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RESUMO 

Borges CA. Padrões alimentares praticados por adolescentes: influência de 

fatores socioeconômicos e relação com o estado nutricional [Tese de 

Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2016. 

Introdução: A caracterização dos padrões alimentares dos adolescentes 

permite analisar os efeitos da dieta como um todo sobre a saúde. Objetivos: 

Identificar na literatura científica as múltiplas soluções adotadas nas técnicas 

multivariadas para obtenção de padrões alimentares; Analisar a relação entre os 

principais padrões alimentares praticados por adolescentes brasileiros com o 

excesso de peso e obesidade e Analisar a influência de fatores socioeconômicos 

sobre os principais padrões alimentares praticados por um grupo multiétnico de 

adolescentes. Métodos: Esta tese foi composta de três artigos. O primeiro 

corresponde a uma revisão da literatura sobre padrões alimentares estimados 

por diferentes técnicas multivariadas. Para os demais artigos duas bases de 

dados foram utilizadas: a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-

09 e o estudo Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

(HELENA) conduzido em 2006-07. A análise fatorial exploratória foi utilizada 

para obtenção dos padrões alimentares. O segundo artigo utilizou modelo de 

regressão logística para verificar a associação entre os escores dos padrões 

alimentares e o excesso de peso e obesidade ajustado para variáveis 

socioeconômicas. O terceiro artigo utilizou o modelo de regressão linear para 



avaliar a associação entre indicadores de renda e escolaridade e os escores dos 

padrões alimentares. Resultados: Na revisão da literatura foi verificado grande 

heterogeneidade na escolha dos critérios adotados durante as múltiplas etapas 

das técnicas multivariadas. No segundo manuscrito, foi verificado que quanto 

maior a adesão ao Padrão Lanches e ao Padrão Snacks maior a chance de estar 

com excesso de peso e obesidade. No terceiro manuscrito, 10 padrões 

alimentares foram identificados entre adolescentes de áreas urbanas no Brasil e 

Europa. Entre os adolescentes brasileiros, maiores níveis socioeconômicos e 

educacionais da pessoa de referência do domicílio foram associados 

positivamente com o padrão composto por queijo, cereais matinais, frutas e 

sucos de fruta, leite e derivados. Entre os adolescentes europeus, maiores níveis 

socioeconômicos e maior educação das mães foram positivamente associados 

ao padrão composto por bebidas lácteas, cereais matinais; leite e derivados, 

manteiga e margarina, além disso, maiores níveis socioeconômicos também 

foram negativamente associados com o padrão composto por óleos vegetais, 

nozes, sementes, pão, carnes, leguminosas, hortaliças e tubérculos, ovos e os 

maiores níveis de de educação materna foram associados negativamente com o 

padrão composto por pão; carne; bebidas açúcaradas e salgadinhos. 

Conclusão: Os achados mostraram a elevada prática de padrões alimentares 

baseados em alimentos com altas concentrações de gorduras e açúcares os 

quais estão sendo responsáveis pelo aumento no excesso de peso e obesidade 



entre os adolescentes brasileiros. No geral, os adolescentes que possuíram 

maior renda ou bens materiais e maior nível de escolaridade do adulto 

responsável praticaram padrões alimentares um pouco mais saudáveis. No 

entanto, no Brasil a maior escolaridade da pessoa de referência do domicílio 

por si só não está diretamente associada a melhores práticas alimentares entre 

os adolescentes, o contrário do que acontece na Europa. Sendo assim, o maior 

acesso à renda e a maior escolaridade dos responsáveis desempenham um papel 

importante na adoção de padrões alimentares mais saudáveis entre os 

adolescentes.  

Descritores: Padrões Alimentares, Análise Multivariada, Análise Fatorial, 

Adolescente, Fatores Socioeconômicos, Sobrepeso, Obesidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Borges CA. Dietary patterns practiced by adolescents: influence of 

socioeconomic factors and relation with nutritional status [Thesis]. São 

Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da USP; 2016. 

Introduction: The characterization of the dietary patterns practiced by 

adolescents allows analyzing the effects of diet as a whole on health outcomes. 

Objectives: To identify in the scientific literature the multiple solutions 

adopted in the multivariate techniques to obtain dietary patterns; To analyze the 

relationship between major dietary patterns practiced by Brazilian adolescents 

with overweight and obesity and To analyze the influence of socioeconomic 

factors on major dietary patterns practiced by a multiethnic group of 

adolescents. Methods: This thesis was composed of three manuscripts. The 

first manuscript was a literature review about dietary patterns estimated by 

different multivariate techniques. For the others manuscripts two databases 

were used: The Brazilian Household Budget Survey (HBS) conducted in 2008-

09 and The Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

(HELENA) conducted in 2006-07. Exploratory factor analysis was used to 

obtain dietary patterns. The second manuscript used logistic regression model 

to assess the association between the dietary patterns scores and overweight 

adjusted for socioeconomic variables. The third manuscript used linear 

regression to assess the association between socioeconomic indicators and 



dietary patterns scores. Results: A literature review showed a great diversity in 

the choice of criteria used during the multiple steps of multivariate techniques. 

The second manuscript showed that higher adherence to Sandwiches Pattern 

and Snacks Pattern the higher chance of being overweight among Brazilian 

adolescents. In the third article, 10 dietary patterns were identified among 

adolescents in urban areas. Among Brazilian adolescents, higher 

socioeconomic and educational levels of the household reference person were 

associated with the pattern 4 (composed of cheese, breakfast cereals, fruits and 

fruit juices, dairy products). Among European adolescents, higher 

socioeconomic levels and increased education of mothers were positively 

associated with pattern 2 (composed of dairy drinks, cereals, dairy products, 

butter and margarine), moreover, higher socioeconomic levels were also 

negatively associated with the pattern 6 (composed of vegetable oils, nuts, 

seeds, bread, meat, legumes, starchy roots, eggs) and the highest levels of 

maternal education were negatively associated with the pattern 5 (consisting of 

bread, meat, sugary drinks and snacks). Conclusion: The findings showed the 

high practice of dietary patterns based on foods with high concentrations of fats 

and sugars, which were responsible for the increase in overweight and obesity 

among Brazilian adolescents. In general, the study showed that adolescents 

who had higher socioeconomic status practiced healthier dietary patterns. 

However, in Brazil the highest education of the household reference person is 



not directly associated with better dietary practices among adolescents, in 

contrast with what happens in Europe. Thus, greater access to income and more 

education of mothers and caregivers have an important role in the adoption of 

healthier dietary patterns among adolescents. 

 

Key words: Dietary Pattern, Multivariate Analysis, Factor Analysis, 

Statistical, Adolescent, Socioeconomic Factors, Overweight, Obesity. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta tese foi organizada segundo as normas e diretrizes do Programa de 

Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo deliberadas na sessão 9
a
/2008 de 05/06/2008, 

sendo apresentada sob a forma de artigos. Inicialmente, o presente documento 

aborda uma introdução ao tema, uma justificativa para o estudo, uma 

apresentação dos objetivos propostos e uma descrição dos aspectos gerais sobre 

amostragem, delineamento do estudo e métodos estatísticos empregados. A 

seguir, a seção de resultados e discussão é composta de três manuscritos 

resultantes deste estudo, os quais estão formatados segundo as normas dos 

periódicos em que foram ou serão submetidos e publicados. Por fim, uma seção 

de considerações finais está apresentada para complementar as conclusões 

presentes nos artigos e apoiar a contextualização dos principais achados da tese 

em conjunto.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A ADOLESCÊNCIA: PARTICULARIDADES DO CRESCIMENTO, 

ASPECTOS SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS, SAÚDE E 

COMPORTAMENTO 

  

A adolescência, período de transição entre a infância e a idade adulta, que 

vai dos 10 aos 19 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), é uma fase da vida com intensas modificações físicas, biológicas, 

emocionais, cognitivas e psicológicas, também de adaptações sociais e de 

alterações nos hábitos alimentares.
1
 Em consequência destas mudanças, este 

período requer maior atenção em políticas públicas de saúde e na garantia dos 

direitos humanos e sociais.
2 
 

Em países de média e baixa renda ao redor do mundo a porcentagem de 

adolescentes na população total chega a ultrapassar 20%.
3
 Sendo assim, os 

investimentos em educação, saúde e desenvolvimento de habilidades durante a 

adolescência terão implicações no presente e no futuro, visto que estes 

indivíduos possuem grande potencial de apoiar suas famílias e comunidades e 

também de atuar ativamente nas transformações sociais, não sendo somente 

beneficiários de programas governamentais.
4
 



2 
 

  

As desigualdades sociais e econômicas que permeiam muitas 

sociedades estão relacionadas às desigualdades em saúde entre os adolescentes 

(4). Um estudo conduzido com uma subamostra do inquérito Health Behaviour 

in School-Aged Children (HBSC) com 492.788 adolescentes da Europa e 

América do Norte, identificou que os adolescentes mais pobres praticavam 

menos atividade física (p<0,01) e possuíam um maior escore Z do Índice de 

Massa Corporal (IMC = peso (kg)/altura (m)
2
) (p<0,01).

5
  

 Uma revisão da literatura mostrou que o baixo status socioeconômico 

foi associado às dietas de pobre qualidade, à menor prática de atividade física e 

ao maior uso de cigarros entre os adolescentes de 10 a 21 anos de diversos 

países ao redor do mundo.
6
 

Segundo a OMS, em 2012, as cinco principais causas dos anos de vida 

perdidos por incapacidade, entre os adolescentes de 10 a 14 anos de idade, 

foram os distúrbios depressivos unipolares, anemia ferropriva, asma, dores nas 

costas e pescoço e os transtornos de ansiedade. Resultados semelhantes foram 

encontrados entre os adolescentes de 15 a 19 anos de idade exceto por 

apresentarem consumo de álcool excessivo no lugar da asma. Estas condições, 

juntas, foram responsáveis por 50% dos anos de vida perdidos por 

incapacidade entre adolescentes ao redor do mundo.
7
  

No entanto, sob a ótica dos adolescentes, os problemas mentais, os 

problemas derivados do uso de tabaco, álcool e drogas, e os problemas 
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relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como obesidade, 

diabetes e câncer, foram eleitos os mais importantes no comprometimento da 

sua saúde e do seu bem estar.
7
  

Uma importante consideração sobre a saúde dos adolescentes é o fato 

de que os comportamentos de risco tendem a se aglomerar.
8
 Por exemplo, 

adolescentes que usam tabaco são mais propensos a beber álcool e envolverem-

se em bullying (prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma 

pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas) ou 

brigas
9
; ou ainda adolescentes com maior comportamento sedentário

10,11
; baixa 

prevalência de atividade física
12

; uso de tabaco, consumo de bebidas alcoólicas 

e uso de drogas ilícitas
13

 tendem a ter condutas alimentares inadequadas. Os 

hábitos alimentares inadequados aliados ao estilo de vida sedentário são fatores 

comportamentais de risco para o desenvolvimento da obesidade entre os 

adolescentes.
7
 

 

1.2 TENDÊNCIA SECULAR DO CONSUMO ALIMENTAR E DO ESTADO 

NUTRICIONALDOS DOS ADOLESCENTES  

 

 Atualmente, não restam dúvidas de que o consumo alimentar está 

associado diretamente à saúde da população.
14–16

 A maior participação de 

alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio, carnes processadas, bebidas 

açucaradas e menor participação de frutas, hortaliças, grãos e cereais integrais 



4 
 

  

tem sido frequente na dieta não somente dos adultos
17

, mas também dos 

adolescentes.
18–20

   

Os dados produzidos pelo HBSC, entre os anos de 2001 a 2012, 

mostraram um aumento significativo na porcentagem de adolescentes que 

comiam frutas e hortaliças diariamente, no entanto, as porções (em gramas) 

estavam abaixo das recomendações nutricionais.
7
 Este estudo também mostrou 

que em 2/3 dos países de alta renda, como Grécia, Finlândia e Noruega, houve 

um declínio no percentual de adolescentes que bebiam um ou mais 

refrigerantes diariamente. Por outro lado, nos países de média e baixa renda 

esse percentual aumentou significativamente ao longo dos anos estudados.
7
  

Nos Estados Unidos da América, um estudo que analisou dados sobre o 

consumo alimentar de indivíduos de 2 a 18 anos de idade das pesquisas 

Nationwide Food Consumption Survey (1977-1978), Continuing Survey 

of Food Intake of Individuals (1989-1991) e National Health 

and Nutrition Examination Surveys (NHANES) (1994-1998 e 2005-2010), 

mostrou que ao longo dos anos estudados houve um aumento no consumo total 

de energia (+108 kcal/dia) e no número de ocasiões onde se realizou 

refeições/bebidas (+1,2/dia) entre os adolescentes.
21

 Outro estudo, realizado 

com dados das NHANES de 2002-2003 e 2009-2010, mostrou um aumento no 

total de frutas ingeridas (excluindo suco de frutas) por 1000 kcal/dia entre 

crianças e adolescentes de 2 a 18 anos de idade.
22

 Apesar do aumento no total 
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de frutas ingeridas nos últimos anos, o consumo alimentar dos adolescentes 

americanos, nos dias atuais, ainda está distante das recomendações para uma 

dieta saudável.
23

    

Na Europa, dados do estudo Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in 

Adolescence (HELENA), realizado em 2006-2007 em 10 cidades Europeias 

com 3528 adolescentes de 12,5 a 17,5 anos de idade, mostraram que o 

consumo de frutas, hortaliças, leite e produtos lácteos estavam abaixo das 

recomendações para esta faixa etária. Já o consumo de carnes e produtos 

derivados, alimentos fontes de gorduras, doces e sobremesas estavam acima 

das recomendações entre os adolescentes europeus.
24

 

No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), 

conduzida no ano de 2009 com uma amostra representativa dos escolares de 9
o 

ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas das 26 capitais e do 

Distrito Federal, mostraram que a maioria dos adolescentes consumia 

regularmente feijão (62,6%), leite (53,6%) e guloseimas (50,9%); realizava 

pelo menos o almoço ou o jantar com a mãe ou responsável (62,6%) e comia 

assistindo televisão ou estudando (50,9%).
18 

 

Na população brasileira em geral, a substituição gradual da alimentação 

tradicional brasileira composta por arroz, feijão, farinha de mandioca, raízes, 

hortaliças, carnes e peixes por produtos prontos para consumo, ricos em 
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gorduras e açúcares
15,25,26

 tem colaborado para piorar a qualidade da dieta
27

 e 

levar ao excesso de peso e obesidade entre os adultos e adolescentes.
15,28,29

 

A OMS preconiza a importância de promover hábitos alimentares 

saudáveis entre crianças e adolescentes para sua manutenção na vida adulta e 

consequente redução de risco de carências nutricionais, doenças crônicas e 

obesidade. Dentre os hábitos considerados saudáveis pela OMS, destaca-se o 

consumo de frutas e hortaliças como potencial fator de proteção para excesso 

de peso, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.
20

 

A obesidade na adolescência pode estar relacionada a diversos fatores, 

tais como: diminuição nas práticas de atividade física, aumento do 

comportamento sedentário, maior exposição ao marketing de alimentos não 

saudáveis, maior utilização de restaurante tipo fast-food, maior consumo de 

refrigerantes como substitutos da água, entre outros.
30

 Assim como na idade 

adulta, nesta fase da vida a obesidade também é fator de risco para diabetes e 

doenças cardiovasculares.
31

   

As prevalências de obesidade na adolescência vêm aumentando a cada 

ano em países desenvolvidos e em desenvolvimento
7,16,31,32

 e ganhando cada 

vez mais espaço de discussão na agenda da saúde pública global.
30,33

 No Brasil, 

segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009), a 

prevalência de sobrepeso e obesidade entre os adolescentes brasileiros foi de 

20,5% e 4,9% respectivamente.
34
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 A tendência temporal do estado nutricional dos adolescentes brasileiros, 

com idades entre 10 e 19 anos realizada a partir de quatro inquéritos nacionais: 

Estudo Nacional de Despesas Familiares (ENDEF 1974-75), Pesquisa Nacional 

de Saúde e Nutrição (PNSN 1989) e POF 2002-03 e 2008-09 mostrou que na 

década de 1970 cerca de 10% dos meninos e 5% das meninas apresentavam 

déficit de peso e menos de 1% apresentavam obesidade. Ao longo dos anos, 

esse cenário apresentou grande reversão com queda no déficit de peso e 

aumento do excesso de peso e da obesidade. O excesso de peso quintuplicou 

(5,8 vezes) entre os meninos e mais do que dobrou (2,5 vezes) entre as 

meninas. A obesidade cresceu com uma velocidade maior do que o excesso de 

peso, sendo o seu aumento entre os meninos de 14 vezes e entre as meninas de 

5,7 vezes apontando para um importante problema de saúde pública entre os 

adolescentes brasileiros
34

 (FIGURA 1). 
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Fonte: IBGE, Pesquisa de orçamentos Familiares, 2008-09. Antropometria e estado nutricional 

de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil.  

(1) Exclusive as áreas rurais das Regiões Norte e Centro Oeste e (2) Exclusive a área rural da 

Região Norte 

Figura 1: Evolução dos indicadores antropométricos na população de 10 a 19 

anos de idade, por sexo. Brasil dados: ENDEF 1974-75; PNSN 1989, POF 

2002-03 e 2008-09. 

 

1.3 CONSUMO ALIMENTAR: POSSÍVEIS FORMAS DE ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO 

 

A coleta e a interpretação dos dados de consumo alimentar de 

populações ao redor do mundo tem sido um desafio para pesquisadores em 

epidemiologia nutricional.
35

 Devido à influência de fatores culturais, sociais, 

econômicos e ambientais sobre a alimentação
36

, a escolha do método de análise 

do consumo alimentar torna-se também desafiante.
35

 Não há um método 

perfeito de análise da dieta, o que existem são métodos que se encaixam 

melhor a cada objetivo proposto.
37
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Em epidemiologia nutricional, para análise do consumo alimentar, 

basicamente dois tipos de abordagens têm sido utilizadas. A primeira está 

baseada na análise de um único micronutriente, macronutriente, alimento ou 

energia (kcal) e a segunda está baseada na análise das combinações de 

alimentos, nutrientes, ou alimentos e nutrientes.
38,39

  

Na primeira abordagem, considerada mais tradicional, o estudo do 

efeito isolado de alimentos que são consumidos conjuntamente pela população 

pode trazer associações enganosas com os desfechos estudados.
35

 Isso se deve 

ao fato de que os processos biológicos de saúde e doença são influenciados, 

entre outros fatores, por diferentes tipos de nutrientes presentes em diferentes 

grupos alimentares.
35,39

  

Devido às potenciais interações que os componentes da dieta podem 

desempenhar na etiologia especialmente das DCNT
38,39

, as análises baseadas 

em combinações de alimentos ou nutrientes tem ganhado cada vez mais espaço 

na literatura científica.
40

 Dessa forma, três técnicas têm sido propostas neste 

tipo de abordagem: 1.) exploratória ou a posteriori; 2.) hipótese-orientada ou a 

priori; e 3.) Reduced Regression Rank (RRR).
38,39,41,42

 

As análises baseadas na técnica RRR utilizam um conjunto de variáveis 

independentes (alimentos ou grupos alimentares) e outro conjunto de variáveis 
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respostas (por exemplo: macronutrientes e biomarcadores da dieta) que se 

mostraram associadas ao desfecho de interesse em outros estudos prévios.
39,41

  

As técnicas baseadas na hipótese-orientada ou a priori, incluem os 

índices de qualidade da dieta, os escores construídos por meio de evidências ou 

teorias a respeito da relação de determinados alimentos com a doença e os 

escores baseados em recomendações nutricionais ou guias alimentares. A 

escolha de um determinado índice de qualidade da dieta irá depender de qual 

aspecto alimentar e nutricional se deseja avaliar na população, do método de 

coleta de dados utilizado (por exemplo: recordatório de 24 horas, questionário 

de frequência alimentar e outros) e das evidências científicas disponíveis a 

respeito das relações entre alimentos/nutrientes com o desfecho estudado.
42

  

Por fim, as técnicas exploratórias ou a posteriori, incluem as técnicas 

multivariadas, tais como Análise de Componente Principal (ACP); Análise 

Fatorial exploratória (AFe) e Análise de Aglomerados [Cluster]. As técnicas 

multivariadas são especialmente úteis para tratar de fenômenos 

multifatorialmente determinados como a alimentação, pois possibilitam 

examinar suas múltiplas dimensões entrelaçadas de maneira complexa.
43

 

A Análise de Aglomerados ordena, classifica e agrupa os indivíduos 

com base nas mais diversas características, por exemplo: obesos e não obesos, 

consumidores de hortaliças, consumidores de carnes etc.
44

 A ACP e AFe são 
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técnicas que lidam com a análise simultânea de múltiplas variáveis objetivando 

a redução ou simplificação dos dados para uma dimensão interpretável sem 

sacrificar o volume de informação estatística disponível.
43 

Com isso, são duas 

técnicas úteis para construção de índices significativos, parâmetros ou 

dimensões que sintetizam em um número menor de variáveis toda a informação 

sobre o fenômeno estudado.
45

  

Em estudos epidemiológicos, a medição global da dieta realizada pelos 

métodos a priori ou a posteriori deve ser considerada como uma alternativa 

que trata da multicolinearidade (forte associação entre variáveis independentes) 

entre as variáveis dietéticas encontradas no consumo alimentar da população.
42

 

Ambas as técnicas tem sido empregadas para sumarizar a dieta total na forma 

de padrões alimentares. Os padrões alimentares obtidos por técnicas 

exploratórias podem ser considerados como combinações lineares de 

componentes presentes na dieta (itens alimentares, grupos alimentares, 

nutrientes, ou ambos).
38,39

  

Apesar de se utilizar o termo padrão alimentar para os produtos 

derivados das técnicas a priori e a posteriori, tem ganhado popularidade entre 

publicações científicas nacionais
25,46

 e internacionais
38,40,47

 usar este termo (em 

inglês: dietary patterns, eating patterns ou food patterns) para os produtos 

extraídos das técnicas multivariadas. Os padrões alimentares podem ser 

nomeados pelos pesquisadores de forma qualitativa (por exemplo: padrão 
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alimentar tradicional, padrão alimentar ocidental) ou com base nos alimentos e 

nutrientes que o compõem (por exemplo, padrão alimentar carnes, gorduras e 

açúcares, padrão alimentar ovos, frutas e legumes).
40

  

1.3.1 PADRÕES ALIMENTARES EXTRAÍDOS POR TÉCNICAS 

MULTIVARIADAS: CONCEITO, HISTÓRICO E APLICAÇÕES  

  

Segundo HU (2002), os padrões alimentares extraídos por técnicas 

multivariadas podem ser compreendidos como combinações de alimentos e 

bebidas com diferentes composições de nutrientes que quando analisados 

conjuntamente oferecem uma melhor explicação das relações do consumo 

alimentar com doenças e outros fatores.
38 

 

Segundo SLATERRY
35

 (2008) e IMAMURA e JACQUES
48

 (2011), o 

conceito subjacente no uso de padrões alimentares obtidos por técnicas 

multivariadas é o da redução ou consolidação de um conjunto vasto e 

complexo de fatores inter-relacionados (alimentos da dieta) em fatores 

significativos, os quais capturam a máxima variância alimentar da população. 

SLATERRY (2008), também acrescenta que a representação da dieta por meio 

de padrões alimentares não requer comparações com valores de referências, o 

que acontece quando se trabalha com nutrientes isolados.
35
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Os padrões alimentares têm sido utilizados para caracterizar o consumo 

alimentar de diferentes grupos populacionais como crianças, adolescentes, 

idosos, adultos, grupos étnicos e socioeconomicamente distintos.
47

  

Um dos primeiros estudos utilizando análises multivariadas para obter 

padrões alimentares data da década de 1980 e tinha como objetivo qualificar a 

dieta e identificar as diferentes combinações de alimentos realizadas pela 

população com base em 15 grupos alimentares.
49 

 

Na década de 1990, pesquisadores passaram a estudar a associação 

entre padrões alimentares e DCNT. Um estudo realizado no Norte da 

Califórnia – Estados Unidos - analisou a relação entre padrões alimentares e o 

risco de câncer de cólon em idosos. O estudo mostrou que a prática de um 

padrão alimentar nomeado de ocidental [western] (composto por alto consumo 

de carnes vermelhas, carnes processadas, comida pronta, grãos refinados, 

doces/sobremesas e baixo consumo de hortaliças e frutas in natura) aumentou o 

risco de câncer de cólon em homens (Odds ratio (OR)=1.96, IC95% 1.22-3.15) 

e mulheres (OR=2.02, IC95% 1.21-3.36) independente de outras variáveis de 

estilo de vida.
50

  

Este estudo trouxe novas perspectivas sobre a relação da dieta global 

com o câncer de cólon numa época na qual os estudos procuravam explicar as 

associações entre dieta e doença por meio da análise de nutrientes ou alimentos 
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de forma isolada, não levando em conta a interação entre os alimentos na 

dieta.
51

 No entanto, a obtenção de padrões alimentares por técnicas estatísticas 

multivariadas ainda era pouco explorada em epidemiologia nutricional.
35

 

Na década de 2000, três estudos contribuíram para consolidar o uso das 

técnicas multivariadas na obtenção de padrões alimentares mostrando que a 

análise da dieta como um todo poderia produzir bons indicadores de risco ou 

proteção para DCNT.
49,50,51 

O estudo Health Professionals Follow-up, 

realizado com 44.875 homens adultos verificou que quanto maior a aderência 

ao padrão alimentar ocidental [western], maior o risco de doenças 

cardiovasculares (p<0,01).
52

 Os outros dois utilizaram dados do estudo The 

Swedish mammography screening cohort, com 61.463 mulheres adultas e 

mostraram que a maior aderência ao padrão alimentar saudável (composto por 

frutas e hortaliças, peixe e frango, cereais, pães integrais, sucos de frutas e 

derivados do leite com baixa gordura) menor o risco de câncer de cólon
53

, no 

entanto a maior aderência ao padrão alcoólico [drinker] (composto por vinho, 

cerveja e destilados) maior o risco para câncer de mama.
54

  

1.3.2 PADRÕES ALIMENTARES EXTRAÍDOS POR TÉCNICAS 

MULTIVARIADAS: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 O crescente interesse no uso de técnicas multivariadas na obtenção de 

padrões alimentares também despertou pesquisadores para estudar os aspectos 
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metodológicos que permeiam estes tipos de análise. O tipo de técnica 

estatística utilizada na extração do padrão alimentar (por exemplo: AFe, ACP), 

a porcentagem de variância explicada pelos padrões alimentares, a quantidade 

de grupos alimentares que devem fazer parte destas análises, a definição de 

uma nomenclatura quantitativa ou qualitativa para o padrão alimentar, os tipos 

de rotação ortogonal e oblíqua e a reprodutibilidade e validade dos padrões 

alimentares tem sido discutidos em alguns estudos
40,55–57

 como importantes 

etapas de construção de padrões alimentares interpretáveis e representativos do 

consumo alimentar de uma população.     

As revisões realizadas por KANT
40

 (2004) e NEWBY e TUCKER
56

 

(2004) identificaram os seguintes aspectos entre os estudos que obtiveram 

padrões alimentares por técnicas multivariadas: maior utilização da ACP; uso 

de rotação ortogonal para melhorar a interpretação; porcentagem de variância 

explicada pelos padrões alimentares variou entre 2% a 30%; os grupos 

alimentares presentes nas análises, na maioria das vezes, foram os mesmos que 

compunham o QFA; os critérios utilizados para escolher o número de padrões 

alimentares foram o gráfico de autovalores [scree-plot], o autovalor>1 

[eigenvalue] e a porcentagem de variância explicada pelos pelos padrões;  a 

nomenclatura dos padrões foi realizada de forma quantitativa (baseados em 

macro e micronutrientes, por exemplo, padrão gordura e açúcares) ou 

qualitativa (por exemplo: padrão ocidental).   
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Em conjunto, a AFe, a Análise de Aglomerados e a RRR, têm sido 

importantes ferramentas na demonstração de associações de risco ou proteção 

dos padrões alimentares para a saúde da população.
47

 No entanto, dependendo 

do critério adotado para agrupar os alimentos e do número de grupos 

alimentares presentes nas análises essa relação de risco ou proteção pode ser 

obscurecida.
47

  

CASTRO et al.
55

 (2015) mostraram relações entre o tipo de rotação 

(ortogonal (varimax) e oblíqua (promax e oblimin direta)) e o ponto de corte 

utilizado para correlacionar o alimento ao padrão alimentar sobre a validade e 

interpretabilidade dos padrões obtidos por AFe. Concluiu-se que quanto maior 

o ponto de corte (≥|0,25|), ou a carga fatorial, menor eram as influências dos 

diferentes tipos de rotação sobre a porcentagem de variância explicada e sobre 

os alimentos que compunham o padrão alimentar.  

HU et al.
57

 (1999) identificaram semelhanças na composição alimentar 

dos padrões alimentares obtidos com dados de consumo provenientes de QFA 

e de Registro Alimentar. Este estudo também verificou que o padrão prudente 

(composto por hortaliças, leguminosas, grãos integrais, frutas, azeite e vinagre, 

peixes e frutos do mar) apresentou correlações positivas para fibras, magnésio, 

potássio, folato, vitamina B6 e carotenoides e correlacionou-se de forma 

negativa com gordura saturada e colesterol. Já o padrão western (composto por 

carne vermelhas, carnes processadas, manteiga, derivados do leite integral, 
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grãos refinados, ovos e batatas fritas) foi correlacionado positivamente com o 

consumo total de gorduras e negativamente com fibras, magnésio, potássio, 

folato, vitamina B6 e carotenoides.  

1.4 PADRÕES ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA 

 

Evidências baseadas em estudos nacionais
18,58

 e internacionais
7,21,59,60

 

mostram que o consumo alimentar dos adolescentes tem sido composto por 

alimentos usualmente ricos em gorduras, açúcares e sódio, com pequena 

participação de frutas e hortaliças e com um aumento na quantidade total de 

energia (calorias) consumida diariamente. Este perfil de consumo alimentar 

combinado a baixos níveis de atividade física foi reconhecido como um 

importante fator de risco comportamental para o desenvolvimento de DCNT, as 

quais podem permanecer até a idade adulta.
2,7

  

Apesar do conhecimento a respeito dos alimentos mais consumidos 

pelos adolescentes ao redor do mundo e da relação deste consumo com a saúde 

e qualidade de vida desta população
2,7

, é crescente o interesse da comunidade 

científica em analisar a combinação destes alimentos na forma de padrões 

alimentares e sua relação com diferentes desfechos. Estudos têm encontrado 

relações entre padrões alimentares praticados por adolescentes com diabetes 

mellitus
61

, doenças cardiovasculares
62,63

, excesso de peso
64–68

, alterações do 

sono
69

, diminuição da densidade mineral óssea
70

 e alterações no desempenho 
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cognitivo
71

. Além disso, diversos estudos também mostraram a influência dos 

fatores socioeconômicos sobre a prática dos padrões alimentares entre os 

adolescentes.
72–74

  

O processo denominado de ocidentalização [Westernization] do padrão 

alimentar tem sido verificado entre esse grupo populacional.
75

 Este processo se 

caracteriza pela substituição de padrões alimentares tradicionais encontrados 

em diferentes culturas ao redor do mundo por padrões alimentares ocidentais 

(compostos por carnes vermelhas, carnes processadas, comida pronta, grãos 

refinados, doces/sobremesas, bebidas açúcaradas e baixo consumo de 

hortaliças e frutas in natura), que não fazem parte culturalmente dos hábitos 

alimentares daquela população. Esta ocidentalização do padrão alimentar pode 

ser verificada inclusive em adolescentes de cultura alimentar bastante 

tradicional, como os japoneses.
76

  

1.4.1 PADRÕES ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA: A RELAÇÃO 

COM O ESTADO NUTRICIONAL 

Os padrões alimentares praticados por adolescentes possuem relação 

com o estado nutricional destes indivíduos.
64,67,68

 Variações no conjunto de 

alimentos que compõem os padrões alimentares de risco ou proteção para 

excesso de peso e obesidade são observadas em diferentes populações como 

apresentado nos parágrafos seguintes.  
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Na Austrália, um estudo realizado com adolescentes de 14 anos 

verificou que quanto maior o consumo do padrão alimentar ocidental [western] 

composto por carnes vermelhas, carnes processadas, alimentos prontos para 

consumo, grãos refinados, batata fritas e cozidas, produtos de confeitaria, 

refrigerantes, bolos, biscoitos, molhos e condimentos maior era o IMC entre 

estes indivíduos (p de tendência <0,05).
77

  

Na Noruega, um estudo longitudinal encontrou maior aderência ao 

padrão dietético [dieting] (composto por cereais sem açúcar e iogurte entre as 

refeições) entre os adolescentes que se mantiveram com sobrepeso. O mesmo 

estudo também verificou que adolescentes que mantiveram ou aumentaram o 

consumo do padrão alimentar nomeado de Norueguês variado [varied 

Norwegian] (composto por frutas, hortaliças, peixes, pão integral, queijos 

brancos, cereais sem açúcar, carne de baixo teor de gordura, batatas, cozidos, 

carne não processadas e sucos) tiveram menor risco de sobrepeso comparados 

com aqueles que diminuíram o consumo deste padrão.
67

 

No Brasil, estudo realizado em São Francisco do Conde-BA com 1.247 

crianças e adolescentes de 6 a 12 anos, verificou que o padrão alimentar 

nomeado de obesogênico composto por açúcares e doces, pratos típicos 

brasileiros, sobremesas, comida pronta, óleos, leite, cereais, bolos e molhos foi 

associado positivamente ao IMC (p <0,05).
77

 Outro estudo conduzido em 

Natal-RN, numa amostra de 430 adolescentes de 10 a 19 anos mostrou que a 

maior aderência aos padrões compostos por açúcar e frutas, pães e margarina 
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foi positivamente associada ao sobrepeso.
78

 Em Cuiabá-MT, numa amostra de 

1.139 adolescentes de 15 anos, a maior aderência ao padrão tradicional baseado 

em arroz, feijão, pães, leite, carne bovina, café, manteiga e margarina esteve 

entre os adolescentes sem excesso de peso (p<0,01).
79

 Em Montes Claros-MG, 

um estudo com 474 adolescentes, de 11 a 17 anos verificou menor aderência ao 

padrão saudável [healthy] composto por leites e derivados desnatados, cereais, 

vegetais folhosos, frutas e sucos naturais entre os adolescentes com 

sobrepeso.
80

 

Por fim, em São Paulo–SP, estudo realizado com 239 adolescentes de 

14 a 19 anos encontrou maior aderência ao padrão junk food composto de 

refrigerantes, açúcar, bebida alcoólica, sobremesa láctea, cafés, doces, sorvete, 

chocolate, picolé de frutas e frituras entre adolescentes com sobrepeso.
81

 No 

interior de São Paulo, em Piracicaba, um estudo longitudinal com 372 

adolescentes de 10 a 15 anos verificou, ao longo dos anos, que a manutenção 

do padrão nomeado de alimentação variada [multigroup trend pattern] 

composto por frutas, cereais, frituras caseiras, carnes, ovos, leite, hortaliças foi 

associada negativamente ao aumento do IMC nesta população.
82
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1.4.2 PADRÕES ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA: A INFLUÊNCIA 

DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS  

Segundo a OMS, as desigualdades em saúde são tradicionalmente 

medidas pela análise das diferenças no status socioeconômico (por exemplo: 

posição no mercado de trabalho, nível de educação, renda), tal como definidos 

pelos indivíduos, ou no caso dos adolescentes definidos por seus pais na 

maioria das vezes.
20

 Diferenças na qualidade da alimentação dos adolescentes 

podem ser vistas segundo renda, escolaridade e posição no mercado de trabalho 

dos pais ou responsáveis.
5,20,83

 A renda familiar e o nível de escolaridade dos 

pais são fatores que também influenciam diretamente no tipo de padrão 

alimentar praticado pelos adolescentes em diversos contextos sociais.
84–86

  

Em países desenvolvidos, estudos mostraram que os adolescentes 

pertencentes a famílias de menor status socioeconômico e menor renda 

possuíram maior aderência ao padrão alimentar ocidental [western] composto 

em sua maioria por comida pronta para consumo, refrigerantes, doces, batatas 

fritas, grãos refinados, carnes processadas e derivados do leite integral.
75,87,88

  

Na Austrália, o maior nível de escolaridade materna foi associado 

positivamente a maior prática do padrão alimentar saudável [healthy] composto 

de grãos integrais, frutas, verduras, legumes e peixe entre os adolescentes.
87

 

Por outro lado, na Espanha, um estudo identificou que baixos níveis de 

escolaridade materna foram associados a maior prática do padrão lanches 



22 
 

  

[snacky] composto por produtos panificados, doces, salgadinhos de pacote e 

refrigerantes, entre os adolescentes maiores de 14 anos.
73

  

Um estudo nacional realizado com dados da PENSE de 2009 relacionou 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) com os padrões 

alimentares praticados pelos adolescentes. Neste estudo foi verificada uma 

correlação positiva entre o IDH-M e o padrão alimentar saudável composto por 

hortaliças cozidas e cruas, frutas, leite e feijões e uma correlação negativa entre 

o IDH-M e o padrão alimentar misto composto por feijões, refrigerantes, frutas, 

bolos e biscoitos.
19

 

No Brasil, um estudo conduzido com 474 adolescentes de 11 a 17 anos 

de escolas públicas de Montes Claros-MG mostrou que adolescentes 

pertencentes a famílias de elevado status socioeconômico possuíram maior 

aderência ao padrão alimentar nomeado de junk food (composto por massas, 

derivados do leite integrais, margarina, pães, achocolatados, doces e 

sobremesas, açúcares, biscoitos recheados, maionese e alimentos gordurosos).
80

  

Também no Brasil, um estudo transversal de base escolar realizado em 

Cuiabá- MT com 1.139 adolescentes mostrou que aqueles pertencentes a 

classes sociais menos privilegiadas e sem excesso de peso possuíram maior 

aderência ao padrão alimentar tradicional composto de arroz, feijão, pães, leite, 

carne bovina, café, manteiga e margarina.
79
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A alimentação dos adolescentes de diferentes populações ao redor do 

mundo está distante de atingir as recomendações nutricionais para frutas, 

hortaliças, leites e derivados e, no entanto o consumo excessivo de carnes e 

derivados, doces, sobremesas e bebidas açúcaradas estão cada vez mais 

presentes na dieta. Em diversas pesquisas nacionais e internacionais, os itens 

alimentares mais consumidos pelos adolescentes são os doces e sobremesas 

baseados ou não em chocolates, guloseimas, panificados fabricados com 

farinhas refinadas, biscoitos doces e salgados, nuggets, hambúrguer, salsichas, 

embutidos em geral, salgadinhos de pacote, refrigerantes e bebidas lácteas 

prontas para consumo. O consumo destes alimentos, ultraprocessados em geral, 

leva a um aumento no total calórico ingerido e tornam a alimentação de baixa 

qualidade nutricional, além disso, tem sido associado ao aparecimento de 

obesidade e outras DCNT entre os adolescentes. 

Apesar da grande variedade de estudos sobre o consumo alimentar dos 

adolescentes, ainda são poucos os que abordam a análise da dieta por meio de 

padrões alimentares, a maioria deles foca na análise de nutrientes ou alimentos 

isolados e não nas combinações alimentares que fazem parte da rotina 

alimentar da população. Em epidemiologia nutricional, tem crescido o uso das 

técnicas multivariadas, como a AFe, ACP e Análise de Aglomerados para obter 

padrões alimentares. No entanto, a grande maioria dos estudos analisaram 
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padrões alimentares praticados por populações de adultos na Europa e América 

do Norte.  

Os padrões alimentares trazem a oportunidade de analisar as 

combinações alimentares praticadas pelos adolescentes e identificar, por 

exemplo, se são combinações de risco ou proteção para obesidade. Também é 

possível observar a influência dos fatores socioeconômicos como 

determinantes destas combinações, já que entre os diversos fatores 

relacionados à má alimentação estão, por exemplo, a baixa renda familiar e a 

baixa escolaridade dos pais ou responsáveis. Poucos estudos têm analisado de 

forma epidemiológica os padrões alimentares praticados por adolescentes ao 

redor do mundo. 

Tendo em vista que os adolescentes representam uma significativa 

parcela da população, principalmente dos países em desenvolvimento, podendo 

desempenhar papel atuante em suas comunidades e que futuramente serão 

fundamentais no desenvolvimento econômico e social de seus países, o estudo 

epidemiológico dos padrões alimentares nesta população é de extrema 

importância, pois contribuirá na produção de evidências significativas sobre o 

consumo alimentar, sobre a influência dos fatores socioeconômicos nas 

práticas alimentares e sobre a relação entre padrões alimentares e o estado 

nutricional.  Além disso, a análise dos padrões alimentares dos adolescentes 

poderá apoiar o desenvolvimento de ações e políticas de alimentação e nutrição 
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focando nas especificidades e necessidades desta população e permitindo ações 

que visem à promoção de práticas alimentares mais saudáveis e à diminuição 

das desigualdades em saúde entre os adolescentes.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a influência de fatores socioeconômicos sobre os principais 

padrões alimentares praticados por adolescentes, assim como relacionar os 

padrões alimentares com o estado nutricional. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) Identificar na literatura científica as múltiplas soluções adotadas nas técnicas 

multivariadas para obtenção de padrões alimentares (Artigo 1).  

3) Analisar a relação entre os principais padrões alimentares praticados por 

adolescentes brasileiros com o excesso de peso e obesidade (Artigo 2).  

2) Analisar a influência de fatores socioeconômicos sobre os principais padrões 

alimentares praticados por um grupo multiétnico de adolescentes (Artigo 3). 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal utilizando 

dados secundários do consumo alimentar, estado nutricional e variáveis 

socioeconômicas de adolescentes participantes de dois estudos transversais, um 

com amostra representativa da população, a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF 2008-2009) realizada no Brasil em 2008-2009 e o outro 

multicêntrico, o estudo Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

(HELENA) realizado na Europa em 2006-2007.  

Este estudo foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa foi 

realizada uma revisão da literatura que apoiou a escolha do método estatístico 

utilizado na obtenção de padrões alimentares praticados pelos adolescentes e 

proporcionou o melhor entendimento de cada uma das etapas envolvidas nas 

análises multivariadas. Na segunda etapa do trabalho foi realizada a análise dos 

padrões alimentares obtidos por análise fatorial exploratória segundo fatores 

socioeconômicos para adolescentes brasileiros e europeus e a relação dos 

padrões alimentares com o estado nutricional dos adolescentes brasileiros. 
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4.2 ASPECTOS GERAIS DE AMOSTRAGEM 

 

O segundo e o terceiro artigo desta tese foram baseados em dados 

secundários, abaixo segue a descrição sobre os procedimentos gerais de 

amostragem de cada um dos estudos. 

4.2.1 Amostragem do estudo HELENA (artigo 3) 

 

O estudo HELENA é um estudo transversal multicêntrico com foco no 

estilo de vida e nutrição dos adolescentes europeus. O estudo foi realizado em 

adolescentes com idades entre 12-17 anos de idade em 10 cidades europeias 

(Atenas/Grécia, Heraklion/Grécia, Dortmund/Alemanha, Ghent/Bélgica, 

Lille/França, Pecs/Hungria, Roma/Italia, Estocolmo/Suécia, Viena/Áustria e 

Zaragoza/Espanha) entre outubro 2006 a dezembro de 2007. Os participantes 

foram recrutados diretamente nas escolas, as quais foram selecionadas 

aleatoriamente e estratificadas por zona escolar ou distrito para assegurar a 

heterogeneidade social entre os participantes.  Até três classes com pelo menos 

duas grades escolares foram selecionadas em cada escola da amostra. Todos os 

adolescentes presentes nas classes foram convidados a participar. A classe era 

considerada elegível se a taxa de participação dos alunos fosse de 70% pelo 

menos. No total, 3.528 (46,9% meninos) adolescentes preencheram os critérios 

de inclusão do estudo HELENA, os quais foram: faixa etária de 12,5-17,5 anos, 

não participar simultaneamente em outro estudo com ensaio clínico e estar livre 
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de qualquer infecção aguda pelo menos uma semana antes da inclusão no 

estudo. Neste trabalho, devido a razões logísticas, dados do consumo alimentar 

dos adolescentes de Heraklion (Grécia) e Pecs (Hungria) não foram incluídos 

nas análises o que correspondeu a 7% do total da amostra e resultou em 2213 

adolescentes (FIGURA 2).  

 

Figura 2. Fluxograma de triagem e taxa de participação dos adolescentes no 

estudo. HELENA2006-2007. * Não foram analisados por falta de dados de faixa etária, 

peso/altura. ** Não foram analisados por não possuírem dados de consumo alimentar.  

Adaptado de Béghin et al. (2012) (89).  
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4.2.2 Amostragem da POF 2008-09 (artigo 2 e 3) 

 

Este estudo utilizou dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

realizada em 2008-2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A POF 2008-2009 adotou um plano amostral por conglomerados em 

dois estágios, com estratificações geográfica e estatística das unidades 

primárias de amostragem que correspondem aos setores da base geográfica do 

Censo Demográfico 2000, a partir da estrutura oferecida pela amostra-mestra 

desenhada pelo IBGE para o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares - 

SIPD. Os setores foram selecionados por amostragem com probabilidade 

proporcional ao número de domicílios existentes no setor, dentro de cada 

estrato final, compondo a amostra-mestra. No plano adotado, as unidades 

secundárias de amostragem foram os domicílios particulares permanentes, que 

foram selecionados por amostragem aleatória simples sem reposição, dentro de 

cada um dos setores selecionados. Em seguida ao processo de seleção de 

setores e domicílios, os setores foram distribuídos ao longo dos quatro 

trimestres da pesquisa, garantindo que em todos os trimestres, os estratos 

geográfico e socioeconômico estivessem representados através dos domicílios 

selecionados.  

Nesta edição de 2008-2009 foi incorporada pela primeira vez, em 

parceria com o Ministério da Saúde, a coleta de informações sobre a ingestão 

alimentar individual de uma subamostra de indivíduos (n=34.003) com 10 anos 
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ou mais de idade.
58

 A subamostra de setores para o módulo de consumo 

alimentar individual foi selecionada por amostragem aleatória simples em cada 

estrato. Para a coleta do bloco de consumo, as anotações eram registradas pelos 

próprios moradores e complementadas mediante entrevistas pelo agente de 

pesquisa, quando necessário. Em seguida, era realizada a transcrição dos 

registros para um sistema de entrada de dados informatizado. Mais detalhes 

sobre os procedimentos operacionais e de amostragem foram publicados 

anteriormente.
58

 Para os fins deste estudo, dados de 6784 adolescentes de 10 a 

18 anos de idade, do sexo masculino e feminino (FIGURA 3). 

 

 



32 
 

  

 

Figura 3. Fluxograma das etapas de desenvolvimento da pesquisa e do número 

de domicílios e indivíduos selecionados em cada etapa. POF2008-2009. *Não 

foram analisados por serem pertencentes à área rural e terem mais de 17,5 anos e menos de 12,5 anos.  

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo HELENA foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de 

cada cidade (centro) envolvida neste multicêntrico e para a coleta dos dados foi 

obtido um Termo de Consentimento Informado por escrito dos pais dos 

adolescentes e dos próprios adolescentes. A POF2008-2009 foi aprovada por 

Comitê de Ética Local protocolo número (CAAE 0011.0.259.000-11). Por se 
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tratar do uso de bases de dados secundárias e disponíveis para download 

(POF2008-2009), este estudo não necessita de aprovação pelo Comitê de Ética 

Local, segundo protocolo número: 2315; CAAE 0129.0.207.000-11 da 

Faculdade de Saúde Pública / São Paulo, Brasil (ANEXO 1). 

 

4.4 ANÁLISE FATORIAL NA OBTENÇÃO DE PADRÕES 

ALIMENTARES 

 

A partir da década de 2000, a AFe tem sido bastante aplicada em 

estudos epidemiológicos na obtenção de padrões alimentares e posterior 

associação de padrões com diversos desfechos.
35,38

 Os principais objetivos da 

AF são: 1.) determinar se um conjunto menor de fatores pode explicar as inter-

relações entre um número maior de variáveis originais; 2.) identificar o número 

de fatores; 3.) interpretar os fatores em termos do que se deseja estudar; 4.) 

avaliar as pessoas estudadas por trás destes fatores, fornecendo estimativas de 

suas pontuações individuais (escores fatoriais) que podem ser utilizados como 

variáveis dependentes ou independentes em análises posteriores.
39 

 

Dentre as técnicas multivariadas disponíveis para obter padrões 

alimentares, nesse estudo a análise fatorial exploratória foi a técnica escolhida 

devido ao fato de que a AF explica a estrutura das covariâncias, entre as 

variáveis, utilizando um modelo estatístico causal e pressupondo a existência 

de p variáveis não-observadas (fatores) e subjacentes aos dados. Os fatores 
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expressam o que existe de comum nas variáveis originais, diferente da Análise 

de Componentes Principais (ACP), por exemplo, cujo objetivo não é explicar 

as correlações existentes entre as variáveis, mas encontrar funções 

matemáticas, entre as variáveis iniciais, que explique o máximo possível da 

variação existente nos dados e permita descrever e reduzir essas variáveis.
43

  

4.4.1 O modelo de Análise Fatorial Ortogonal 

 

Considere um conjunto de variáveis ⌊𝑋1 𝑋2 𝑋3  ⋯ 𝑋𝑝⌋ com vetor de 

médias 𝜇′ = [𝜇1 𝜇2 𝜇3  ⋯ 𝜇𝑝], matriz de variâncias e covariâncias Σ𝑝𝑥𝑝 e 

matriz de correlações 𝑅𝑝𝑥𝑝. A variação total de cada variável pode ser separada 

em três parcelas: 

1. Fatores comuns: Influenciam duas ou mais variáveis; 

2. Fatores específicos: contribuem para a variação de uma única 

variável; 

3. Erro 

Assim,  

Variação Total = Variação Comum + Variação Específica + Erro,  

Que tem a denominação de, 
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Variação Total = Comunalidade + Unicidade + Erro  

Considerando unicidade e erro como uma parcela “Ɛ” e que as variáveis 

estão padronizadas, o modelo da AF relaciona linearmente as variáveis de 

consumo alimentar e os r fatores comuns (desconhecidos) e unicidade mais 

erro da seguinte forma: 

{
  
 

  
 
𝑋1  =  𝑎11𝐹1 + 𝑎12𝐹2 + 𝑎13𝐹3 +⋯+ 𝑎1𝑟𝐹𝑟 + 𝜀1 
𝑋2  =  𝑎21𝐹1 + 𝑎22𝐹2 + 𝑎23𝐹3 +⋯+ 𝑎2𝑟𝐹𝑟 + 𝜀2 
𝑋3 =  𝑎31𝐹1 + 𝑎32𝐹2 + 𝑎33𝐹3 +⋯+ 𝑎3𝑟𝐹𝑟 + 𝜀3

⋮
𝑋𝑝  = 𝑎21𝐹1 + 𝑎22𝐹2 + 𝑎23𝐹3 +⋯+ 𝑎2𝑟𝐹𝑟 + 𝜀2

 
   

 

Em termos matriciais,  

𝑋𝑝𝑥1 = 𝐴𝑝𝑥𝑟𝐹𝑟𝑥1 + 𝜀𝑝𝑥1 

em que,  

X = Vetor de variáveis originais; 

F = Vetor de fatores comuns; 

A= Matriz de cargas fatoriais (cargas fatoriais); 

Ɛ = Vetor de erros aleatórios (fatores específicos mais erro) 

r (número de fatores) < p (número de variáveis)  

O modelo tem como objetivo descrever o comportamento de um 

conjunto de variáveis (p) por meio de um número menor de variáveis (r<p) 

denominadas de fatores (r). Os fatores (interpretados como padrões alimentares 
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em epidemiologia nutricional) são constructos baseados nas medidas de 

consumo alimentar observadas na população e são constituídos por um 

conjunto de variáveis altamente correlacionadas entre si, representando um 

comportamento marcante dos dados.
43

  

4.4.2 Procedimentos metodológicos adotados para realizar a Análise Fatorial 

 

Antes de iniciar a AFe, os extensos dados originais do consumo 

alimentar dos adolescentes foram previamente agrupados em um conjunto 

menor de variáveis. O agrupamento dos alimentos é um fator importante que 

pode interferir nos resultados finais da análise fatorial. Se o grupo alimentar 

contiver alimentos sem correlação ou com correlações negativas entre eles, ou 

alimentos com diferentes modos de consumo (por exemplo, frutas e hortaliças 

num mesmo grupo: frutas geralmente são consumidas in natura e as hortaliças 

são comumente inseridas em preparações culinárias), pode impactar no número 

e no tipo de padrões alimentares gerados.
56

 A AF é sensível às pobres 

correlações entre variáveis, pois, neste caso, estas variáveis não apresentarão 

uma estrutura de ligação, logo, a correlação será fraca e prejudicará as análises, 

inviabilizando o uso da técnica, que tem como objetivo principal o estudo de 

conjuntos de variáveis correlacionadas.
90

 Sendo assim, para apoiar a decisão do 

agrupamento foram verificadas as relações entre as variáveis de consumo 

alimentar utilizando o coeficiente de correlação linear como medida de 
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associação entre cada par de variáveis. Depois de verificada as correlações 

entre os alimentos, os dados foram agrupados em 19 grupos também levando 

em conta a composição nutricional e o modo de consumo na adolescência 

(FIGURA 4). 

POF2008-2009 

Grupos Alimentares Alimentos que compõem o grupo 

Arroz e outros cereais 
Arroz, arroz integral, Preparações à base de arroz, Milho e 

preparações. 

Feijão e outras leguminosas 
Feijão, Feijão verde/corda, Preparações à base de feijão, Ervilha, Grão 

de bico, Soja, Outras leguminosas 

Hortaliças, raízes e tubérculos 

Alface, couve, Repolho, Salada crua, Outras verduras, Abóbora, 

Chuchu, Cenoura, Pepino, Tomate, Outros Legumes, Batata-doce, 

Batata-Inglesa, Mandioca, Outros tubérculos 

Carnes 
Carne bovina, carne suína, Preparações à base de carnes bovinas, aves, 

preparações à base de aves, vísceras 

Ovos Ovos 

Cafés e chás Café e chá 

Pão de sal Pão de sal e Pão integral 

Manteiga e margarinas Manteiga, Margarina e outras Gorduras sólidas 

Presunto, mortadela, peito de 

peru e salame 

Presunto, Mortadela, Peito de peru, Salame, Copa, Lombo, Lombo 

canadense 

Queijos amarelos e maduros Queijo mussarela, Queijo prato, Queijos curados 

Bebidas açúcaradas Sucos/refrescos/sucos em pós reconstituídos, Refrigerantes 

Doces, chocolates, sobremesas, 

bolos e pães doces 

Chocolates, Doces à base de leites, Doces à base de frutas, 

Sorvetes/picolé, Mel/rapadura/açúcar de mesa e outros adoçantes, 

Outros doces, Bolos e Pães doces 

Biscoitos doces e salgados Biscoito doce, Biscoito salgado e Biscoito recheado 

Pizzas, pastéis, massas, 

salgados fritos e assados, 

lanches 

Pizzas, Salgados fritos e assados, Salgadinhos tipo snacks, sanduíches 

prontos para consumo, Pastéis fritos e assados prontos para consumo 

Bebidas lácteas prontas para 

consumo 
Bebidas lácteas com sabor e adoçadas e Bebidas à base de soja 

Cereais Matinais Cereais matinais 

Frutas e sucos de frutas 

naturais 

Abacaxi, Açaí, Banana, Laranja, Maçã, Mamão, Manga, Melancia, 

Tangerina, Uva, Salada de frutas, Sucos de frutas 

Leite e derivados 
Leite integral, Leite semidesnatado, Leite desnatado, Leite em pó 

integral, Coalhada, Iogurtes naturais e Outros derivados do leite 

Nuggets, hambúrguer, 

linguiças, salsichas 

Linguiça, Salsichas, Hambúrguer (apenas a carne), Almôndegas 

prontas para consumo, Nuggets e Outras  

  Continua... 
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HELENA2006-2007 

Grupos Alimentares Alimentos que compõem o grupo 
Cereais Farinha, arroz e outros cereais 

Leguminosas 
Todos os tipos de feijões, lentilhas, grão de bico (outros excluindo 

ervilhas frescas e feijão largo) 

Hortaliças, raízes e tubérculos Todos as hortaliças, raízes e batata 

Carnes 
Carne de vaca, carne de porco, frango, salsichas e presunto, carne de 

bovino, carne de carneiro / cordeiro, cabra 

Ovos Ovos 

Cafés e chás Cafés e chás 

Pães Pão fatiado, pão integral, pão branco, torradas de pão 

Manteiga e margarinas  Manteiga, margarina e lipídios de origens mistas, gorduras animais 

Biscoitos doces e salgados Biscoitos doces e salgados 

Queijos amarelos e maduros Todos os queijo excluindo os frescos 

Bebidas açúcaradas 
Águas saborizadas e gaseificadas, refrigerantes, isotônicos, incluindo 

vinho não alcoólico e cerveja não alcoólica 

Doces, sobremesas, guloseimas 

Bolos, tortas, croissants, brioches, açúcar de mesa, mel, xarope de 

glucose, compotas, molhos de sobremesa, sorbet, chocolate, barras de 

chocolate, pasta de chocolate, confetes de chocolate / flocos, molhos 

de chocolate, sobremesas e pudins de leite com base, sorvete, pudim, 

mousses, guloseimas em geral 

Salgados fritos, assados, 

petiscos 

Batatas fritas, salgadinhos de pacote, salgados fritos, assados, petiscos, 

pizzas 

Massas Todos os tipos de massas, lasanhas, massas secas, massas recheadas 

Bebidas lácteas prontas para 

consumo 

 

Bebidas lácteas, leite sabor chocolate e outros sabores, bebidas 

probióticas 

Cereais Matinais Cereais matinais, aveia 

Frutas e sucos de frutas Todas as frutas frescas, sucos de frutas e hortaliças 

Leite e derivados Leite, leite branco, iogurte, queijo branco 

Óleos vegetais, castanhas e 

sementes oleaginosas 

Óleos vegetais (azeite, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola) 

azeitonas, abacate, nozes, sementes oleaginosas 

 

Figura 4. Composição alimentar dos grupos de alimentos selecionados para a 

análise fatorial. Artigo 2 e 3. Dados POF2008-2009 e HELENA2006-2007.  



39 
 

  

Em seguida, foi aplicado o índice de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO) para avaliar a adequabilidade da amostra e o 

Bartlett Test of Sphericity (BTS), o qual testa a hipótese de que a matriz de 

correlação é uma matriz de identificação; ou seja, todos os elementos da 

diagonal são 1 e todos os elementos fora da diagonal são 0, o que implica que 

todas as variáveis não são correlacionadas. Se o BTS for significativo, rejeita-

se a hipótese nula e conclui-se que existem correlações no conjunto de dados 

que são apropriados para a análise de fatores.
43

 A adequação do modelo fatorial 

para a análise dos dados foi expressa por valores de KMO >0,60
91

 e valores de 

p<0,05 para o BTS.  Após estes procedimentos, foi construída a matriz de 

correlação dos dados pela análise fatorial exploratória. O método de extração 

dos fatores foi realizado por Principal Component Factor com Rotação 

Ortogonal de Varimax para garantir a melhor distribuição das cargas fatoriais e 

gerar melhor interpretabilidade para o fator.
43

 Cada fator gerado representou 

uma combinação linear de todos os 19 grupos alimentares que entraram no 

modelo. Os fatores foram interpretados como padrões alimentares. Os grupos 

alimentares que apresentaram cargas fatoriais > 0,20 foram considerados 

importantes constituintes do padrão alimentar. As cargas fatoriais positivas (> 

0,20) indicaram correlações positivas entre o grupo de alimento e os fatores 

obtidos, já as cargas fatoriais negativas (> -0,20) indicaram correlações 

negativas. Também foram consideradas aceitáveis as comunalidades mínimas 

de 0,20 ou 20% para cada item alimentar no modelo. A comunalidade 
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representa a quantidade da variância do item alimentar que é explicada em 

termos dos fatores retidos.
43

  

Para decidir o número de fatores a serem retidos na Análise Fatorial 

exploratória os seguintes critérios foram utilizados:   autovalores> 1 (o quanto 

da variância total dos dados é explicada pelos fatores retidos)
43

, a interpretação 

do teste gráfico de Cattel (scree plot) que mostra que os valores localizados 

antes do ponto de inflexão da reta indicam o número de fatores a serem 

retidos
92

 (Figuras 5 e 6) e a interpretabilidade das cargas fatoriais. Por fim, os 

padrões retidos no artigo 2 receberam rótulos qualitativos com base na 

literatura disponível no Brasil sobre padrões alimentares vs estado nutricional e 

no artigo 3 os padrões foram caracterizados com base na interpretabilidade e 

nas características dos alimentos retidos em cada padrão. 

Após a caracterização dos padrões alimentares foram calculados escores 

fatoriais (com média 0 e desvio padrão 1) de cada um dos padrões alimentares 

para cada indivíduo da amostra por meio do Regression Scoring Method. Os 

escores fatoriais representaram o nível de aderência ao padrão alimentar, ou 

seja, quanto maior o escore, maior é o consumo dos alimentos que representam 

ou compõem o padrão alimentar. Os escores fatoriais foram utilizados em 

análises posteriores como variáveis dependentes ou independentes.   
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Figura 5. Interpretação do gráfico de Cattel e porcentagem de variância 

explicada em cada ponto. Artigo 2. Dados da POF2008-2009. 
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Figura 6. Interpretação do gráfico de Cattel e porcentagem de variância 

explicada em cada ponto. Artigo 3. Dados da POF2008-2009 e do estudo 

HELENA 2006-2007. 
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4.5 DEFINIÇÕES DE DESFECHOS E VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO PARA 

A ANÁLISE DOS DADOS 

 

A influência dos padrões alimentares sobre o excesso de peso e a 

obesidade entre os adolescentes foi analisada no artigo 2 da presente tese e 

exposta na seção de Resultados e Discussão a seguir. Os desfechos de interesse 

neste estudo foram os escores Z do IMC para idade segundo as curvas de 

referências padronizadas pela International Obesity Task Force (IOTF)
93

, os 

quais foram utilizados para a criação das variáveis de excesso de peso (união 

das categorias sobrepeso e obesidade) e obesidade, ambas dicotômicas (sim e 

não).  

Dando continuidade na discussão sobre padrões alimentares na 

adolescência, também foram verificadas as influências de fatores 

socioeconômicos sobre a prática de determinados padrões alimentares entre os 

adolescentes, as quais foram analisadas no artigo 3 desta tese e também 

expostas na Seção de Resultados e Discussão. Neste caso, os desfechos de 

interesse foram os escores fatoriais (variável quantitativa contínua) dos padrões 

alimentares previamente definidos pela Análise Fatorial exploratória.  

Para definir as variáveis de exposição de interesse e das covariáveis de 

ajuste foram utilizados dois modelos conceituais hierarquizados adaptado de 

Victora et al.1997
94

, sendo que na figura 7 está representado o modelo utilizado 
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para o artigo 2 e na figura 8 o modelo utilizado para o artigo 3. Em ambas as 

figuras, no primeiro nível estão os determinantes mais distais e no terceiro os 

mais proximais. Cada nível exerce potencial influência sobre os níveis 

inferiores. 

Nível 

1 
Determinantes distais Renda familiar, escolaridade, região, área 

Nível 

2 

Determinantes 

intermediários 

Maturação sexual (estágios de maturação de 

Tanner), raça, idade, sexo 

Nível 

3 
Determinantes proximais 

Consumo alimentar, quantidade calórica total 

consumida, padrões alimentares, atividade física, 

tabagismo. 

VARIÁVEL DESFECHO: EXCESSO DE PESO (SIM E NÃO) E OBESIDADE 

(SIM E NÃO) 

 

Figura 7. Modelo teórico de investigação dos efeitos de fatores relacionados 

ao excesso de peso e obesidade entre adolescentes. (ARTIGO 2) 

 

Nível 

1 
Determinantes distais 

Renda familiar, escolaridade, bem estar 

familiar, posse de bens, região, área, fatores 

culturais, meio ambiente, disponibilidade, 

preços 

Nível 

2 

Determinantes 

intermediários 

Maturação sexual, raça, estado nutricional, 

idade, sexo. 

Nível 

3 
Determinantes proximais 

Consumo alimentar, quantidade calórica total 

consumida, atividade física, tabagismo. 

VARIÁVEL DESFECHO: PADRÕES ALIMENTARES (ESCORES 

FATORIAIS)  

 

Figura 8. Modelo teórico de investigação dos efeitos de fatores relacionados 

com a prática de determinados padrões alimentares entre adolescentes. 

(ARTIGO 3). 
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De acordo com as variáveis disponíveis na base de dados da POF2008-

2009, para o artigo 2, assumiu-se como variáveis controle o sexo e a idade e 

como variável de exposição o escore fatorial do padrão alimentar. No nível 

distal optou-se por incluir a variável escolaridade da pessoa de referência no 

domicílio, as cinco macro regiões geográficas Brasileiras e a área (Urbana e 

Rural); no nível proximal foram incluídas as calorias totais consumidas/dia 

(kcal) e os escores dos padrões alimentares.  

Em relação ao artigo 3, sexo e idade também foram assumidas como 

variáveis controle e as variáveis de exposição foram representadas pela renda 

domiciliar per capita, Family affluence scale, escolaridade da pessoa de 

referência no domicílio e escolaridade materna. Optou-se por incluir nos níveis 

mais distais o escore Z do IMC para idade e nos níveis mais proximais as 

calorias totais consumidas e os padrões alimentares (escores fatoriais). 

Os instrumentos e técnicas de mensuração das variáveis de desfecho e 

de exposição, os critérios de estratificação de cada variável e os métodos 

estatísticos empregados estão detalhados na descrição de métodos de cada um 

dos artigos originais que compõem a tese, na seção de Resultados e Discussão, 

a seguir. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta tese de doutorado é composta por três artigos, sendo um artigo de 

revisão da literatura em tópico pertinente sobre a temática abordada e dois 

artigos originais, sendo um utilizando apenas dados da POF 2008-2009 e outro 

utilizando dados da POF2008-2009 e também do estudo europeu HELENA 

2006-2007.  

 Borges CA, Rinaldi AE, Conde WL, Mainardi GM, Behar D, Slater B. 

Padrões alimentares estimados por técnicas multivariadas: uma revisão 

da literatura sobre os procedimentos adotados nas etapas analíticas. 

Aceito para publicação na Revista Brasileira de Epidemiologia. DOI: 

10.1590/1809-4503XXXXXXXXXXXX. 

 Borges CA, Marchioni DM, Levy RB, Slater B. Principais padrões 

alimentares associados ao excesso de peso e a obesidade em 

adolescentes brasileiros. 2015. 

 Borges CA, Slater B,
 

Santaliestra-Pasías AM, Mouratidou T, 

Huybrechts I, Widhalm K, Gottrand F, Manios Y, Jimenez-Pavón D, 

Valtueña J,
 
Le Donne C,

 
Marcos A, Molnar D, Castillo MJ, de Henauw 

S, Moreno LA. The influence of socioeconomic factors on the dietary 

patterns of adolescents from two cross-sectional observational studies. 

2015. 
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RESUMO  

Objetivo: Descrever as soluções adotadas nas múltiplas etapas de utilização das 

técnicas multivariadas para obtenção de padrão alimentar (PA) no que tange: 

ao objetivo dos estudos, à escolha do método de aferição do consumo 

alimentar, aos critérios de grupamento dos alimentos, à quantidade de grupos 

alimentares utilizada, ao número de PA extraído e aos critérios para 

nomenclatura. Métodos: Foram selecionadas publicações das bases MEDLINE 

e Lilacs tendo como descritores: “padrão alimentar” versus “análise fatorial”; 

“análise de componentes principais”; “análise de cluster” e “reduced 

regression rank”. A busca inicial resultou em 1.752 artigos, que após critérios 

de inclusão e exclusão somaram 189 publicações. Resultados: Foram 

relevantes entre os estudos os seguintes aspectos: a predominância da análise 

de componentes principais; a predominância no uso de 4 a 5 PAs nos estudos 

de associação com desfechos de saúde; o uso de 30 ou mais grupos de 

alimentos provenientes do Questionário de Frequência Alimentar (QFA); a 

predominância de estudos que associaram PAs com desfechos de saúde e 

fatores socioeconômicos; a heterogeneidade de critérios adotados ao longo das 

etapas analíticas das técnicas multivariadas. Conclusão: A heterogeneidade 

entre as publicações se concentra nos critérios de agrupamento dos alimentos, 

na nomenclatura e no número de padrões alimentares extraídos, que variou em 

função do número de grupos alimentares presentes nas análises. Entender, 

aplicar e explorar em sua totalidade as técnicas multivariadas tem se tornado 

necessário para melhorar a confiabilidade dos resultados e, consequentemente, 

aprimorar as relações com desfechos de saúde e fatores socioeconômicos. 

Palavras-chave: Análise de componente principal. Análise factorial, Análise 

Multivariada, Análise por Conglomerados. Consumo Alimentar, 

Comportamento Alimentar. 
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ABSTRACT 

Objective: To describe the solutions adopted in the multi-step of the 

multivariate techniques to obtain dietary patterns in respect of: the aim of the 

studies, the method for measuring food consumption, the criteria for grouping 

foods, the number of food groups used, the number of dietary pattern obtained 

and the nomenclature criteria. Methods: Articles were selected from scientific 

databases MEDLINE and Lilacs using the following descriptors: “dietary 

patterns” versus “principal components analysis”; “factor analysis”; “reduced 

rank regression”; “cluster analysis”. The initial search resulted in 1,752 articles, 

which after inclusion and exclusion criteria totaled 189 publications in the final 

analyzes. Results: The main findings of this review were: the high number of 

publications used principal components analysis; were used four and a 

maximum five dietary patterns when associated with health outcomes; was 

observed use of 30 or more food groups from the food frequency questionnaire; 

high frequency of studies associated dietary patterns with health outcomes and 

socioeconomic factors and the heterogeneity in the criteria used. Conclusion: 

Were verified a high heterogeneity among the publications about food 

grouping criteria, nomenclature criteria and the number of dietary patterns 

extracted which depending of the number of food groups present in these 

analyzes. Understand, apply and explore the multiple steps in multivariate 

techniques has become necessary to improve the reliability of the dietary 

patterns and, consequently, improve the relationships with health outcomes and 

socioeconomic factors. 

Keywords: Principal Component Analysis, Factor Analysis, 

Statistical, Multivariate Analysis, Cluster Analysis, Food 

Consumption, Feeding Behavior.  
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INTRODUÇÃO 

Técnicas de análises multivariadas são cada vez mais utilizadas para 

inferências sobre padrão alimentar (PA) em epidemiologia nutricional
1-3

. O PA 

é biologicamente importante, pois sumariza a dieta total levando em 

consideração que os alimentos são consumidos em combinações complexas, 

ocorrendo interações e sinergias entre os constituintes da dieta, e que o 

equilíbrio entre os componentes da alimentação de proteção e risco podem ser 

importantes na determinação de associações entre dieta e doenças
4
.  

Epidemiologicamente, a expressão da alimentação como PA amplia a 

visão sobre o consumo alimentar da população por: a) permitir a identificação 

de tendências e a caracterização de grupos com semelhantes comportamentos 

alimentares
2
; b) identificar a introdução de novos hábitos alimentares

5
; c) 

reconhecer os aspectos culturais da alimentação e a diversidade alimentar nas 

diferentes regiões geográficas
5
; d) entender as relações específicas entre PAs 

característicos e o perfil de morbimortalidade na população
6,7

; e) permitir o 

desenvolvimento de diretrizes alimentares para populações adotando como 

referência os alimentos, e não somente os nutrientes
6,8

.  

Em diversos estudos o PAs nomeados como western, unhealthy ou 

processed se caracterizam por apresentar alimentos como refrigerantes, doces e 

alimentos processados e têm sido associados com pior qualidade de vida das 
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populações em diversas culturas. Por outro lado, os PAs nomeados como 

healthy, traditional, mediterranean e prudent se caracterizam pela presença de 

cereais, frutas, hortaliças e produtos típicos de cada cultura e têm sido 

associados com melhor qualidade de vida
8-17

.
 
 

Quatro técnicas multivariadas são utilizadas com frequência na 

identificação de um PA: análise de componentes principais (ACP), análise 

fatorial (AF), reduced regression rank (RRR) e análise de cluster
18

. Na ACP e 

na AF, a estrutura das relações é estabelecida entre as variáveis originais que 

são expressas em variáveis latentes, as quais sintetizam o espectro da variância 

alimentar da população
19

. A estimativa do PA a partir de ACP e AF parte do 

princípio de redução da dimensionalidade do número de alimentos ou grupos 

de alimentos consumidos habitualmente por uma população, dados coletados 

por Questionário de Frequência Alimentar (QFA), recordatório alimentar de 24 

horas (R24h) ou registros alimentares
19

. Na análise de cluster, a estrutura das 

relações analisadas ocorre entre indivíduos, identificando grupos de pessoas 

mutuamente exclusivos (clusters) conforme o consumo alimentar
20,21

. A 

técnica RRR analisa simultaneamente múltiplos desfechos de saúde como 

função do consumo de alimentos para compor os padrões alimentares
3
.  

A estimativa de um PA por técnicas multivariadas é um procedimento 

complexo e que envolve múltiplas etapas
22

: o método de aferição do consumo 
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alimentar, os critérios e as referências na formação dos grupos alimentares, o 

tipo de análise multivariada mais adequado ao conjunto de dados e aos 

objetivos da investigação, o número de PA extraído para representar a máxima 

variância explicada pelo conjunto inicial de dados, os critérios para extração do 

PA (eigenvalue > 1, scree plot, entre outros), o grau de correlação entre os 

grupos alimentares e o PA, o tipo de rotação (ortogonal, oblíqua)
23

 e a forma de 

caracterizar o PA (nomenclatura)
4
. Tais decisões, não harmônicas na maioria 

dos estudos, limitam a compreensão dos padrões, bem como dificultam sua 

generalização ou extrapolação para outros contextos
24

. O aumento de produção 

científica sobre PA demanda revisões da literatura estruturadas segundo 

aspectos conceituais e operacionais, as quais poderão contribuir para a 

padronização das múltiplas etapas, de maneira que propiciem ampla 

comparabilidade entre os estudos. Sendo assim, esta revisão teve como 

objetivo descrever as soluções adotadas nas múltiplas etapas de utilização das 

técnicas multivariadas para obtenção de PA no que tange: ao objetivo dos 

estudos, à escolha do método de aferição do consumo alimentar, aos critérios 

de grupamento dos alimentos, à quantidade de grupos alimentares utilizada, ao 

número de PA extraído e aos critérios para nomenclatura. 

MÉTODOS  

CRITÉRIO DE BUSCA E SELEÇÃO DOS ARTIGOS 
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A revisão da literatura teve como pergunta norteadora: como os autores 

organizam os procedimentos utilizados na análise multivariada para estimar o 

PA?  

Para esta revisão, foram escolhidas quatro técnicas multivariadas: ACP, 

AF, RRR e cluster. Foram selecionados artigos científicos das bases de dados 

indexadas MEDLINE e Lilacs usando os seguintes descritores: “principal 

component analysis” AND “dietary pattern”; “principal component analysis” 

AND “food pattern”; “principal component analysis” AND “eating pattern”; 

“factor analysis” AND “dietary pattern”; “factor analysis” AND “food 

pattern”; “factor analysis” AND “eating pattern”; “RRR” AND “dietary 

pattern”; “RRR” AND “food pattern”; “RRR” AND “eating pattern”; 

“cluster” AND “dietary pattern”; “cluster” AND “food pattern”; “cluster” 

AND “eating pattern”. Os descritores foram selecionados na base de dados 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS: http://decs.bvs.br/). 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ARTIGOS 

Os critérios de inclusão foram: idiomas português, inglês ou espanhol; 

período: 1980 a 2012; seres humanos como público-alvo; artigos originais com 

o objetivo de descrever o PA e/ou associá-lo com desfechos de saúde ou fatores 

socioeconômicos.  
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Os critérios de exclusão foram: publicações que extraíram PA por 

outras técnicas estatísticas; publicações objetivando discutir aspectos 

metodológicos das técnicas multivariadas; publicações que mesclavam padrões 

comportamentais (atividade física, sedentarismo, fumo) com PA; artigos 

duplicados (mesmo artigo em dois idiomas distintos ou mesmo artigo 

selecionado a partir de descritores diferentes); revisões sistemáticas e não 

sistemáticas, meta-análise, ensaios clínicos e comparação entre técnicas 

multivariadas; publicações sem informações suficientes sobre os aspectos 

abordados nesta revisão; publicações não localizadas na íntegra. Esses critérios 

de exclusão visavam focalizar o trabalho em estudos originais que utilizassem 

técnicas multivariadas na análise dos dados.  

Após a primeira triagem, as publicações selecionadas foram analisadas 

por quatro pesquisadores, sendo que cada um era responsável por apenas um 

tipo de técnica multivariada (ACP, AF, RRR e cluster). Em seguida, duas 

pesquisadoras reavaliaram todas as publicações comparando e selecionando 

cada uma de acordo com os critérios preestabelecidos. A reavaliação obedeceu 

esta sequência: título, resumo, texto na íntegra, seleção da bibliografia e citação 

dos autores, em que não foram gerados novos resultados de publicações 

complementares.  

INFORMAÇÕES COLETADAS NAS PUBLICAÇÕES 
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Das 189 publicações foram extraídos os seguintes aspectos: o período 

de produção das publicações (organizadas decenalmente); o continente de 

origem (classificado em: América do Norte, América do Sul, Europa, África, 

Ásia, Oceania); o objetivo principal (descrever PA e/ou associar PA com 

desfechos de saúde e fatores socioeconômicos); os desfechos de saúde 

(diabetes mellitus, obesidade, doenças cardiovasculares (DCV), câncer, 

outros); o método de coleta de dados do consumo alimentar (QFA, R24h e 

registro alimentar); os critérios de formação de grupos alimentares 

(classificados em: provenientes do QFA, agências oficiais/recomendações 

dietéticas/estudos prévios, composição nutricional, uso culinário/modo de 

consumo, múltiplos); a quantidade de grupos alimentares incluídos nas análises 

(classificada em: 10 a 19; 20 a 29; 30 a 39; ≥ 40 grupos alimentares/alimentos); 

o número de PA extraído (classificado em: < 4, 4 a 5; 6 a 7; > 7 PA ou clusters, 

quando se tratava da análise de cluster); nomenclatura do PA (rótulos 

qualitativos, baseados nos nomes dos alimentos, composição nutricional, 

múltiplos). 

RESULTADOS 

Das 189 publicações analisadas, 56% (n = 105) referiram a técnica ACP 

na obtenção do PA. Do total de publicações, 42% (n = 79) foram realizadas em 

países europeus, 26% (n = 49), em países da América do Norte, 32%, em 
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países asiáticos, países da América do Sul, países africanos e países da 

Oceania. Em relação ao objetivo principal dos artigos, 78% (n = 147) 

descreveram e associaram o PA com desfechos de saúde, os demais apenas 

realizaram estudo descritivo/exploratório do PA e ou associaram PA com 

fatores socioeconômicos (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Quadro descritivo do processo de seleção do artigos incluídos no 

estudo 

PA: padrão alimentar; ACP: análise de componentes principais; AF: análise fatorial; RRR: reduced regression rank. 
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As publicações encontradas no período de 2002 a 2012 representaram 

94% do total das publicações. Essas informações mostram um crescimento de 

15,7 vezes no número de publicações, quando comparado ao período de 1980 a 

2001. O crescimento do uso das análises multivariadas em publicações de 

epidemiologia nutricional foi semelhante nos cinco continentes (Figura 2).  

 

Figura 2. Evolução das publicações envolvendo análise multivariada para 

formação de padrões alimentares em epidemiologia nutricional no período de 

1980 a 2012.  

 

Na Tabela 1 estão sumarizadas as principais características extraídas 

das publicações e sua respectiva referência na lista de referências do texto. 
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Dentre os 147 artigos que descreveram e associaram o PA com desfechos de 

saúde, 64% (n = 94) utilizaram doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

como desfecho, das quais 28% (n = 26) obesidade, 27% (n = 25) DCV, 29% (n 

= 27) câncer e 17% (n = 16) diabetes mellitus (Figura 1). Das 147 publicações 

que descreveram e associaram o PA com desfechos de saúde, houve a 

predominância na escolha da técnica de ACP em 55% (n = 81) dos casos. 

Do total de artigos analisados, 81% (n = 154) utilizaram o QFA como 

método de coleta de dados sobre o consumo alimentar. Em relação aos critérios 

utilizados para agrupar os alimentos provenientes da coleta de dados de 

consumo alimentar (etapa antes da entrada de dados nas técnicas 

multivariadas), 22% (n = 42) utilizaram grupos preexistentes provenientes do 

QFA, 14% (n = 26) adotaram como critério a composição nutricional, 26% (n 

= 46) não apresentaram nenhuma informação a respeito do critério utilizado e 

38% (n = 75) relataram: agências oficiais/recomendações dietéticas, uso 

culinário/modo de consumo e critérios múltiplos. A respeito do total de grupos 

de alimentos incluídos nas análises, 70% (n = 132) relataram trabalhar com 30 

ou mais grupos alimentares (Tabela 1).
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Tabela1. Classificação dos artigos identificados na revisão de acordo com as principais características analisadas e segundo tipo de análise multivariada.  

Características destacadas 

nos estudos 
ACP 

n (%) 
AF 

n (%) 
RRR 

n (%) 
Cluster 

n (%) 
Total 

(n) Número de referência dos artigos na lista de referências 

Desfechos de saúde 
Diabetes 7 (44) 3 (19) 5 (31) 1 (6) 16 (1,40-52) 
Obesidade 15 (58) 5 (19) 5 (19) 1 (4) 26 (35,39,53-75) 
DCV 12 (48) 5 (20) 6 (24) 2 (8) 25 (76-81,81-97) 
Câncer 18 (67) 8 (30) 1 (4) 0 (0) 27 (37,98-123) 
Outras doenças** 29 (55) 13 (24) 8 (15) 3 (6) 53 (38,124-174) 

Método de coleta de dados do consumo alimentar 
 

QFA 
 
87 (56) 

 
40 (26) 

 
20 (13) 

 
7 (4) 

 
154 

(35,37,40-51,51,52,54-56,58-62,65-70,73,73,75-87,89,91,93-108,110- 

112,114-121,123,124,127-132,136,137,139,141-154,156-159,162- 

166,168-172,174-203,203-208) 
R24h 9 (60) 3 (20) 1 (7) 2 (13) 15 (53,63,74,88,90,126,138,140,160,161,167,199,209-211) 
Registro alimentar 9 (45) 4 (20) 5 (26) 2 (10) 20 (38,39,57,64,71,72,92,109,113,122,125,133-135,155,173,212-215) 

Critérios de agrupamento dos  alimentos 

Grupos provenientes do QFA 24 (57) 11 (26) 5 (12) 2 (5) 42 (47,51,67,69,70,73,78-80,82,83,86,91,94,97,98,104,106,108,117,119,121, 

142,147,151,152,154,157-159,165,166,170,171,181,192-194,198,204,205) 
Agências oficiais/ 

recomendações 

dietéticas/estudos prévios 

 
10 (50) 

 
2 (10) 

 
5 (25) 

 
3 (15) 

 
20 

 
(38,42,54,60,71,74,107,113,126,128,149,162,173,175,176,185,209-211,213) 

Composição nutricional 17 (65) 6 (23) 1 (4) 2 (8) 26 (39,49,58,61,68,75,85,88,103,110,112,115,131,137,141,148,150,156,195,1 

99,202,203,207,216) 
Uso culinário/modo de 

consumo 13 (76) 0 (0,0) 1 (6) 3 (18) 17 (64,76,77,87,90,96,100,102,111,124,125,130,135,143,160,169,196) 

Múltiplos* 18 (51) 12 (34) 5 (14) 0 (0) 35 (37,40,41,52,55,57,65,66,73,84,99,101,105,114,116,118,120,123,127,132,1 

33,136,138,146,178,179,182,183,191,197,200,201) 
Quantidade de grupos alimentares na análise 

10 a 19 16 (55) 7 (24) 3 (10) 3 (10) 29 (29,35,49,51,61,77,95,115,122,124,130,138,139,145,149,156,159,160,163, 

168,169,186,191,201,211,216) 

20 a 29 20 (71) 3 (11) 2 (7) 3 (11) 28 (59,65,67,74-76,85,96,98,112,120,123,126,131,141,148,150,154,161,162, 

175,183,198,202,204,209,214,215) 
Continua... 
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Tabela 1. Continuação. 

Características destacadas 

nos estudos 
ACP 

n (%) 
AF 

n (%) 
RRR 

n (%) 
Cluster 

n (%) 
Total 

(n) 
Número de referência dos artigos na lista de referências 

 
30 a 39 

 
30 (52) 

 
19 (33) 

 
7 (12) 

 
2 (3) 

 
58 

(40,41,47,55,56,62,64,66,68,70,73,78,82,87-89,91,92,94,99,101,103,105- 

107,111,114,116-118,133,135,140,147,153,158,164,165,171-174,177,187, 

189,194-197,199,199,200,203,207,208,210) 

≥ 40 
 
39 (53) 

 
18 (24) 

 
14 (19) 

 
3 (4) 

 
74 

(37-39,42-46,48,50,52-54,57,58,60,69,71,72,79-81,83,84,86,90,93,97,100, 

102,104,108-110,113,119,121,125,127-129,132,134,136,137,142-144,146, 

151,152,155,157,166,167,170,176,178-182,184,185,188,190,192,193,205,206,213) 
Número de padrões alimentares extraídos 

 

< 4 

 

62 (55) 

 

29 (26) 

 

18 (16) 

 

3 (3) 

 

112 

(29,35,39-52,54,55,58,64-66,68,71,76,77,79-81,83,87-89,91,92,94-96, 

99-101,103,104,107-111,114-116,118-120,123,127,128,130,134,137,139, 

140,143-145,147-151,156,157,159,161-168,170-172,175,177,179, 

180,183,184,186,187,189,194,195,197-203,206,208,213,214,216) 
 

4 a 5 
 
34 (58) 

 
14 (24) 

 
6 (10) 

 
5 (8) 

 
59 

(38,56,57,59,61,62,67,69,70,73-75,82,84,86,90,98,102,105,106,112, 

113,117,124,125,129,131-133,135,136,141,142,146,152,154,155,158,160,169, 

173,174,176,178,181,182,185,188,190-192,196,204,205,210,215) 
6 a 7 6 (50) 2 (17) 2 (17) 2 (17) 12 (37,53,60,72,78,122,126,153,193,207,211) 
> 7 3 (50) 2 (33) 0 (0) 1 (17) 6 (85,93,97,121,138,209) 

Nomenclatura padrão 
 

Rótulos qualitativos 

 

55 (65) 

 

18 (21) 

 

5 (6) 

 

6 (7) 

 

84 

(35,46,48,51,52,55,57-61,65,69,71,76-79,81,87,91,94-96,99,100,103,104, 

109,110,116,118,120,123,124,127,130,132,137,143-145,147,150-152,154, 

157-159,162-164,166,168-170,172,175-177,179,181,185-187,189,190,194, 

195,197-199,201-204,209,210,215,216) 

Baseados nos nomes 

dos alimentos 

 
25 (42) 

 
14 (24) 

 
17 (29) 

 
3 (5) 
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(29,37-39,41,42,44,45,47,49,50,53,54,64,66,68,70,72-75,80,85,89,92,93, 

97,98,102,107,111,113-115,117,119,122,128,129,134,138- 

141,149,161,165,184,188,191,199,200,206,207,211,213,214) 
Composição nutricional 3 (43) 2 (29) 2 (27) 0 (0) 7 (88,108,112,153,178,208) 

Múltiplos* 22 (56) 13 (33) 2 (5) 2 (5) 39 (43,51,56,62,67,82-84,86,90,101,105,106,121,125,126,131,133,135,136, 

142,146,148,155,156,160,167,171,173,174,180,182,183,192,193,196,203,205) 

ACP: análise de componentes principais; AF: análise fatorial; RRR: reduced regression rank; DCV: doenças cardiovasculares; QFA: Questionário de Frequência Alimentar; R24h: recordatório de 24 horas. *União de dois ou mais critérios dentro da mesma 

característica. **Risco de lesão na pele por arsênio; alterações antropométricas; níveis de adiponectina plasmática; risco de pré-eclâmpsia; crescimento de recém-nascidos; asma; anemia; proteína C reativa; constipação; osteoporose; hiperatividade; risco de acidente 

vascular cerebral; Alzheimer; risco de espinha bífida em recém-nascidos; mortalidade; saúde mental (depressão, estresse, déficit de atenção e transtorno bipolar); mais do que um desfecho de saúde. 
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Nas técnicas em que ocorre múltipla atribuição de componentes por 

indivíduo (ACP, AF e RRR), a extração de até 4 componentes foi 

predominante e alcançou 59% (n = 62) do total de artigos que abordaram essas 

técnicas. Na análise de cluster, quando há atribuição única de componente por 

indivíduo, a extração de 4 até 7 componentes por análise alcançou 73% dos 

artigos analisados (Figura 3). 

 

Cluster: análise de cluster. O número de padrões alimentares extraídos pela técnica RRR é dependente do número de 
desfechos contemplados na análise. ACP: análise de componentes principais; AF: análise fatorial; RRR: reduced 

regression rank. 

Figura 3. Número de padrões alimentares estimados segundo a técnica 

multivariada empregada: análise de componentes principais, análise fatorial, 

cluster e reduced regression rank no período de 1980 a 2012.  
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Na nomenclatura do PA, a categoria rótulos qualitativos (por exemplo: 

traditional, healthy, western) foi utilizada em 44% (n = 84) dos estudos; a 

categoria nome dos alimentos (por exemplo: frutas, carnes, cereais, pães, 

legumes, hortaliças), em 31% (n = 59); as categorias composição nutricional 

(por exemplo: fibras, gordura trans, ácidos graxos, vitaminas) ou critérios 

múltiplos foram utilizadas em 24% (n = 46) dos estudos (Tabela 1).  

DISCUSSÃO 

No período entre 1980 e a primeira metade dos anos 1990, a frequência 

dos estudos sobre PA se manteve relativamente baixa, ainda que com 

publicações de boa qualidade. Em 1998, Slattery et al.
25

 introduziram a análise 

fatorial para obtenção de PA e sua associação com câncer de cólon, lançando a 

provocativa questão: “podem os padrões alimentares caracterizarem o risco 

dieta versus doença melhor do que nutrientes e alimentos isolados?” 

A abrangência do uso das análises multivariadas permite dar resposta 

parcial a esse questionamento, dado que a descrição de padrões alimentares e 

sua relação com desfechos de saúde se intensifica a partir da década de 2000. 

Essa expansão se dá em paralelo com a evolução do perfil epidemiológico, no 

qual a frequência das doenças multicausais relacionadas à alimentação tem 

participação cada vez mais relevante em epidemiologia nutricional. A revisão 

realizada por Hu
2
 contribuiu para difundir e incentivar o uso da análise do PA 
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por técnicas multivariadas como uma abordagem alternativa e complementar 

no estudo de associação entre dieta e DCNT.  

Do conhecimento dos autores, esta é a primeira revisão que abordou 

como os autores organizaram os procedimentos utilizados na análise 

multivariada para estimar o PA. Os principais achados desta revisão foram: uso 

predominante da ACP e AF; uso de 4 a 5 fatores quando associaram PA com 

desfechos de saúde; uso de 30 ou mais grupos alimentares provenientes do 

QFA; predominância de estudos de associação entre PA versus desfechos de 

saúde ou fatores socioeconômicos; heterogeneidade dos critérios adotados ao 

longo dessas etapas. 

A ACP e a AF são técnicas multivariadas distintas quanto à exploração 

da variabilidade e ao fundamento do estimador; não obstante, são usualmente 

citadas sem respeitar as diferenças metodológicas que as distinguem
26

. Devido 

à natureza determinística da ACP, os padrões alimentares estimados 

representam o espectro do comportamento alimentar de uma dada população. 

Tal estimativa se baseia na premissa de que os instrumentos e o processo de 

coleta de dados devem apresentar erro randômico e de pequena magnitude
2
. A 

natureza probabilística da AF, por sua vez, permite o tratamento analítico do 

erro embutido no levantamento dos dados, um aspecto relevante quando se 

recorre a inquéritos alimentares para traduzir o comportamento alimentar de 
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populações
27

. O RRR traz a particularidade de permitir que a seleção do PA se 

dê diretamente a partir da maximização da associação entre as variáveis 

alimentares e os marcadores do desfecho de interesse
28,29

. A análise de cluster 

se distingue metodologicamente das demais por ter como objetivo agrupar os 

sujeitos em clusters hierarquizados segundo o nível de dissimilaridade entre os 

componentes das dietas dos indivíduos
30

. 

A escolha dos mesmos grupos alimentares encontrados no QFA 

predominou nas publicações levantadas. Tal seleção aumenta a consistência 

interna das análises, uma vez que utiliza dados de instrumentos previamente 

validados cujos grupos de alimentos foram formados em função do desfecho 

que se deseja estudar. Nos estudos em que foram utilizados R24h ou registros 

alimentares, os critérios predominantes para a formação de grupos alimentares 

foram: composição nutricional, grupos previamente classificados por agências 

oficiais, recomendações nutricionais governamentais e alimentos extraídos de 

inquéritos nacionais.  

O desenho analítico e o número de variáveis selecionadas envolvem 

subjetividade e arbitrariedade do pesquisador e torna as análises multivariadas 

de difícil reprodutibilidade, com prejuízo para a comparabilidade entre estudos. 

A inclusão de um número grande de variáveis não correlacionadas pode ter um 

efeito errôneo na determinação da variância explicada por aquele PA, enquanto 

a eliminação de variáveis a fim de simplificar a estrutura fatorial pode levar a 
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conclusões equivocadas
24

. Nas publicações estudadas, foi verificada a 

utilização de 30 ou mais grupos de alimentos, provavelmente em função de 

76% dos artigos avaliarem o consumo alimentar por meio de QFA, os quais, na 

maioria das vezes, possuem um grande número de itens alimentares e/ou 

grupos, permitindo posteriormente, na análise multivariada, maior precisão e 

exatidão do PA obtido
31

.  

O número de grupos de alimentos incluídos nas técnicas multivariadas 

interfere fortemente na proporção da variância explicada pelos fatores e no 

número de fatores a serem retidos, principalmente pelo critério da raiz latente 

(eigenvalue). Quanto maior for a variância explicada, melhor será a 

compreensão da diversidade e da complexidade da alimentação da população 

estudada
19

. 

Na presente revisão, os estudos que associaram PA com DCV e câncer 

utilizaram menos do que quatro PAs para explicar possíveis relações de risco 

ou proteção, já os que associaram obesidade com PA utilizaram de quatro a 

cinco fatores. Estudos realizados por Schulze et al.
32

 e Brennan et al.
33

 

verificaram que a utilização de até três fatores permite fazer boas associações 

com desfechos de saúde. Na análise de cluster, Newby e Tucker
4
 encontraram 

boas associações com DCNT na presença de dois a oito clusters, fato também 

observado nesta revisão. O número de PAs obtidos está atrelado à porcentagem 

de variância explicada por eles, sendo que o desejado é explicar a maior 
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variância do conjunto inicial dos dados com um número mínimo de fatores ou 

clusters
34

. 

Para os estudos que designaram rótulo qualitativo ao PA, verifica-se 

uma base empírica no sentido de encontrar um significado nas informações 

científicas disponíveis. Sendo assim, foi possível encontrar semelhança no tipo 

de alimento que compôs esses padrões. Padrões nomeados como “traditional” 

continham preparações mais prevalentes da dieta do país onde o estudo foi 

realizado. Os rotulados como “healthy pattern” e “prudent pattern” continham 

hortaliças, frutas, cereais integrais, peixe, laticínios desnatados, frango, soja e 

derivados. O rótulo “mediterranean pattern” se caracterizou por agrupar 

massas, arroz, peixe, legumes, óleos vegetais, leite desnatado, saladas, frutas, 

vinho, pepino, enquanto o “western pattern” se caracterizou por refrigerantes, 

pizza, hambúrguer, carnes processadas, bebidas açucaradas, leite integral, 

alimentos pré-cozidos, grãos refinados, bacon, presunto.  

Nesta revisão da literatura, deve-se ter em conta algumas limitações. A 

primeira delas decorre pelo fato de a seleção dos artigos ter sido realizada em 

duas bases de dados: MEDLINE e Lilacs. O fato de essas duas bases de dados 

compilarem vasta quantidade de artigos científicos indexados e de boa 

qualidade tenderia a reduzir o possível efeito causado pela restrição no número 

de bases consultadas. A segunda delas foi a seleção de três idiomas (inglês, 
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português e espanhol) para o processo de busca, o que também pode ter 

reduzido o número de publicações encontradas. No entanto, os autores 

realizaram um levantamento nessas duas bases utilizando os mesmos 

descritores do estudo, sem restrição do idioma, e foi verificado que a perda de 

publicações devido ao idioma não ultrapassaria 5%. A terceira delas se 

relaciona ao fato de que, mesmo construída de forma ampla, a pergunta inicial 

não abordou aspectos tipicamente operacionais na construção de PA, como, por 

exemplo: tipos de rotação, métodos utilizados na extração de PA, variável 

qualitativa ou quantitativa, tamanho amostral, entre outros.  

O uso de técnicas multivariadas tem avançado na última década, 

ressaltando a importância da padronização das informações publicadas. Nesta 

revisão, foram verificados casos em que o PA foi caracterizado e interpretado 

segundo os nutrientes mais prevalentes entre os grupos de alimentos que o 

compõem
35-39

. Essa forma de interpretação focada em um único nutriente ou 

conjunto de nutrientes descaracteriza o PA, na medida em que deixa de avaliar 

a complexidade da dieta expressa pela combinação de alimentos. Uma 

evidência favorável ao uso integral do PA e sua interpretação baseada nos 

alimentos que o compõem e contrária à tradição de selecionar nutrientes mais 

associados ao desfecho é a tendência de a variância explicada pelos padrões 

aumentar à medida que se reduz o detalhamento da informação alimentar
34

.  
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CONCLUSÃO 

 

O uso das técnicas multivariadas em epidemiologia nutricional 

aumentou nas últimas décadas principalmente em função da necessidade de 

aprender e representar o consumo alimentar na sua forma complexa, levando 

em conta a interação entre os nutrientes presentes nos alimentos. Verificou-se, 

entre as publicações, a predominância das técnicas cuja estrutura de relações é 

baseada em variáveis (ACP e AF), e não em indivíduos (cluster). Nesta 

revisão, a heterogeneidade dos estudos se concentrou principalmente no 

critério de agrupamento dos alimentos precedentes à realização das técnicas 

multivariadas e no critério para nomear os PAs extraídos. O agrupamento dos 

alimentos incide diretamente no número de padrões extraídos, assim como na 

interpretação e na elucidação da associação do PA com desfechos de saúde. 

Entender, aplicar e explorar em sua totalidade as técnicas multivariadas tem se 

tornado necessário para melhorar a confiabilidade dos estudos analíticos sobre 

PA e, consequentemente, aprimorar as relações com desfechos de saúde e 

fatores socioeconômicos. 
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RESUMO 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar os principais padrões alimentares 

praticados pelos adolescentes brasileiros e associar estes padrões com o excesso de 

peso e com a obesidade. Métodos: Foram analisados 6784 adolescentes de 10 a 18 

anos da Pesquisa de Orçamentos Familiares POF 2008-2009. Padrões alimentares 

foram obtidos por Análise Fatorial. Para a classificação do estado nutricional dos 

adolescentes foi utilizado o escore-Z do Índice de Massa Corporal para idade. Os 

pontos de corte para excesso de peso e obesidade foram padronizados segundo o 

International Obesity Task Force (IOTF). Modelos de regressão logística analisaram a 

associação entre os padrões alimentares, o excesso de peso e a obesidade, ajustado por 

variáveis sociodemográficas. Resultados: Quatro principais padrões alimentares 

foram obtidos: Padrão Tradicional Brasileiro, Padrão Lanches, Padrão Snacks e o 

Padrão Leite, Frutas e Cereais matinais. Foi verificado que quanto maior a adesão ao 

Padrão Lanches (OR: 1,50 quinto quintil vs primeiro (IC95%:1,13; 1,99) p de 

tendência linear <0,001) e ao Padrão Snacks (OR: 1,55 quinto quintil vs primeiro 

(IC95%=1,12; 2,12) p de tendência linear <0,001) maior a chance de estar com 

excesso de peso. Também foi maior a chance de ser obeso quanto maior a adesão ao 

Padrão Lanches (OR: 1,50 quinto quintil vs primeiro (IC95%:0,88; 2,55) p de 

tendência linear <0,01) e ao Padrão Snacks (OR: 2,31 quinto quintil vs primeiro 

(IC95%=1,22; 4,38) p de tendência linear <0,001) após ajustes. Conclusão: A prática 

alimentar dos adolescentes brasileiros foi caracterizada por meio de quatro principais 

padrões alimentares com composições alimentares distintas. A maior aderência ao 

Padrão Lanches e ao Padrão Snacks foi associada ao aumento nas chances de estar 

com excesso de peso e obesidade entre os adolescentes. 

Palavras chave: padrões alimentares, excesso de peso, obesidade, análise fatorial 

exploratória, adolescentes 
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ABSTRACT 

Objective: The objective of this study was to identify the major dietary patterns 

practiced by adolescents and associate these patterns with overweight and obesity. 

Methods: We analyzed the food consumption data of 6784 adolescents aged 10 to 18 

years from Household Budget Survey 2008-2009. Dietary patterns were obtained by 

exploratory factorial analysis. The z score BMI for age and cutoff points to overweight 

and obesity defined according to the International Obesity Task Force (IOTF). 

Logistic regression models were used to determine the association between dietary 

patterns, overweight and obesity, adjusted for sociodemographic variables. Results: 

Four main dietary patterns were obtained: Traditional Brazilian Pattern, Sandwiches 

Pattern, Snacks Pattern and Milk, Fruit/Fruit juice and Breakfast cereals Pattern. It was 

found that higher adherence to Sandwiches Pattern (OR: 1.50 fifth quintile vs first 

(95% CI: 1.13, 1.99) p linear trend <0.001) and Snacks Pattern (OR: 1.55 fifth quintile 

vs first (95% CI = 1.12, 2.12) p linear trend <0.001) the higher the chance of being 

overweight. The greater adherence to Sandwiches Pattern (OR: 1.50 fifth quintile vs 

first (95% CI: 0.88, 2.55) p linear trend <0.01) and Snacks Pattern (OR: 2.31 fifth 

quintile vs first (95% CI = 1.22, 4.38) p linear trend <0.001) also the greater the 

chance of being obese after adjusting for sociodemographic variables. Conclusion: 

The food consumption of Brazilian adolescents was characterized by four major 

dietary patterns with different group food compositions. The greater adherence to 

Sandwiches Pattern and Snacks Pattern was associated with an increase in the Odds of 

being overweight and obesity among adolescents. 

Keywords: dietary patterns, overweight, obesity, exploratory factor analysis, 

adolescents 
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INTRODUÇÃO 

O excesso de peso e a obesidade alcançam altas prevalências entre os 

adolescentes e tem se tornado um grave problema de saúde pública que atinge 

países desenvolvidos (1,2) e em desenvolvimento (3). Entre os diversos fatores 

que contribuem para as altas prevalências do excesso de peso e da obesidade na 

adolescência estão a diminuição das práticas de atividade física, o aumento do 

comportamento sedentário, a maior exposição ao marketing de alimentos não 

saudáveis, a maior utilização de restaurante tipo fast-food e o maior consumo 

de refrigerantes como substitutos da água (2).  

Estudos realizados nos Estados Unidos (4) e na Europa (5) mostraram 

que os adolescentes consomem frutas e hortaliças abaixo das recomendações 

nutricionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de 

frutas e hortaliças destaca-se como potencial fator de proteção para excesso de 

peso, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 entre os adolescentes (6).  

No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense 

2012), realizada com 60.973 adolescentes escolares do 9
o
 ano do ensino 

fundamental de escolas públicas e privadas, mostraram que 41% dos 

adolescentes apresentaram consumo regular de doces, balas, chocolates, 

chicletes, bombons e pirulitos. Quanto aos marcadores da alimentação 

saudável, 70% dos adolescentes consumiram feijão, 43%, hortaliças, 30% 
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frutas frescas e 52% consumiram leite em pelo menos cinco dias na semana 

(7). Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-09) identificaram 

que 21% dos adolescentes brasileiros estavam com excesso de peso e 5% com 

obesidade (8).  

A OMS preconiza a importância de promover hábitos alimentares 

saudáveis entre crianças e adolescentes para sua manutenção na vida adulta e 

consequente redução de risco de carências nutricionais, doenças crônicas e 

obesidade (6). No entanto, o ato de se alimentar é complexo, pois sofre a 

influência dos fatores sociais, culturais e ambientais (9,10), além disso, envolve 

combinações entre diferentes tipos de alimentos com composições nutricionais 

distintas as quais interagem de diversas formas no organismo humano (11).  

As diversas combinações de alimentos praticadas por diferentes 

populações ao redor do mundo podem ser interpretadas na literatura como 

padrões alimentares os quais podem ser obtidos por meio de técnicas 

multivariadas (11,12). Os padrões alimentares são especialmente uteis na 

explicação de associações entre dieta e doenças já que muitas doenças crônicas 

como a obesidade não estão relacionadas com apenas uma fonte de alimento 

(11,13,14).  

Neste sentido, relações entre padrões alimentares e o estado nutricional 

de adolescentes tem sido verificadas em estudos de diversos países (15–21). No 
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Brasil, nos últimos anos, poucos estudos têm examinado a relação entre os 

padrões alimentares com o excesso de peso e obesidade entre os adolescentes 

(16,20–23). Dois estudos conduzidos no Brasil com adolescentes de duas 

regiões distintas, Norte de Minas Gerais e São Paulo-SP, encontraram a prática 

de um padrão alimentar nomeado de “junk food” composto por refrigerantes, 

açúcar de adição, bebida alcoólica, sobremesa láctea, cafés, doces, sorvete, 

chocolate, batata frita, hambúrguer, pizza, cachorro quente e comida pronta 

para consumo, o qual foi positivamente associado com o excesso de peso 

nestas populações (22,23).    

A análise dos padrões alimentares praticados por adolescentes 

brasileiros pode contribuir para o entendimento da complexidade da 

alimentação desta população e sua relação com o estado nutricional, além 

disso, a explicação da dieta por meio de padrões alimentares tem sido de 

grande importância em políticas públicas de alimentação e nutrição, pois são de 

mais fácil compreensão pela população (11). Diante do exposto, o objetivo 

deste estudo foi analisar os principais padrões alimentares praticados pelos 

adolescentes brasileiros e sua relação com o excesso de peso e obesidade.  

MÉTODOS 

Amostra 
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Este estudo utilizou dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

realizada em 2008-2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A POF 2008-2009 adotou um plano amostral por conglomerados em 

dois estágios, com estratificações geográfica e estatística das unidades 

primárias de amostragem que correspondem aos setores da base geográfica do 

Censo Demográfico 2000, a partir da estrutura oferecida pela amostra-mestra 

desenhada pelo IBGE para o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares - 

SIPD. Os setores foram selecionados por amostragem com probabilidade 

proporcional ao número de domicílios existentes no setor, dentro de cada 

estrato final, compondo a amostra-mestra. No plano adotado, as unidades 

secundárias de amostragem foram os domicílios particulares permanentes, que 

foram selecionados por amostragem aleatória simples sem reposição, dentro de 

cada um dos setores selecionados. Em seguida ao processo de seleção de 

setores e domicílios, os setores foram distribuídos ao longo dos quatro 

trimestres da pesquisa, garantindo que em todos os trimestres, os estratos 

geográfico e socioeconômico estivessem representados através dos domicílios 

selecionados. Nesta edição de 2008-2009 foi incorporada pela primeira vez a 

coleta de informações sobre a ingestão alimentar individual de uma subamostra 

de indivíduos (n=34.003) com 10 anos ou mais de idade (24). A subamostra de 

setores para o módulo de consumo alimentar individual foi selecionada por 

amostragem aleatória simples em cada estrato. Para a coleta do bloco de 
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consumo. As anotações eram registradas pelos próprios moradores e 

complementadas mediante entrevistas pelo agente de pesquisa, quando 

necessário. Em seguida, era realizada a transcrição dos registros para um 

sistema de entrada de dados informatizado. Mais detalhes sobre os 

procedimentos operacionais e de amostragem foram publicados anteriormente 

(24). Para os fins deste estudo, apenas os dados dos adolescentes de 10 a 18 

anos de idade (n=6.784) do sexo masculino e feminino foram utilizados.  

Consumo Alimentar 

A ingestão alimentar individual foi coletada por meio de registros 

alimentares preenchidos durante dois dias não consecutivos no bloco de 

consumo alimentar individual. Os indivíduos relatavam todos os alimentos e 

bebidas consumidos, incluindo quantidades em medidas caseiras, horário, 

forma de preparo bem como o local de consumo (dentro e fora do domicílio). 

Quando o indivíduo não foi capaz de preencher o registro alimentar, este foi 

completado com a ajuda de outro membro do domicílio. As informações 

preenchidas nos registros alimentares foram revisadas em uma entrevista 

pessoal por pesquisadores treinados. Detalhes sobre o pré-teste, treinamento, 

validação, tratamento do subrelato, imputação e entrada dos dados foram 

publicados previamente (24). Para os fins deste estudo, somente os dados de 

consumo alimentar do primeiro dia de registro foram utilizados.  Considera-se 
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que no primeiro dia de registro a qualidade da informação é superior aos dias 

subsequentes (25,26). No total, 1121 itens alimentares foram citados pelos 

informantes no bloco de consumo alimentar pessoal. Para este estudo, os 

alimentos foram agrupados em 19 grupos (arquivo suplementar 1) de acordo 

com semelhanças na composição nutricional segundo dados da tabela de 

composição nutricional dos alimentos (TACO/IBGE) (27). Alimentos/bebidas 

(gramas) com prevalência de consumo abaixo de 1% entre os adolescentes 

também foram retirados das análises (temperos, óleos vegetais, carnes secas, 

salgadas e defumadas, peixes e frutos do mar, produtos diet e light, sopas e 

caldos e bebidas alcoólicas).   

Para cada indivíduo foi calculada a quantidade total em gramas 

consumida para os 19 grupos alimentares presentes na análise. Também foi 

calculado o consumo médio em gramas e as calorias médias (kcal) para os 19 

grupos, além disso, foi calculada a participação calórica dos 19 grupos 

alimentares no total calórico consumido pelos adolescentes. Todos estes 

cálculos levaram em consideração informações nutricionais da TACO/IBGE 

(27).  

Variáveis Antropométricas 

Para a coleta das medidas de peso e altura de cada indivíduo foram 

estabelecidos procedimentos padronizados realizados por pesquisadores 
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treinados pelo IBGE. Para a mensuração do peso foi utilizada uma balança 

eletrônica portátil com capacidade de 150 quilogramas (kg) e graduação de 100 

gramas (g). A estatura foi aferida utilizando estadiômetros portáteis para 

adultos, com trena retrátil, de extensão até 200 cm com precisão de 0,1 cm. A 

estatura de cada pessoa foi registrada em centímetros, considerando a primeira 

casa decimal. Detalhes dos procedimentos de coleta e tratamento dos dados 

antropométricos foram já publicados (8). O Índice de Massa Corporal (IMC) 

foi calculado com base no peso (kg) dividido pela altura (m)
2
. Para a 

classificação do estado nutricional dos adolescentes foi utilizado o índice 

antropométrico IMC para idade em escores-z, sendo que baixo IMC para 

idade/magreza (≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2); IMC adequado ou eutrófico (≥ 

Escore z -2 e < Escore +1); sobrepeso (≥ Escore z +1 e < Escore +2) e 

obesidade (≥ Escore z +2). Os pontos de corte utilizados para classificar os 

adolescentes em excesso de peso e a obesidade foram definidos usando curvas 

de referências padronizadas pela International Obesity Task Force (IOTF) 

(28). Para as análises deste estudo as variáveis excesso de peso (união das 

categorias sobrepeso e obesidade) e a variável obesidade foram dicotomizadas. 

Ambas as variáveis, excesso de peso e obesidade, foram utilizadas como 

variáveis dependentes nos modelos estatísticos de regressão logística.  

Variáveis explanatórias 
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Foram utilizadas como variáveis explanatórias o sexo; a idade que foi 

reagrupada em duas categorias (10 a 13 e 14 a 18 anos) devido a diferentes 

hábitos alimentares que podem existir nestas faixas etárias e ao ritmo 

diferenciado de crescimento e desenvolvimento nestas etapas da vida (29,30); a 

renda domiciliar per capita que foi estratificada em terços; os anos de 

escolaridade da pessoa de referência no domicílio que foram agrupados em três 

categorias: ensino fundamental (de 0 a 4 anos de estudo), ensino médio (5 a 11) 

e ensino universitário (12 anos ou mais); as cinco regiões geográficas (Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste) e a área (urbana e rural).  

Análises estatísticas 

Foram realizadas análises descritivas para caracterizar a população de 

estudo usando proporções para as variáveis categóricas e médias e erro padrão 

para as variáveis de consumo alimentar.  

Antes de proceder a Análise Fatorial exploratória para obter os padrões 

alimentares foi realizado o índice de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) para avaliar a adequabilidade da amostra e o Bartlett Test of 

Sphericity (BTS), o qual testa a hipótese de que a matriz de correlação é uma 

matriz de identificação; ou seja, todos os elementos da diagonal são 1 e todos 

os elementos fora da diagonal são 0, o que implica que todas as variáveis não 

são correlacionadas. Se o BTS for significativo, rejeita-se a hipótese nula e 
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conclui-se que existem correlações no conjunto de dados que são apropriados 

para a análise de fatores (31). A adequação do modelo fatorial para a análise 

dos dados foi expressa por valores de KMO >0,60 (32) e valores de p<0,05 

para o BTS.  Após estes procedimentos, foi construída a matriz de correlação 

dos dados pela análise fatorial exploratória. O método de extração dos fatores 

foi realizado por Principal Component Factor com Rotação Ortogonal de 

Varimax para garantir a melhor distribuição das cargas fatoriais e gerar melhor 

interpretabilidade para o fator (31). Cada fator gerado representou uma 

combinação linear de todos os 19 grupos alimentares que entraram no modelo. 

Os fatores foram interpretados como padrões alimentares. Os grupos 

alimentares que apresentaram cargas fatoriais > 0,20 foram considerados 

importantes constituintes do padrão alimentar. As cargas fatoriais positivas (> 

0,20) indicaram correlações positivas entre o grupo de alimento e os fatores 

obtidos, já as cargas fatoriais negativas (> -0,20) indicaram correlações 

negativas. Também foram consideradas aceitáveis as comunalidades mínimas 

de 0,20 ou 20% para cada item alimentar no modelo. A comunalidade 

representa a quantidade da variância do item alimentar que é explicada em 

termos dos fatores retidos (31).  

Para decidir o número de fatores a serem retidos na Análise Fatorial 

exploratória os seguintes critérios foram utilizados:   autovalores> 1 (o quanto 

da variância total dos dados é explicada pelos fatores retidos) (31), a 
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interpretação do teste gráfico de Cattel (scree plot) que mostra que os valores 

localizados antes do ponto de inflexão da reta indicam o número de fatores a 

serem retidos (33) e a interpretabilidade das cargas fatoriais. Por fim, os 

padrões retidos foram nomeados com base na interpretabilidade e nas 

características dos itens retidos em cada padrão alimentar e com base na 

literatura científica disponível no Brasil sobre padrões alimentares associados 

com o estado nutricional dos adolescentes.  

Após a caracterização dos padrões alimentares foram calculados escores 

fatoriais (com média 0 e desvio padrão 1) de cada um dos padrões alimentares 

para cada indivíduo da amostra por meio do Regression Scoring Method. Os 

escores dos padrões alimentares foram estratificados em quintos e utilizados 

como variáveis independentes na análise de regressão logística.  

Modelos de regressão logística (Odds Ratio (OR) e Intervalo de 

Confiança de 95% (IC95%)) foram utilizados para verificar a chance de ter 

excesso de peso e obesidade de acordo com os quintis de aderência aos padrões 

alimentares, ajustados pelas variáveis de confusão. Também foram calculados 

valores de p de tendência linear entre os quintos dos padrões alimentares e o 

excesso de peso e obesidade. Todas as análises foram realizadas levando em 

consideração a estrutura amostral da pesquisa no pacote estatístico STATA 

versão 12. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 
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significativos em todas as análises. Por se tratar do uso de bases de dados 

secundárias disponíveis para acesso público no site do IBGE, este estudo não 

necessita de aprovação pelo comitê de ética local, segundo protocolo número: 

2315; CAAE 0129.0.207.000-11 da Faculdade de Saúde Pública / São Paulo, 

Brasil. 

RESULTADOS 

Os dados do consumo alimentar dos adolescentes brasileiros foram 

analisados para um total de 6784 indivíduos, sendo 49,6% do sexo masculino. 

Em relação ao estado nutricional, 22,4% dos adolescentes foram classificados 

com excesso de peso e 4,6% com obesidade (TABELA 1). O consumo 

energético médio dessa população foi de 1914,5 kcal (erro padrão: 15,6kcal). 

Dos 19 grupos alimentares analisados, os que apresentaram maior participação 

no total calórico consumido foram: Arroz e outros cereais (17,0%); Feijão e 

outras leguminosas (10,6%); Carnes (14,7%); Pão de sal (9,3%); Doces, 

chocolates, sobremesas, bolos e pães doces (8,3%); Biscoitos doces e salgados 

(8,3%); Pizzas, pastéis, massas, salgados fritos e assados, lanches (8,4%) 

(TABELA 2). 
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Tabela 1. Caracterização socioeconômica, demográfica e estado nutricional 

dos adolescentes. Brasil, 2008-2009.  

Variáveis n % 

Faixa etária 
  10 a 13 anos 3046 44,9 

14 a 18 anos 3738 55,1 

Sexo 

  Masculino 3365 49,6 

Feminino 3419 50,4 

Excesso de peso 

  Sim 1521 22,4 

Não 5263 77,6 

Obesidade 

  Sim 311 4,6 

Não 6473 95,4 

Renda domiciliar per capita 

  1
o  

tercil 2653 39,1 

2
o  

tercil 2304 34,0 

3
o  

tercil 1827 26,9 

Escolaridade pessoa de referência no 

domicílio 

  Ensino fundamental 3422 50,4 

Ensino médio 2775 40,9 

Ensino universitário 587 8,6 

Região 

  Norte 1229 18,1 

Nordeste 2705 39,9 

Sudeste 1280 18,9 

Sul 723 10,7 

Centro Oeste 847 12,5 

Area 

  Urbano 4964 73,2 

Rural  1820 26,8 
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Tabela 2. Média do consumo alimentar per capita/dia em gramas (erro padrão) 

e participação calórica (%) em relação ao total calórico consumido pelos 

adolescentes, segundo os grupos de alimento. Brasil, 2008-2009.  

Grupos alimentares 

Consumo Alimentar 

médio 

(gramas/percapita/dia) 

(erro padrão) 

Participação 

calórica (%) 

Arroz e outros cereais  208,5 (2,8) 17,0 

Feijão e outras leguminosas 192,4 (3,6) 10,6 

Hortaliças, raízes e tubérculos 44,5 (41,5) 2,2 

Carnes 108,3 (2,2) 14,7 

Ovos 12,6 (0,5) 1,5 

Cafés e chás 177,9 (3,6) 1,4 

Pão de sal 56,7 (1,2) 9,3 

Manteiga e margarinas 7,4 (0,4) 2,7 

Presunto, mortadela, peito de peru e 

salame 3,2 (0,2) 0,5 

Queijos amarelos e maduros 3,2 (0,25) 0,6 

Bebidas açúcaradas 156,8 (5,4) 2,1 

Doces, chocolates, sobremesas, bolos e 

pães doces 55,1 (1,9) 8,3 

Biscoitos doces e salgados 34,2 (1,2) 8,3 

Pizzas, pastéis, massas, salgados fritos e 

assados, lanches 77,7 (2,8) 8,4 

Bebidas lácteas prontas para consumo 45,8 (2,6) 2,1 

Cereais Matinais 1,0 (0,15) 0,2 

Frutas e sucos de frutas naturais 205,1 (5,6) 6,2 

Leite e derivados 68,6 (2,9) 2,9 

Nuggets, hamburguer, linguiças, 

salsichas  6,1 (0,5) 1,1 

 

Os valores dos indicadores KMO (0,63) e BTS (p < 0,01) indicaram que 

as correlações entre os grupos alimentares eram suficientes e adequadas para 

que se conduzisse a Análise Fatorial. O teste gráfico de Cattel (scree plot) 
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indicou a retenção de quatro fatores (padrões alimentares), os quais explicaram 

31,4% da variância total dos dados. 

O primeiro padrão alimentar foi nomeado de Padrão Tradicional 

Brasileiro (variância explicada: 8,4%) e foi composto pelos grupos Arroz e 

outros cereais; Feijão e outras leguminosas; Hortaliças, raízes e tubérculos e 

Carnes. O segundo padrão foi nomeado de Padrão Lanches (variância 

explicada: 8,1%) e foi composto por Cafés e chás; Pão de sal; Manteigas e 

margarinas; Presunto, mortadela, peito de peru e salame; Queijos amarelos e 

maduros e Bebidas açucaradas. O terceiro padrão nomeado de Padrão Snacks 

(variância explicada: 8,1%) foi composto por Bebidas açucaradas; Doces, 

chocolates, sobremesas, bolos e pães doces; Biscoitos doces e salgados; Pizzas, 

pastéis, massas, salgados fritos e assados, lanches; Bebidas lácteas prontas para 

consumo e Carnes. O quarto padrão (variância explicada: 6,8%) foi nomeado 

de Padrão Leite Frutas e Cereais matinais e foi composto de Cereais Matinais; 

Frutas e sucos de frutas naturais; Leite e derivados (TABELA 3).  

Todos os grupos de alimentos obtiveram carga fatorial positiva em pelo 

menos um dos quatro padrões retidos e apenas cinco grupos apresentaram 

comunalidades inferiores a 20% (Hortaliças, raízes e tubérculos; Ovos; Doces, 

chocolates, sobremesas, bolos e pães doces; Biscoitos doces e salgados; 

Nuggets, hambúrguer, linguiças, salsichas). No entanto, optou-se por manter 
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estes itens no modelo, pois são considerados indicadores de alimentação 

saudável e não saudável entre os adolescentes e por possibilitarem a 

discriminação dos padrões identificados. 

A análise regressão logística múltipla mostrou que quanto maior a adesão 

ao Padrão Lanches (OR: 1,50 quinto quintil vs primeiro (IC95%:1,13; 1,99) p 

de tendência linear <0,001) e ao Padrão Snacks (OR: 1,55 quinto quintil vs 

primeiro (IC95%=1,12; 2,12) p de tendência linear <0,001) maior a chance de 

estar com excesso de peso após ajuste por todos os padrões alimentares, a 

escolaridade da pessoa de referência, área, faixa etária, sexo e as calorias totais 

(kcal) (TABELA 4).  

A análise de regressão logística múltipla também mostrou que quanto 

maior a adesão ao Padrão Lanches (OR: 1,50 quinto quintil vs primeiro 

(IC95%:0,88; 2,55) p de tendência linear <0,01) e ao Padrão Snacks (OR: 2,31 

quinto quintil vs primeiro (IC95%=1,22; 4,38) p de tendência linear <0,001) 

maior a chance de ser obeso após ajuste por todos os padrões alimentares, a 

escolaridade da pessoa de referência, área, faixa etária, sexo e as calorias totais 

(kcal) (TABELA 5).  
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Tabela 3. Cargas fatoriais, variância explicada e autovalores dos quatro principais padrões alimentares praticados pelos 

adolescentes brasileiros. Brasil 2008-2009.   

Variáveis 

Padrão 

Tradicional 

Brasileiro 

Padrão 

Lanches 
Padrão Snacks 

Padrão Leite, 

Frutas e Cereais 

matinais 

Comunalidade 

Arroz e outros cereais  0,75 -0,10 -0,16 -0,09 60,3 

Feijão e outras leguminosas 0,69 0,05 -0,11 -0,19 53,2 

Hortaliças, raízes e tubérculos 0,25 0,03 0,14 0,13 10,0 

Carnes 0,56 0,13 0,22 0,10 38,4 

Ovos 0,00 -0,03 -0,24 -0,18 8,9 

Cafés e chás 0,02 0,22 -0,56 -0,28 43,8 

Pão de sal -0,05 0,74 -0,22 -0,02 60,1 

Manteigas e margarinas 0,00 0,54 -0,23 -0,12 36,0 

Presunto, mortadela, peito de peru e 

salame 0,04 0,52 0,12 0,13 30,1 

Queijos amarelos e maduros 0,00 0,48 0,20 0,20 30,8 

Bebidas açúcaradas 0,01 0,27 0,56 -0,24 44,3 

Doces, chocolates, sobremesas, bolos e 

pães doces 0,03 -0,06 0,34 0,07 12,8 

Biscoitos doces e salgados -0,02 0,00 0,35 -0,01 12,4 

Pizzas, pastéis, massas, salgados fritos 

e assados, lanches -0,39 0,05 0,30 -0,02 24,4 

Bebidas lácteas prontas para consumo -0,06 0,04 0,52 -0,27 35,2 

Cereais Matinais -0,05 0,04 -0,01 0,47 22,2 

Frutas e sucos de frutas naturais 0,10 0,00 0,04 0,47 23,0 

Leite e derivados -0,04 0,05 0,01 0,66 43,5 

Nuggets, hamburguer, linguiças, 

salsichas, carnes ultraprocessadas 0,11 0,19 0,06 -0,17 8,1 

Variância explicada (%) 8,40 8,14 8,12 6,78  

Variância explicada acumulada (%) 8,40 16,54 24,66 31,45  

Autovalores 1,59 1,55 1,54 1,29  
Cargas fatorias >0,20 são mostradas em negrito para facilitar a leitura. Índice de Kaiser – Meyer –Olkin (KMO)= 0,63; Teste de esfericidade de Bartlet (BTS ) p<0,01. Método de extração dos fatores: 

principal component factors com rotação ortogonal de varimax 
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Tabela 4. Odds Ratio bruto (IC95%) e Odds Ratio Ajustado (IC95%) para 

excesso de peso segundo quintos dos padrões alimentares praticados por 

adolescentes brasileiros. Brasil, 2008-2009. 

Variáveis 

EXCESSO DE PESO 

Odds Ratio bruto  

(IC 95%) 

Odds Ratio ajustado 
1
  

(IC 95%) 

Odds Ratio ajustado 
2
  

(IC 95%) 

Padrão Tradicional Brasileiro 
  1

o  
quinto ref ref ref 

2
o  

quinto 0,73 (0,55; 0,95) 0,74 (0,57; 0,98) 0,76 (0,58; 1,00) 

3
o  

quinto 0,72 (0,53; 0,97) 0,75 (0,55; 1,01) 0,78 (0,58; 1,05) 

4
o  

quinto 0,79 (0,60; 1,03) 0,83 (0,63; 1,09) 0,90 (0,68; 1,19) 

5
o  

quinto 0,84 (0,64; 1,10) 0,85 (0,65; 1,11) 1,02 (0,75; 1,39) 

Padrão Lanches 
  1

o  
quinto ref ref  ref* 

2
o  

quinto 1,06 (0,81; 1,38) 1,01 (0,77; 1,32) 0,99 (0,76; 1,29) 

3
o  

quinto 1,48 (1,11; 1,96) 1,47 (1,10; 1,96) 1,40 (1,05; 1,87) 

4
o  

quinto 1,26 (0,98; 1,63) 1,25 (0,96; 1,63) 1,21 (0,93; 1,58) 

5
o  

quinto 1,50 (1,16; 1,93) 1,48 (1,14; 1,93) 1,50 (1,13; 1,99) 

Padrão Snacks 
  1

o  
quinto ref ref ref* 

2
o  

quinto 1,13 (0,84; 1,52) 1,20 (0,90; 1,63) 1,17 (0,87; 1,58) 

3
o  

quinto 1,33 (1,02; 1,73) 1,45 (1,10; 1,92) 1,38 (1,05; 1,83) 

4
o  

quinto 1,38 (1,06; 1,79) 1,49 (1,13; 1,97) 1,36 (1,03; 1,80) 

5
o  

quinto 1,69 (1,28; 2,21) 1,68 (1,27; 2,22) 1,55 (1,12; 2,12) 

Padrão Leite, Frutas e Cereais matinais 

  1
o  

quinto ref ref ref 

2
o  

quinto 0,85 (0,64; 1,13) 0,97 (0,73; 1,30) 1,00 (0,74; 1,34) 

3
o  

quinto 0,91 (0,67; 1,24) 1,02 (0,75; 1,39) 1,05 (0,78; 1,41) 

4
o  

quinto 0,79 (0,59; 1,04) 0,84 (0,63; 1,13) 0,87 (0,64; 1,16) 

5
o  

quinto 1,04 (0,79; 1,38) 1,07 (0,81; 1,43) 1,06 (0,79; 1,41) 
*p de tendência linear < 0,001.  ref: categoria de referência. Modelo 1 - efeito dos padrões alimentares ajustados pelos 

outros três padrões. Modelo 2- efeito dos padrões alimentares ajustado para todos os padrões do modelo 1 + 

escolaridade pessoa de referência no domicílio, área, faixa etária, sexo e calorias totais. 
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Tabela 5. Odds Ratio bruto (IC95%) e Odds Ratio Ajustado (IC95%) para 

obesidade segundo quintos dos padrões alimentares praticados por adolescentes 

brasileiros. Brasil, 2008-2009. 

Variáveis 

OBESIDADE 

Odds Ratio bruto  

(IC 95%) 

Odds Ratio ajustado 
1
  

(IC 95%) 

Odds Ratio ajustado 
2
  

(IC 95%) 

Padrão Tradicional Brasileiro 

  1
o  

quinto ref ref ref 

2
o  

quinto 0,73 (0,43; 1,25) 0,76 (0,44; 1,31) 0,79 (0,45; 1,36) 

3
o  

quinto 0,94 (0,47; 1,87) 1,00 (0,51; 1,98) 1,06 (0,54; 2,07) 

4
o  

quinto 0,73 (0,43; 1,22) 0,77 (0,46; 1,32) 0,85 (0,49; 1,48) 

5
o  

quinto 0,91 (0,55; 1,49) 0,88 (0,53; 1,45) 1,10 (0,61; 1,96) 

Padrão Lanches 
  1

o  
quinto ref ref ref * 

2
o  

quinto 0,86 (0,50; 1,50) 0,80 (0,45; 1,40) 0,75 (0,43; 1,31) 

3
o  

quinto 1,19 (0,57; 2,53) 1,13 (0,53; 2,41) 1,01 (0,47; 2,14) 

4
o  

quinto 1,08 (0,67; 1,72) 1,03 (0,62; 1,71) 0,93 (0,56; 1,55) 

5
o  

quinto 1,62 (1,03; 2,57) 1,59 (0,97; 2,61) 1,50 (0,88; 2,55) 

Padrão Snacks 

  1
o  

quinto ref ref ref** 

2
o  

quinto 1,50 (0,68; 3,31) 1,80 (0,86; 3,76) 1,74 (0,84; 3,57) 

3
o  

quinto 1,85 (1,09; 3,16) 2,21 (1,26; 3,89) 2,06 (1,16; 3,67) 

4
o  

quinto 1,69 (1,03; 2,77) 1,97 (1,17; 3,29) 1,70 (1,00; 2,91) 

5
o  

quinto 2,54 (1,51; 4,26) 2,68 (1,58; 4,55) 2,31 (1,22; 4,38) 

Padrão Leite, Frutas e Cereais matinais 

  1
o  

quinto ref ref ref 

2
o  

quinto 0,88 (0,51; 1,52) 1,05 (0,61; 1,82) 1,10 (0,63; 1,91) 

3
o  

quinto 0,73 (0,32; 1,66) 0,81 (0,38; 1,69) 0,83 (0,41; 1,65 ) 

4
o  

quinto 0,62 (0,36; 1,07) 0,65 (0,37; 1,14) 0,67 (0,39; 1,17) 

5
o  

quinto 1,07 (0,62; 1,84) 1,06 (0,63; 1,80) 1,03 (0,61; 1,74) 
*p de tendência linear < 0,01. ** p de tendência linear < 0,001. ref: categoria de referência. Modelo 1 - efeito dos 

padrões alimentares ajustados pelos outros três padrões. Modelo 2- efeito dos padrões alimentares ajustado para todos 

os padrões do modelo 1 + escolaridade pessoa de referência no domicílio, área, faixa etária, sexo e calorias totais. 

DISCUSSÃO 

No presente estudo foi identificada a presença de quatro principais 

padrões alimentares entre a população de adolescentes de 10 a 18 anos de idade 

que responderam ao modulo de consumo alimentar da POF 2008-2009. Os 



100 
 

 

padrões alimentares encontrados foram nomeados como Padrão Tradicional 

Brasileiro, Padrão Lanches, Padrão Snacks e Padrão Leite, Frutas e Cereais 

matinais. Verifiou-se que quanto maior a aderência ao Padrão Lanches e ao 

Padrão Snacks maior a chance de ter excesso de peso e obesidade entre os 

adolescentes brasileiros. No Brasil, poucos estudos têm mostrado associações 

entre padrões alimentares e o estado nutricional de adolescentes utilizando 

bases de dados nacionais.  

O Padrão Tradicional Brasileiro, marcado pelas altas cargas fatoriais dos 

grupos alimentares arroz (0,75) e feijão (0,69), apresentou a maior variância 

explicada em relação aos demais padrões e refletiu positivamente um hábito 

alimentar presente na população brasileira (34), já que este padrão foi 

composto por alimentos in natura (Hortaliças, Raízes e Tubérculos) e 

minimamente processados (Carnes, Arroz, Feijão) em sua maioria. Todos esses 

alimentos estão em consonância com o atual Guia Alimentar para a População 

Brasileira o qual recomenda uma dieta baseada em alimentos in natura e 

preparações culinárias como, por exemplo, o arroz e o feijão, para uma 

alimentação adequada, sustentável e saudável (35).  

No entanto, o Padrão Tradicional Brasileiro não se mostrou associado 

com o estado nutricional dos adolescentes. Por outro lado, diferentes resultados 

em estudos regionais brasileiros, de base escolar, mostraram associações entre 

o padrão alimentar nomeado de tradicional e o estado nutricional de 
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adolescentes. Um estudo conduzido com 1139 adolescentes de 14 a 19 anos em 

Cuiabá – MT (20) e outro conduzido com 239 adolescentes de 14 a 19 anos na 

cidade de São Paulo – SP (23) verificaram maior aderência ao ‘padrão 

tradicional’ (composto por arroz, feijão, pães, leite, carne bovina, café, 

manteiga e margarina) entre os adolescentes eutróficos.  

A prática do Padrão Lanches e do Padrão Snacks entre os adolescentes 

brasileiros mostrou alta correlação com os seguintes grupos de alimentos: 

Presunto, mortadela, peito de peru e salame; Bebidas açucaradas; Doces, 

chocolates, sobremesas, bolos e pães doces; Pães; Biscoitos doces e salgado, os 

quais por sua vez são marcadores de dieta não saudável em estudos nacionais 

(7,36) e internacionais (3,5,37). Estes alimentos, quando consumidos em 

conjunto caracterizaram dois padrões alimentares associados a maior chance de 

ter excesso de peso e obesidade entre os adolescentes brasileiros. Um estudo de 

base escolar realizado em São Paulo-SP encontrou, entre os adolescentes com 

sobrepeso, a prática de um padrão alimentar nomeado de ‘junk food’, o qual foi 

composto por refrigerantes, açúcar, bebida alcoólica, sobremesa láctea, cafés, 

doces, sorvete, chocolate, picolé de frutas e frituras (23). Alguns alimentos que 

compuseram o padrão junk food também foram observados neste estudo 

compondo o Padrão Lanches (café, refrigerantes) e o Padrão Snacks 

(sobremesa láctea, doces, sorvetes, chocolates, frituras).  



102 
 

 

Pode-se observar neste estudo que o grupo Carnes se correlacionou 

positivamente com todos os padrões, incluindo correlação >0,20 com o Padrão 

nomeado de Snacks. Este fato pode ser explicado pela alta prevalência do 

consumo de carne, especialmente carne bovina, entre os brasileiros. Entre os 

adolescentes a prevalência do consumo de carne bovina é de 46,5%, juntando 

carnes bovinas e aves a prevalência de consumo chega a 72,1% (38). As altas 

prevalências de consumo do grupo Carnes na população faz com que este 

alimento se correlacione com diversos alimentos na dieta do brasileiro 

refletindo diretamente na composição alimentar do padrão.   

Hábitos alimentares inadequados praticados durante a adolescência 

levam ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, tais como a 

obesidade que poderão persistir até a idade adulta (7,39,40). A obesidade e o 

excesso de peso na adolescência são problemas de saúde pública e são fatores 

de risco para doenças cardiovasculares e diabetes (1). Além disso, na 

adolescência, comportamentos de risco à saúde tendem a se aglomerar, sendo 

assim, evidências mostram que a prática de padrões alimentares considerados 

como não saudáveis (nomeados de: western pattern, junk food pattern, 

snacking pattern) foram associados ao comportamento sedentário (maior 

tempo em frente ao computador e usando internet) (41,42), baixa prática de 

atividade física (43), consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas (44). 



103 
 

 

O Brasil passa por uma importante mudança no perfil nutricional de sua 

população, com quedas consideráveis dos índices de desnutrição e aumento 

rápido e significativo do excesso de peso inclusive entre os adolescentes (8,45). 

Na década de 1970, cerca de 10% dos adolescentes do sexo masculino e 5% do 

sexo feminino apresentavam déficit de peso e menos de 1% apresentavam 

obesidade (46). Nos últimos anos, a obesidade entre os adolescentes cresceu 

com uma velocidade maior do que o excesso de peso, sendo o seu aumento 

entre os adolescentes do sexo masculino foi de 14 vezes e entre as adolescentes 

de 5,7 vezes (8). Esses dados revelam um cenário crítico uma vez que tanto o 

aumento do excesso de peso bem como a magnitude desse aumento apontam 

para um importante problema de saúde pública na adolescência o qual está 

associado ao consumo alimentar (2,47).  

Entre os pontos fortes deste estudo estão o uso de uma base de dados 

nacional que oferece a possibilidade de trabalhar com amostragem 

representativa de toda a população brasileira tornando o estudo comparável a 

outros e possibilitando futuramente análises de tendências dos padrões 

alimentares dos adolescentes. Outro ponto está na escolha da análise do 

consumo alimentar, realizada por Análise Fatorial exploratória. Este tipo de 

análise permite verificar a complexidade da alimentação dando uma visão mais 

ampla (por trabalhar com todos os grupos alimentares e não somente em um 

único nutriente ou alimento) do efeito do consumo alimentar sobre doenças 
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crônicas não transmissíveis como a obesidade. Além disso, padrões alimentares 

são de fácil assimilação em programas e políticas públicas de alimentação e 

nutrição (11,14).  

Algumas limitações devem ser levadas em consideração neste estudo. As 

variáveis de atividade física e tabagismo não foram coletadas pela POF2008-

2009 e não puderam ser utilizadas como fatores de ajuste para a associação 

entre a aderência a determinados padrões alimentares e o excesso de peso. No 

entanto, outras variáveis fortemente relacionadas aos desfechos foram 

utilizadas como ajustes nos modelos finais, tais como sexo, idade, escolaridade 

da pessoa de referência no domicílio, área, região de moradia (48,49) e calorias 

totais (kcal/dia).  Por se tratar de um estudo observacional transversal as 

evidências são fornecidas apenas em forma de associações impossibilitando 

determinar causalidade.   

 

CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu identificar a prática alimentar dos adolescentes 

brasileiros pela caracterização de quatro principais padrões alimentares com 

composições distintas, e, mostrar as associações entre os padrões alimentares e 

o estado nutricional. A maior aderência ao Padrão Lanches e ao Padrão Snacks 

foi associada ao aumento nas chances de estar com excesso de peso e 

obesidade entre os adolescentes. Estes dados são preocupantes do ponto de 
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vista epidemiológico e de saúde pública, pois relacionam a prática regular de 

padrões alimentares de baixa qualidade nutricional com o excesso de peso e a 

obesidade entre os adolescentes. Além disso, o entendimento da dieta por meio 

de padrões alimentares pode guiar a construção de recomendações alimentares 

mais saudáveis baseadas em alimentos e não somente em nutrientes ou 

adequações nutricionais subsidiando políticas públicas endereçadas para essa 

população.  
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Arquivo suplementar 1. Descrição dos grupos alimentares e dos alimentos 

que compõem cada um dos 19 grupos. POF2008-2009. Brasil. 

Grupos Alimentares Alimentos que compõem o grupo 

Arroz e outros cereais 
Arroz, arroz integral, Preparações à base de arroz, 

Milho e preparações. 

Feijão e outras leguminosas 
Feijão, Feijão verde/corda, Preparações à base de 

feijão, Ervilha, Grão de bico, Soja, Outras leguminosas 

Hortaliças, raízes e tubérculos 

Alface, couve, Repolho, Salada crua, Outras verduras, 
Abóbora, Chuchu, Cenoura, Pepino, Tomate, Outros 

Legumes, Batata-doce, Batata-Inglesa, Mandioca, 
Outros tubérculos 

Carnes 
Carne bovina, carne suína, Preparações à base de 
carnes bovinas, aves, preparações à base de aves, 

vísceras 
Ovos Ovos 

Cafés e chás Café e chá 
Pão de sal Pão de sal e Pão integral 

Manteiga e margarinas Manteiga, Margarina e outras Gorduras sólidas 
Presunto, mortadela, peito de peru 

e salame 
Presunto, Mortadela, Peito de peru, Salame, Copa, 

Lombo, Lombo canadense 
Queijos amarelos e maduros Queijo mussarela, Queijo prato, Queijos curados 

Bebidas açúcaradas 
Sucos/refrescos/sucos em pós reconstituídos, 

Refrigerantes 

Doces, chocolates, sobremesas, 
bolos e pães doces 

Chocolates, Doces à base de leites, Doces à base de 
frutas, Sorvetes/picolé, Mel/rapadura/açúcar de mesa 
e outros adoçantes, Outros doces, Bolos e Pães doces 

Biscoitos doces e salgados Biscoito doce, Biscoito salgado e Biscoito recheado 

Pizzas, pastéis, massas, salgados 
fritos e assados, lanches 

Pizzas, Salgados fritos e assados, Salgadinhos tipo 
snacks, sanduíches prontos para consumo, Pastéis 

fritos e assados prontos para consumo 
Bebidas lácteas prontas para 

consumo 
Bebidas lácteas com sabor e adoçadas e Bebidas à base 

de soja 
Cereais Matinais Cereais matinais 

Frutas e sucos de frutas naturais 
Abacaxi, Açaí, Banana, Laranja, Maçã, Mamão, Manga, 
Melancia, Tangerina, Uva, Salada de frutas, Sucos de 

frutas 

Leite e derivados 
Leite integral, Leite semidesnatado, Leite desnatado, 
Leite em pó integral,  Coalhada, Iogurtes naturais e 

Outros derivados de leite 

Nuggets, hambúrguer, linguiças, 
salsichas 

Linguiça, Salsichas, Hambúrguer (apenas a carne), 
Almôndegas prontas para consumo, Nuggets e Outras 

carnes ultraprocessadas (fiambres, etc) 
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ABSTRACT  

Objective:  To analyze the influence of socioeconomic factors on the main dietary 

patterns practiced by a multiethnic group of adolescents. Materials and Methods: 

Data of food consumption and socioeconomic variables of adolescents from two cross-

sectional studies, the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

(HELENA-study) and the Household Budget Survey (POF2008-2009) were analyzed. 

Factorial analysis was used to obtain dietary pattern. Multiple linear regressions were 

used to examine the association between dietary pattern scores and socioeconomic 

status and education level adjusted for potential confounder variables. Results: A total 

of 10 dietary patterns were identified (4 to POF2008-2009 and 6 to HELENA study). 

Higher socioeconomic status and higher education level of the household reference 

person were positively associated with pattern 4 (composed by Cheese; Breakfast 

cereals; Fruits and fruit juices; Milk and dairy products) in adolescents from 

POF2008-2009. Higher socioeconomic status and university education level of the 

mother were positively associated to pattern 2 (composed by Dairy beverages ready to 

eat; Breakfast cereals; Milk and dairy products; Butter and margarine), moreover, high 

socioeconomic status was negatively associated with pattern 6 (composed by 

Vegetable oils, nuts, seeds; Bread; Meat; Pulses; Vegetables, Starch roots and 

potatoes; Eggs) and university education level of the mother was negatively associated 

with pattern 5 (composed by Bread; Meat; Sugar sweetened beverages and Savory 

snacks) in adolescents from HELENA-study.  Conclusions: Consistent associations 

between dietary pattern and socioeconomic status and adult education level were 

found. The identification of these relationships in adolescents from developed and 

developing countries contributes for the understanding of food related practices in 

these populations. 

 

Keywords: dietary patterns; adolescents; socioeconomic status; factor analysis  
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INTRODUCTION  

 Differences in the diet quality of the adolescents, especially in relation to 

fruit and vegetable consumption, has been observed between those who have 

higher or lower socioeconomic status (1). The low nutritional quality of diets 

often practiced among adolescents in Brazil (2,3), United States (4) and Europe 

(5) is responsible for nutritional deficiencies and high prevalence of obesity 

and other non-communicable diseases (6,7), which are currently the main cause 

of mortality and morbidity in both developed and developing countries (8) with 

nutrition-related factors being one of the main determinants (9). 

  Food choices among adolescents are influenced by cultural, environmental, 

social and economic factors (1,10). Evidence has shown that food consumption 

of ‘healthy’ and ‘unhealthy’ foods among adolescents is related to family 

income, parental education, parental occupation and family welfare (1,6,11,12).   

 Food consumption analysis of adolescents has been focused on nutritional 

composition and in the isolated analysis of nutrients or food. Some argue that 

addressing diet-disease associations on the basis of individual foods and/or 

nutrients might not be the most appropriate way considering that foods and 

nutrients as a whole form part of an individual's diet (13). Studying dietary 

patterns (DP) from factor analysis instead has been suggested as a 

complementary method to investigate such associations (13–15).  
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 Despite the few studies to analyze the influence of socioeconomic factors 

on dietary patterns practiced by adolescents, available data showed that in 

developed countries, adolescents from families of lower socioeconomic status 

and lower income had higher adherence to ‘Western’ dietary pattern composed 

mostly of food ready to eat, processed meats, sugar sweetened beverages, 

sweets and desserts, snacks, french fries and refined grains. (16–18). In Brazil, 

the few studies that access the relationship between dietary patterns and 

socioeconomic status showed that adolescents with lower income tend to have 

higher adherence to traditional Brazilian dietary pattern composed basically of 

rice, beans, manioc flour and meat (19–21).  

 In studies regarding food consumption in adolescents, socioeconomic 

factors were identified as one of the main determinants of a healthy diet 

(10,12,22–24);  however, their influence is still little explored in adolescents 

populations (25). Assessing the relationship between dietary patterns and 

socioeconomic factors in adolescents from a diverse set of countries could 

support the development of appropriate food and nutrition policies for this 

stage of life. Therefore, the aim of this study was to analyze the influence of 

socioeconomic factors on the main dietary patterns practiced by a multiethnic 

group of adolescents. 
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MATERIALS AND METHODS 

Study Design and Participants 

This cross-sectional study used data of 5593 adolescents living in urban 

areas from two cross-sectional studies with a large and ethnically diverse 

adolescent population. Data from 2213 adolescents were recruited from of the 

study Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA) 

what is a multicenter study focusing on lifestyle and nutrition of adolescents 

from 10 European cities (Athens, Heraklion, Dortmund, Ghent, Lille, Pecs, 

Rome, Stockholm, Vienna and Zaragoza) conducted between 2006 and 2007 

and data from 3380 adolescents were recruited from the Household Budget 

Survey (Pesquisa de Orçamentos Familiares -POF2008-2009) what was a 

population based study carried out along with the 2008–2009 in Brazil.  

Sample aspects 

In HELENA study, to ensure heterogeneity of social background, 

participants were recruited at randomly. Up to three classes from two grades 

were selected per school. In total, 3528 (46.9% boys) adolescents met the 

inclusion criteria: being 12.5–17.5 years old, not participating simultaneously 

in a clinical trial and being free of any acute infection lasting less than 1 week 

before the inclusion. Because of logistical reasons, data from Heraklion and 

Pecs were not included in the dietary intake analysis (7% of the total sample) 
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resulting in 2213 adolescents. The study was approved by the Research Ethics 

Committees of each city involved. More details on operational and sampling 

procedures have been published elsewhere (26).  

The sample of the POF2008-2009 was selected using a two-stage 

cluster sampling design. In the first stage, the primary sampling units, census 

tracts, were selected by systematic sampling with probability proportional to 

the number of households. Census tracts were stratified to include 

representatives of all Brazilian regions, including both urban and rural areas, 

and also different socio-economic categories.  In the second stage, households 

were selected by simple random sampling. Individuals aged 10 years or older 

(n=34003) living in the selected households were included in the food 

consumption survey. For the purposes of this study and to ensure comparability 

of results between European and Brazilian adolescents, only Brazilian 

adolescents (12.5-17.5 years), with complete socioeconomic information, 

having complete the first dietary recall and living in urban areas were included, 

resulting in 3381 adolescents. The HBS study was approved by the local ethics 

committee. More details on operational and sampling procedures have been 

published elsewhere (27).  
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Dietary intake assessment 

In HELENA, dietary intake was assessed using the self-administered, 

computerized 24 hour dietary records (24 H-DR) called HELENA-Dietary 

Assessment Tool (DIAT) based on the Young Adolescents’ Nutrition 

Assessment software (YANA-C). The validity of the tool in European 

adolescents for all nutrients and energy intakes ranged from rs=0.86–0.91 (28). 

The adolescents completed the 24 H-DR twice (29) during school time and 

within a time span of 2 weeks; both times, trained dietitian were present. For 

all the 43 food groups included in the HELENA-DIAT list (28) was calculated 

the amount in grams consumed per each adolescent. The Multiple Source 

Method (30) was used to calculate usual energy intake removing the effect of 

day-to-day within-person variability and random error in the recalls. In this 

study the food groups were rearranged in 19 food groups according to 

similarity in their nutritional compositions (Supplemental file 1).  

In POF2008-2009, dietary intake was assessed using dietary records 

completed during two non-consecutive predetermined days. All individuals 

reported all foods and beverages consumed, including quantities consumed in 

household measurement units, times of every intake occasion, recipe and eating 

occasion. When the individual was unable to fill in the dietary record, this was 

completed with the help of another member of the household or a person 

appointed by the individual. The information filled in the dietary records was 
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reviewed in a personal interview in the participant's home. The data from the 

dietary records were stored in software developed specifically for this research 

(27). Partial dietary intake analysis was performed during data collection, as 

the main quality control strategy (31). For example: frequency response, mean 

consumption of individual items in the first and second day and not registered 

code items among others, were checked. Details on the pre-test, training, 

validation of the data collection, imputation process and data entry have been 

published elsewhere (32)(33). The participants cited 1121 food items that in 

this study were organized into 19 groups according to their nutritional values 

(Supplemental file 1). For the purposes of this study, only data from the first 

dietary record were used. It is considered that in the first day the quality of 

information is higher than the subsequent days (34,35).  

Socioeconomic status and education level 

To characterize the socioeconomic status two indicators were used: the 

Family Affluence Scale (FAS) which consists of four items (number of 

bedroom in the household, household availability of car, personal computer 

and internet) and which was stratified into three categories (low, medium, high) 

for the Eurpoean study (25) and total family income/per capita stratified in 

thirds (first tertile=low family income/per capita; second tertile=medium 

family income/per capita and third tertile=high family income/per capita) for 
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the Brazilian study. Although the studies have distinct socioeconomic 

indicators, they may be comparable. A study showed that the wealth status of 

the family or the parent’s occupation was moderately correlated to FAS. Both, 

FAS and wealth status showing broadly similar association patterns with 

various health measures (36). The education level was characterized by level of 

maternal education which was stratified in low education (lower education and 

lower secondary education), high secondary education (higher secondary 

education) and university education (higher education or university education) 

and education level of the household reference person also stratified in three 

categories (low education, higher secondary education and university 

education). 

Statistical Analysis  

Before the exploratory factor analysis for dietary patterns was 

performed the index Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO) to assess the adequacy of the sample and Bartlett Test of Sphericity 

(BTS), which tests the hypothesis that the correlation matrix is an identity 

matrix; in other words, all diagonal elements are 1 and all off-diagonal 

elements are 0, implying that all variables are uncorrelated. If the BTS is 

significant, rejects the null hypothesis and it is concluded that there are 

correlations in the data set that are appropriate for the factor analysis (37). The 
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adequacy of the factorial model for the analysis of the data was expressed by 

values KMO >0,60 (38) and p values<0,05 for BTS.  After these procedures, 

the correlation matrix of 19 food groups data was constructed by exploratory 

factor analysis.  

The factors extraction method was performed by the Principal 

Component Factor with Orthogonal Rotation Varimax to ensure better factor 

loadings distribution and produce better factor interpretability (37). Each factor 

obtained representing a linear combination of all 19 food groups in the model. 

The factors were interpreted as dietary patterns. Food groups with factor 

loadings >0,20 were considered important constituents of dietary patterns. The 

positive factor loadings (>0,20) indicated positive correlations between food 

group and factors, however negative factor loadings (>-0,20) indicated 

negative correlations. They were also considered acceptable minimum 

communality of 0.20 or 20% for each food item in the model. The 

communality is the amount of variance of a food item that is explained in terms 

of the retained factors (37).  

To decide the number of factors to be retained in the exploratory factor 

analysis the following criteria were used:  eigenvalues> 1 (how much of the 

total variance is explained by factors retained) (37), the interpretation of the 

graphic test of Cattel (scree plot) which shows that the values located before 
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the inflection line point indicate the number of factors to be retained (39) and 

interpretability of factor loadings. Dietary patterns were extracted separately 

for data of the study POF2008-2009 e HELENA2006-2007 because the 

different dietary habits that may exist between these populations.  

After the characterization of dietary patterns, factor scores (mean 0 and 

standard deviation 1) of each of dietary patterns were calculated for each 

individual in both studies through Regression Scoring Method. The factor score 

represents the level of adherence to dietary patterns; hence, the higher score the 

greater consumption of foods that make up the dietary pattern. The scores of 

the eating patterns were used as dependent variables in the multiple linear 

regression analysis.  

Multiple linear regression examined the association between dietary 

pattern scores (dependent variable) and socioeconomic indicators 

(socioeconomic status and education level) adjusted for potential confounders 

variables (sex, age, Z score of body mass index, energy total intake and centers 

just to HELENA study). These associations were expressed as unstandardized 

regression β-coefficients (95% confidence interval, CI) indicating the change in 

the score of the dietary pattern in relation to the socioeconomic variables. All 

analyzes conducted with POF2008-2009 data were carried out with the svy 

family command in the statistical package STATA version 12, which took into 
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account the characteristics of the study sample. P-values <0.05 were considered 

to be statistically signficant.  

 

RESULTS 

A total of 5593 adolescents were included in this study. A total of 3013 

(53,9%) adolescents between 12 and 14 years old and 2692 (48,1%) male. The 

descriptive analysis of the socioeconomic characteristics was showed in the 

Table 1. 

Table 1. Socioeconomic characteristics of the participants from both studies. 

POF2008-2009 and HELENA2006-2007.  

  POF HELENA 

Characteristic n % n % 

Age categories 

    12 a 14 1761 52,1 1252 56,6 

15 a 17 1620 47,9 961 43,4 

Gender 

    Male 1671 49,4 1021 46,1 

Female 1710 50,6 1192 53,9 

Socioeconomic status
a
 

    Low 1148 33,9 217 9,8 

Medium 1169 34,6 1234 55,8 

High 1064 31,5 762 34,4 

Education level
b
 

    low education 1506 44,5 734 33,2 

high secondary 

education 1523 45,1 679 30,7 

university education 352 10,4 800 36,1 
a
In POF2008-2009 was used  total family income/per capita and in HELENA2006-2007 was 

used the Family Affluence Scale (FAS) to characterized the socioeconomic status (FAS).
  b

In 

POF2008-2009 was used the education level of the household reference person and in 

HELENA2006-2007 was used the mother education level.  
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The values of index KMO (0,63 to POF and 0,61 to HELENA) and e 

BTS (p < 0,001 for both studies) indicated that the correlations between the 

food groups were sufficient and appropriate to conduct the factor analysis. The 

graph test of Cattel (scree plot) indicated the retention of four factors (dietary 

patterns) for POF dataset and six factors for HELENA dataset, which explained 

33% (POF) and 53% (HELENA) of the total variance of the dietetic data.  

In the Brazilian study, the pattern 1 consisted of Cereals, Pulses, Vegetables, 

starch roots and potatoes and Meat. The pattern 2 consisted of Coffee and tea, 

Bread, Butter and margarine, Ham, bologna, turkey breast and salami, Cheese 

and Sugar sweetened beverages. The pattern 3 consisted of Meat, Ham, 

bologna, turkey breast and salami, Cheese, Sugar sweetened beverages, 

Biscuits, Pizzas, pastries, pasta, sandwiches, savory snacks, Dairy beverages 

ready to eat and Sweets and desserts. Finally, the pattern 4 consisted of Cheese, 

Breakfast cereals, Fruits and fruit juices, Milk and dairy products (Table 2). 
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Table 2. Factor loadings of food groups present in the dietary patterns identified among adolescents from POF 2008-2009. Brazil.   

Food groups Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Communality 

Cereals 0,77 -0,06 -0,11 -0,10 0,61 

Pulses 0,70 0,04 -0,08 -0,17 0,52 

Vegetables, Starch roots and potatoes 0,23 -0,03 0,08 0,14 0,08 

Meat 0,56 0,17 0,22 0,11 0,41 

Coffee and tea 0,02 0,25 -0,51 -0,38 0,47 

Bread  -0,01 0,77 -0,27 -0,06 0,67 

Butter and margarine  0,04 0,55 -0,29 -0,08 0,39 

Ham, bologna, turkey breast and salami 0,04 0,52 0,25 0,15 0,35 

Cheese 0,00 0,54 0,23 0,21 0,39 

Sugar sweetened beverages 0,02 0,26 0,56 -0,26 0,45 

Biscuits -0,04 -0,01 0,37 0,00 0,14 

Pizzas, pastries, pasta, sandwiches, savory snacks -0,45 0,02 0,21 0,03 0,25 

Dairy beverages ready to eat -0,05 0,06 0,50 -0,17 0,29 

Sweets and desserts 0,01 -0,08 0,40 0,09 0,18 

Eggs 0,06 -0,06 -0,16 -0,28 0,11 

Ultra-processed meats -0,02 0,17 0,03 -0,16 0,05 

Breakfast cereals -0,05 0,04 -0,08 0,50 0,26 

Fruits and fruit  juices 0,09 -0,03 0,00 0,48 0,24 

Milk and dairy products -0,05 0,06 -0,09 0,64 0,42 

Variance explained (%) 8,90 8,80 8,20 7,30 

 Cumulative variance (%) 8,90 17,70 25,90 33,20 

 Eigenvalues 1,67 1,66 1,56 1,39   
Factor loads> 0.20 are shown in bold for easy reading. Index of Kaiser – Meyer –Olkin (KMO) =0,63. Bartlett Test of Sphericity BTS p<0,001. Extraction method of factors: principal component factors with varimax orthogonal rotation 
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Between participants in the HELENA2006-2007, the pattern 1 

consisted of Cereals, Pasta, Vegetable oils, nuts, seeds and Cheese. The pattern 

2 consisted of Dairy beverages ready to eat, Breakfast cereals, Milk and dairy 

products and Butter and margarine. The pattern 3 consisted of Sweets and 

desserts and Biscuits. The pattern 4 consisted of Cheese, Butter and margarine, 

Fruits and fruit juices, Coffee and tea and Bread. The pattern 5 consisted of 

Bread, Meat, Sugar sweetened beverages and Savory snacks. The pattern 6 

consisted of Vegetable oils, nuts, seeds, Bread, Meat, Pulses, Vegetables, 

Starch roots and potatoes, Eggs (Table 3).  

All food groups have obtained positive factor loading on at least one of 

the dietary patterns retained in both studies. Just five food groups that 

composed the dietary patterns of Brazilian adolescents (Vegetables, Starch 

roots and potatoes; Biscuits; Sweets and desserts, Eggs and Ultra processed 

meats) (Table 2) and two food groups that composed the dietary patterns of 

European adolescents (Fruits and fruit juices, Eggs) (Table 3) showed 

communality lower than 20%. However, it was decided to maintain these food 

groups in the model because they are considered indicators of healthy and 

unhealthy foods among adolescents and as they allow discrimination of 

identified dietary patterns. 
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Table 3. Factor loadings of food groups present in the dietary patterns identified among adolescents from HELENA 

2006-2007. Europe.   

Food groups Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 5 Pattern 6 Communality 

Cereals 0,93 0,01 0,01 0,04 0,03 0,03 0,88 

Pasta 0,92 0,04 0,03 -0,05 -0,02 -0,05 0,85 

Vegetable oils, nuts, seeds 0,23 -0,21 0,00 0,03 -0,02 0,70 0,58 

Cheese 0,38 -0,10 0,03 0,47 0,06 0,17 0,41 

Dairy beverages ready to eat 0,01 0,69 0,02 0,02 -0,14 0,02 0,50 

Breakfast cereals -0,04 0,59 0,01 0,09 0,09 -0,05 0,37 

Milk and dairy products 0,06 0,84 0,00 -0,01 -0,05 0,10 0,72 

Butter and margarine  0,03 0,21 -0,09 0,70 0,04 -0,08 0,54 

Sweets and desserts 0,01 0,04 0,91 0,13 0,14 0,04 0,87 

Biscuits 0,05 0,00 0,93 -0,05 0,01 0,10 0,88 

Fruits and fruit  juices -0,14 0,15 0,06 0,33 -0,08 0,14 0,18 

Coffee and tea -0,05 -0,16 0,09 0,55 -0,15 -0,11 0,37 

Bread 0,08 0,02 -0,01 0,59 0,37 0,21 0,53 

Meat 0,11 0,16 -0,05 -0,12 0,54 0,28 0,42 

Sugar sweetened beverages -0,03 -0,11 0,02 0,16 0,72 -0,13 0,58 

Savory snacks 0,03 -0,08 0,09 0,02 0,63 -0,01 0,41 

Pulses -0,10 -0,08 -0,01 -0,08 -0,16 0,52 0,32 

Vegetables, Starch roots and potatoes -0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,57 0,39 

Variance explained (%) 10,4 9,3 9,2 8,2 8,1 7,7  

Cumulative variance (%) 10,4 19,6 28,8 37 45,1 52,8  

Eigenvalues 1,97 1,76 1,75 1,55 1,54 1,45   
Factor loads> 0.20 are shown in bold for easy reading. Index of Kaiser – Meyer –Olkin (KMO) =0,61. Bartlett Test of Sphericity BTS p<0,001. Extraction method of factors: principal component factors with varimax orthogonal rotation 
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Figures 1 and 2 describe mean scores for each DP identified according 

to socioeconomic status and education level. High scores represent high 

adherences to the corresponding dietary pattern.  

Brazilian adolescents who have the highest socioeconomic status have 

higher adherence to patterns 3 and 4, while the poorest Brazilian adolescents 

have greater adherence to the pattern 1. The highest education level of the 

household reference person has also led to greater adherence patterns 3 and 4 

among Brazilian adolescents (Figure 1).  

 

 

 

Figure 1. Mean of dietary pattern scores according to socioeconomic status 

and education level in adolescents from POF2008-2009. Brazil.  



129 
 

 

The higher socioeconomic status among European adolescents leads to 

greater adherence to patterns 2, 4 and 5, while the poorest adhered more to the 

patterns 1 and 6. The highest level of maternal education led to greater 

adherence to pattern 2 and the lowest maternal education level greater 

adherence to the pattern 5 among adolescent participants in the HELENA study 

(Figure 2). 

 

 

 

 

Figure 2. Mean of dietary pattern scores according to socioeconomic status 

and education level in adolescents from HELENA2006-2007. Europe. 
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 Multiple Linear Regression coefficients associated socioeconomic 

status and education level to factors scores for the dietary patterns in Brazilian 

and European adolescents are show in Table 4 and Table 5. Being allocated to 

the higher socioeconomic status and higher education level was positively 

associated with pattern 4 (composed by Cheese, Breakfast cereals, Fruits and 

fruit juices and Milk and dairy products) and being allocated to the medium 

socioeconomic status was positively associated with pattern 2 (composed by 

Coffee and tea, Bread, Butter and margarine, Ham, bologna, turkey breast and 

salami, Cheese and Sugar sweetened beverages). Being allocated to high 

secondary and university education was also positively associated with pattern 

3 (composed by Meat, Ham, bologna, turkey breast and salami, Cheese, Sugar 

sweetened beverages, Biscuits, Pizzas, pastries, pasta, sandwiches, savory 

snacks, Sweets and desserts and Dairy beverages ready to eat) (Table 4). 

 European adolescents being located to high socioeconomic status and 

university education was positively associated to pattern 2 (composed by Dairy 

beverages ready to eat, Breakfast cereals, Milk and dairy products and Butter 

and margarine). High socioeconomic status was negatively associated with 

pattern 6 (composed by Vegetable oils, nuts, seeds, Bread, Meat, Pulses, 

Vegetables, Starch roots and potatoes, Eggs) and university education was 

negatively associated with pattern 5 (composed by Bread, Meat, Sugar 

sweetened beverages and Savory snacks) (Table 5). 
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Table 4. Beta-coefficient and 95% confidence intervals (IC 95%) by multiple linear regression analysis evaluating the 

association between socioeconomic status and education level characteristics and factor scores for identified dietary 

patterns in adolescents from POF 2008-2009. Brazil. 

 

Socioeconomic variables 
Pattern1 Pattern2 Pattern3 Pattern4 

ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) 

Socioeconomic status
a
 

    Low ref ref ref ref 

Medium 0,05 (-0,05; 0,15) 0,13 (0,03; 0,22)* 0,23 (0,12; 0,33) 0,20 (0,09; 0,31)** 

High -0,12 (-0,25; 0,01) 0,07 (-0,04; 0,18) 0,46 (0,35; 0,58) 0,29 (0,14; 0,44)** 

Education level
b
 

        low   education ref ref ref ref 

    high secondary     education -0,08 (-0,18; 0,02) -0,00 (-0,10; 0,10) 0,15 (0,05; 0,25)** 0,11 (0,01; 0,21)* 

    university education -0,10 (-0,27; 0,06) -0,10 (-0,27; 0,07) 0,18 (0,02; 0,33)* 0,48 (0,24; 0,73)** 
a
In POF2008-2009 was used  total family income/per capita and in HELENA2006-2007 was used the Family Affluence Scale (FAS) to 

characterized the socioeconomic status (FAS).
  b

In POF2008-2009 was used the education level of the household reference person and in 

HELENA2006-2007 was used the mother education level. ᵦ adjusted for all dietary patterns, sex age, total energy intake, Z score of body 

mass index. *p value <0,05 **p value <0,01 
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Table 5. Beta-coefficient and 95% confidence intervals (IC 95%) by multiple linear regression analysis evaluating the 

association between socioeconomic status and education level characteristics and factor scores for identified dietary 

patterns in adolescents from HELENA2006-2007. Europe. 

Socioeconomic variables 
Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 5 Pattern 6 

ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) ᵦ (IC95%) 

Socioeconomic status
a
 

      Low ref ref ref ref ref ref 

Medium -0,05 (-0,18; 0,08) 0,15 (0,04; 0,26)** 0,07 (-0,04; 0,18) 0,16 (0,05; 0,28)** 0,07 (-0,02; 0,17) -0,09 (-0,22; 0,04) 

High -0,04 (-0,18; 0,10) 0,32 (0,19; 0,44)** 0,14 (0,02; 0,27)* 0,29 (0,16; 0,42)** 0,16 (0,06; 0,26)** -0,21 (-0,37; -0,07)** 

Education level
b
 

      low education ref ref ref ref ref ref 

high secondary 

education 0,12 (0,03; 0,21)* 0,02 (-0,06; 0,11) 0,13 (0,05; 0,21)** -0,02 (-0,10; 0,06) -0,05 (-0,12; 0,02) 0,11 (0,03; 0,19)** 

university education 0,13 (0,04; 0,22)* 0,21 (0,12; 0,30)** 0,07 (-0,01; 0,15) -0,08 (-0,16; 0,00) -0,11 (-0,18; -0,04)** 0,14 (0,06; 0,22)** 
a
In POF2008-2009 was used  total family income/per capita and in HELENA2006-2007 was used the Family Affluence Scale (FAS) to 

characterized the socioeconomic status (FAS).
  b

In POF2008-2009 was used the education level of the household reference person and in 

HELENA2006-2007 was used the mother education level. ᵦ adjusted for all dietary patterns, sex, age, total energy intake, Z score of 

body mass index and centers. *p value <0,05 **p value <0,01 
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DISCUSSION 

 

The present study used data from two cross-sectional studies, POF2008-

2009 and HELENA 2006-2007, both with representative samples of 

adolescents’ populations in Brazil and Europe, which allow comparisons with 

other studies and offers the possibility to characterize and to analyze the 

diversity of the dietary patterns in a multiethnic and distinct socioeconomically 

group. To the author’s knowledge, this is the first study that analyzed the 

association between dietary patterns and socioeconomic factors considering 

two samples with different geographical, cultural and socioeconomic 

characteristics. 

The main finding of the study was the associations between dietary 

patterns and socioeconomic status and education level. Among Brazilian 

adolescents, the higher income and the highest level of education of the 

household reference person were positively associated with high adherence to 

dietary pattern 4 consisting mostly of healthy foods and dairy products (Milk 

and dairy products, Fruits and fruit  juices, Breakfast cereals and Cheese), 

however adolescents located at higher levels of education of the household 

reference person have greater adherence to the dietary pattern 3 composed 

mostly of unhealthy food indicators (Ham, bologna, turkey breast and salami, 

Cheese, Meat, Sugar sweetened beverages, Biscuits, Pizzas, pastries, pasta, 
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sandwiches, savory snacks, Dairy beverages ready to eat, Sweets and desserts). 

Among European adolescents located on the higher levels of income and 

higher maternal education were positively associated with greater adherence to 

the pattern 2 composed mostly also for dairy foods (Dairy beverages ready to 

eat, Breakfast cereals, Milk and dairy products and Butter and margarine).   

The pattern 3 in POF2008-2009 and pattern 3 e 5 in HELENA exhibited 

similarities in their food composition. In both studies, these patterns had the 

high  participation of meat and processed meat like ham, bologna, turkey breast 

and salami, sausages, Sugar sweetened beverages, Biscuits, Savory snacks, 

Sweets and desserts. This foods groups are characterized by having higher 

amount of fat, sugar, salt, not fresh and are typical of a westernized food style 

identified also in other adolescents population studies in Europe (18),(40), 

Mexico(41), Japan and Poland (42). All these food groups when consumed 

together in a diet can characterized dietary patterns named of ‘Western’ 

(19,43,44), ‘Obesogenic’ (45), ‘Junk food’ (20,21,46), ‘Snacking’ or ‘Snacks’ 

(46–48) which are associated with obesity (20,21,43–46) and others non-

communicable diseases in adolescents (49–52) around the world.   

The consumption of dietary patterns indicators of unhealthy diets among 

adolescents from two cross-sectional studies showed how the dietary habits of 

adolescents around the world are becoming similar. This fact reflects the 

changes that have occurred in the diet over the past few decades with a shift 
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from the traditional food (homemade) to ultra-processed food (industrialized 

and ready to eat) in populations of developed and developing countries (53–

55).  

 Socioeconomic factors not only influence health and well-being among 

adolescents (1,56) but also influence the adoption of healthy eating patterns or 

not (12,18,24,57). This study showed that in Europe unhealthy patterns are 

directly associated with higher socioeconomic status and in Brazil associated 

with higher education of the household reference person. Other studies, with 

Scottish (24) and German adolescents (17), showed that low family income 

was associated with the ‘unhealthy DP’ and 'western DP’ respectively. In 

Brazil, Rodrigues, et. al (58) found positive association between a male (14-19 

years old) with low family income with ‘Traditional’ dietary pattern in male 

(composed by rice, beans, bread, milk, beef, coffee, butter and margarine).  

 A hypothesis that could lead adolescents from high socioeconomic 

status to adopt unhealthy eating patterns may be the fact that adolescents from 

high socioeconomic status groups used to receive ‘pocket money’ to buy lunch 

and snacks. Foods rich in fat, sugar and salt are easily available for high 

socioeconomic status adolescents (59). 
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  A high maternal education was considered as a positive influencing factor 

for a healthy food intake, especially in childhood (11,22). There are few studies 

in adolescents associating education level of the mother with dietary patterns. 

A study of 5334 adolescents aged 13 years or more of the survey Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), Bristol, UK, showed 

that in girls and in those whose mothers had higher levels of education had 

higher scores to ‘traditional/health conscious’ dietary pattern (having high 

positive correlations with many nutrients) (23).  In Spanish adolescents, a low 

education of the mother was positively associated with the ‘snacky DP’ and 

negatively associated with the ‘healthy DP’ (60).  

The strengths of the study include the use of two representative samples 

of European and Brazilian adolescents and the total number of adolescents 

included. Few studies so far have used population-based surveys with large 

sample size to identify dietary patterns in adolescents. Also, both studies used 

consolidated methods to assess dietary intake e.g. multiple 24 H-DR and 

dietary records allowing obtaining accurate estimates of dietary intakes. 

Furthermore, factor analysis (based on principal component-factors) has been 

widespread as an interesting approach from the point of view of nutritional 

epidemiology (61).  

The limitations of the study should be taken into account. We used two cross-

sectional studies conducted with different objectives (i.e. Helena study aimed 
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to obtain data concerning: foods consumption and nutrient status, obesity 

prevalence, dyslipidemia, insulin resistance, immunological markers, physical 

activity and genetic, whereas the POF2008-2009 aimed to provide information 

on the composition of household budgets, the allocation of expenditures and 

income distribution); differences in food habits and culinary use between 

Europe and Brazil does not allow to establish the same dietary patterns. A 

major challenge in research using factor analysis to obtain dietary patterns is 

reproducibility of them. How to interpret the results from different population 

groups where different dietary patterns emerged is still an issue to address in 

nutritional epidemiology (62,63);  however, in order to make then as much 

comparable as possible, we used the same nutritional composition criteria in 

the food groups, but including in each region the foods that were usually 

consumed.   

 

CONCLUSIONS 

  

We identified similar dietary compositions between dietary patterns 

practiced in adolescents from POF2008-2009 and HELENA2006-2007. 

Consistent associations between dietary pattern and socioeconomic status, 

maternal education and education level of the household reference person were 

found. The identification these relationships in adolescents from developed and 
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developing countries could be important for the understanding of food related 

practices in these populations. This is important because adolescence is a 

transition period, and their food related habits, healthy or not, will maintain 

through adulthood. Given the varied associations observed by socioeconomic 

indicators in both studies, these findings highlight the relevance of performing 

a complete assessment of the socioeconomic situation in epidemiological 

studies in adolescents. These results may support the development of public 

policies on food and nutrition for adolescents targeting specific socioeconomic 

population groups. 
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Supplemental File 1. Food groups and food belonging to the groups of the 19 food groups included in the factor 

analysis. POF 2008-2009 and HELENA 2006-2007. 

POF 2008-2009 HELENA 

Food Groups used in Factor Analysis Composition Food Groups used in Factor Analysis Composition 

Cereals 

Rice, brown rice, rice-based 

meals, corn and preparations 

based on corn. 

Cereals Flour, rice and other cereals 

Pulses 

Beans, green beans, black beans, 

bean based meals, peas, 

chickpeas, soybeans, other pulses 

Pulses 

All types of beans, lentils, chickpeas 

(others excluding fresh peas, sweet 

corn and broad bean) 

Vegetables, Starch roots and potatoes 

Lettuce, kale, cabbage, raw salad, 
pumpkin, carrot, cucumber, 

tomato, sweet potato, english 

potatoes, cassava, other roots, 
other vegetables 

Vegetables, Starch roots and potatoes 
All the vegetables, Starch roots, 

potatoes,  

Meat 

Beef, pork, beef-based 

preparations, poultry, poultry-

based preparations, offal 

Meat 

Cow meat, pork meat, chicken, 

sausages and ham, beef, veal, 

mutton/lamb, goat 

Eggs Eggs Eggs Eggs 

Coffee and tea Coffee and tea Coffee and tea Coffee and tea 

Bread  Bread salt and whole bread Bread 
Sliced bread, whole bread, white 

bread, rolls bread, crispbread, rusks 

Butter and margarine  
Butter, margarine and lipids of 

mixed origins, animal fats 
Butter and margarine  

Butter, margarine and lipids of mixed 
origins, animal fats 

Ham, bologna, turkey breast and salami 
Ham, bologna, turkey breast, 

salami and others 
Biscuits Biscuits sweet and salty 

Cheese Cheese mozzarella, fat cheeses Cheese 
All cheese excluding fromage blanc 

(quark) 

Sugar sweetened beverages 

Carbonated, soft, isotonic drinks, 

including not alcoholic wine, not 
alcoholic beer 

Sugar sweetened beverages 

Carbonated, soft, isotonic drinks, 

including not alcoholic wine, not 
alcoholic beer 

  Continue... 
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POF 2008-2009 HELENA 

Food Groups used in Factor Analysis Composition Food Groups used in Factor Analysis Composition 

Sweets and desserts 

Cakes, pies, croissants, brioches, 

Table sugar, honey, syrup, jam, 
dessert sauces, water ice, sorbet, 

all confectionary non chocolate, 

candies, chocolate, candy bars, 
chocolate paste, chocolate 

confetti/flakes, chocolate sauces, 

desserts and puddings milk based, 
ice cream, flan, mousses.  

Sweets and desserts 

Cakes, pies, croissants, brioches, 

Table sugar, honey, syrup, jam, 
dessert sauces, water ice, sorbet, all 

confectionary non chocolate, candies, 

chocolate, candy bars, chocolate 
paste, chocolate confetti/flakes, 

chocolate sauces, desserts and 

puddings milk based, ice cream, flan, 
mousses.  

Biscuits Biscuits sweet and salty Savory snacks Crisps, salty biscuits, aperitif biscuits 

Pizzas, pastries, pasta, sandwiches,  savory 

snacks 

Pizzas, fried and baked snacks, 

chips type snacks, sandwiches 

ready to eat, fried and baked 
pastries  

Pasta All types of pasta 

Dairy beverages ready to eat 

 

Dairy drinks, chocolate milk, 

probiotic beverages 

Dairy beverages ready to eat 

 

Dairy drinks, chocolate milk, 

probiotic beverages 

Breakfast cereals Breakfast cereals, oatmeal Breakfast cereals Breakfast cereals, oatmeal 

Fruits and fruit  juices 
All fresh fruits, Fruit and 

vegetable juices 
Fruits and fruit  juices 

All fresh fruits, Fruit and vegetable 
juices 

Milk and dairy products 

Whole milk, semi-skimmed milk, 

skim milk, powdered whole milk, 
curd, natural iorgurtes and other 

dairy products 

Milk and dairy products 
Milk, white milk, Yogurt, fromage 

blanc 

Ultra-processed meats 

Sausage, burger, meatballs ready 

to eat, nuggets and other 
processed meats 

Vegetable oils, nuts, seeds 

Vegetable oils (olive oil, soya oil, 

corn oil, canola oil) olives, avocado, 
nuts, seed spreads 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho utilizou dados secundários provenientes de estudos 

observacionais transversais e fez uma análise do consumo alimentar dos 

adolescentes baseada em padrões alimentares.  

Na revisão da literatura, foi observado que o uso de técnicas 

multivariadas para obtenção de padrões alimentares acontece desde a década de 

1980, porém foi somente na década de 2000 que houve ampla divulgação da 

AFe como uma técnica alternativa às analises tradicionais focadas em estudar 

somente nutrientes. Com o auxílio da AFe foi possível analisar as combinações 

de alimentos praticadas pela população e traçar relações entre estas 

combinações chamadas de padrões alimentares com fatores socioeconômicos e 

desfechos de saúde.  Devido a importante relação entre o consumo alimentar e 

as DCNT e a crescente necessidade de representar a complexidade da ingestão 

de alimentos tendo em conta a interação entre os nutrientes presentes nos 

alimentos, as análises dos padrões alimentares por técnicas multivariadas 

trouxeram um novo olhar sobre o consumo alimentar de populações e no modo 

de relacionar a dieta com diferentes desfechos em epidemiologia nutricional.   

No entanto, apesar do aumento no número de publicações observado 

desde a década de 2000, a revisão da literatura também mostrou grande 

heterogeneidade na condução das análises multivariadas indicando a 
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necessidade de maior padronização quanto à escolha da técnica, quanto ao 

critério para nomear padrões, quanto ao número de grupos e de fatores retidos, 

os quais variaram entre os estudos. 

Foram verificadas associações entre a prática de determinados padrões 

alimentares com o excesso de peso e a obesidade entre os adolescentes 

brasileiros. Tais achados enfatizam a importância de analisar a alimentação dos 

adolescentes na forma de combinações alimentares e o impacto destas 

combinações sobre a saúde desta população.  Encontrar padrões alimentares 

compostos em sua maioria por alimentos de baixo valor nutricional entre os 

adolescentes brasileiros confirmou que uma significante parcela dos jovens não 

possuem hábitos alimentares adequados e os resultados dessa prática têm 

implicações atuais, como aumento no excesso de peso e obesidade e muito 

provavelmente implicações no futuro, como o desenvolvimento de outras 

DCNT.  

Além disso, foram analisadas as influências dos fatores 

socioeconômicos sobre a prática dos padrões alimentares entre os adolescentes 

brasileiros e europeus. Entre os adolescentes brasileiros, a maior renda e o 

maior nível de escolaridade da pessoa de referência do domicílio foram 

associados positivamente com o padrão alimentar composto de Leite e 

produtos lácteos; Frutas e sucos de frutas; Cereais matinais e Queijos, 
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alimentos saudáveis em sua maioria. Por outro lado, os níveis mais elevados de 

educação da pessoa de referência do domicílio foram associados positivamente 

com o padrão alimentar composto em sua maioria por alimentos indicadores de 

dieta não saudável, como Presunto, mortadela, peito de peru e salame; Queijos; 

Carne; Bebidas açucaradas; Biscoitos; Pizzas, bolos, massas, sanduíches, 

salgadinhos; Bebidas lácteas prontas para consumo; Doces e sobremesas. Entre 

os adolescentes europeus, o maior status socioeconômico e a maior educação 

materna foram associados positivamente com a maior aderência ao padrão 

alimentar composto basicamente por produtos lácteos como Bebidas lácteas 

prontas para consumo; Cereais matinais; Leite e produtos lácteos; Manteiga e 

margarina.  

As comparações entre os alimentos que compuseram os padrões 

alimentares praticados por este grupo multiétnico de adolescentes de áreas 

urbanas mostrou alta participação do grupo das Carnes; Carne processada 

(presunto, mortadela, peito de peru e salame, salsichas); Bebidas açucaradas; 

Biscoitos; Pizzas, bolos, massas, sanduíches, salgadinhos; Doces e sobremesas. 

No geral, o estudo mostrou que os adolescentes que possuíram maior status 

socioeconômico e maior nível de escolaridade do adulto responsável 

praticaram padrões alimentares com maior proporção de alimentos saudáveis. 

Por outro lado, um importante destaque deve ser dado pelo fato de que no 

Brasil a maior escolaridade da pessoa de referência do domicílio não está 
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diretamente associada a melhores práticas alimentares entre os adolescentes, o 

contrário do que acontece na Europa. Estes achados mostraram que de um lado 

existe a massificação de um padrão alimentar baseado na sua maioria por 

alimentos com altas concentrações de gorduras e açúcares entre os adolescentes 

de realidades socioeconômicas distintas, e que por outro os fatores 

socioeconômicos desempenham um papel importante na adoção de padrões 

alimentares mais saudáveis em ambas as populações.   

Os resultados deste estudo também mostraram que os adolescentes 

brasileiros de áreas urbanas e rurais, praticaram um padrão alimentar nomeado 

de tradicional brasileiro. A composição alimentar do padrão tradicional 

brasileiro se caracteriza pela presença de alimentos frescos e naturais 

provenientes do hábito alimentar brasileiro em sua maioria, como o arroz, o 

feijão, as carnes e as hortaliças. Para os adolescentes é fundamental estimular a 

manutenção da prática do Padrão Tradicional Brasileiro, pois estes hábitos 

poderão ser mantidos por toda a vida contribuindo para a redução de doenças 

crônicas não transmissíveis na população.   

Este estudo analisou de forma consistente como os adolescentes estão 

compondo sua dieta habitual e o uso de duas bases de dados representativas de 

duas populações diferentes trouxe significativas contribuições para a 
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epidemiologia nutricional a respeito de como os adolescentes brasileiros e 

europeus combinam os alimentos que compõem suas refeições.  

Além disso, os achados deste estudo a respeito dos padrões alimentares 

de adolescentes podem apoiar na construção de recomendações nutricionais na 

forma de padrões alimentares e não somente na forma de nutrientes isolados e 

porções. A população em geral entende melhor as recomendações dietéticas 

quando pautadas em combinações de alimentos. Neste sentido, políticas 

públicas de alimentação e nutrição para adolescentes devem reconhecer as 

diferenças nas práticas dos padrões alimentares segundo fatores 

socioeconômicos.  

Diante dos achados do estudo, também se faz necessário orientar esses 

jovens e seus familiares nas escolhas alimentares mais saudáveis, desenvolver 

as habilidades culinárias e trabalhar o conceito de alimentação saudável de 

forma mais ampla para todas as classes sociais entendendo e reconhecendo as 

barreiras encontradas na prática de uma alimentação mais saudável entre os 

adolescentes. 
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ANEXO 1. Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.  
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