, indicando um bom desempenho nos dados dietéticos brasileiros, 

mostrando-se útil na avaliação, monitoramento e comparação da qualidade do café da 

manhã. No entanto, mais estudos são necessários para validar o BMQI em outras 

populações. 

 Ao comparar os padrões de refeições de indivíduos em situação de pobreza entre 

duas nações com diferentes estágios de desenvolvimento esperava-se elucidar questões 

relacionadas principalmente ao acesso aos alimentos. Os brasileiros apresentaram 
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melhores padrões de refeições, com melhor pontuação para a qualidade do almoço e 

jantar, pulando menos refeições e melhores escores para marcadores de dieta não 

saudável. Por outro lado, os britânicos apresentaram maior frequência de refeições e 

melhores pontuações para proteína, cálcio e frutas no café da manhã. Esses resultados 

sugerem um possível impacto do nível de desenvolvimento em cada nação estudada, 

resultando em possíveis escolhas baseadas nos preços dos alimentos. Dessa maneira, 

além da imensa importância de retirar os indivíduos da situação de extrema pobreza, 

esforços são requeridos para melhorar o conhecimento da população sobre escolhas 

alimentares com intervenções de saúde pública, educação e campanhas de informação 

para evitar, nos primeiros estágios do crescimento econômico dos países, a troca de uma 

dieta tradicional por uma dieta baseada em alimentos ultra-processados, além da 

melhora ao acesso a frutas, verduras e legumes. 
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Anexo 1 – Aprovação do Presente Estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública (COEP/FSP) 

 

 



49 
 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CURRÍCULO LATTES 

 

 

 



52 
 

 

 

 


