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ABSTRACT

Objective: To describe the patterns of  food intake for breakfast, the prevalence of  
omission of  this meal, its relative share in the total intake of  energy and nutrients, and 
the factors associated with its omission.  Methods: A population-based, cross-sectional 
study (ISA - Capital) with 795 adolescents. The prevalence of  omission of  breakfast was 
analyzed using Chi-square test and Poisson regression considering a significance level 
of  5%. Differences in the intake of  energy and nutrients among adolescents who omit 
and have breakfast was determined by the Student’s t-test and differences in the relative 
share of  breakfast were verified by the test of  proportion. The pattern of  consumption 
of  breakfast was investigated by factor analysis.  Results: The prevalence of  omission 
of  breakfast was 38%, higher among female adolescents. The energy contribution of  
breakfast was 23%, with contribution in vitamins ranging from 17% in vitamin C, for 
males, up to 37% in vitamin A and D, for females. Through factor analysis, 12 food 
groups consumed for breakfast were characterized in five factors that demonstrate 
a pattern of  consumption.  Conclusion: The results show the need for actions that 
promote regular consumption and selection of  appropriate food for this meal. 

Keywords: Breakfast. Adolescents. Food intake. Omission. Nutrients.

RESUMO

Objetivos: Caracterizar os padrões de café da manhã, verificar a prevalência e os fatores 
associados à omissão desta refeição, e a participação relativa na ingestão calórica total e 
de nutrientes entre adolescentes.  Metodologia: Estudo transversal de base populacional 
(ISA - Capital), com 795 adolescentes. O padrão de consumo de café da manhã foi 
analisado através da análise fatorial. Para verificar a prevalência de omissão do café da 
manhã, foram utilizados os Testes qui-quadrado e regressão de Poisson, considerando 
um nível de significância de 5%. Diferenças da ingestão de energia e nutrientes entre 
adolescentes que omitem ou consomem o café da manhã, foi determinado pelo Teste 
t-Student. As diferenças na participação relativa do café da manhã foram verificadas 
através do teste de proporção.  Resultados: Observou-se elevada omissão de café da 
manhã (38%), além de padrões não saudáveis, incluindo consumo de refrigerantes e 
salgados. Café e açúcares de adição contribuíram significativamente para o primeiro 
fator; pães, margarinas e manteigas contribuíram significativamente para o segundo 
fator; e leite e achocolatados foram os alimentos que contribuíram para o terceiro fator. 
No quarto fator estão embutidos e refrigerantes e no quinto fator, queijos e frutas. 
A contribuição energética foi de 23%, com contribuição em vitaminas variando de 
17% em vitamina C, para o sexo masculino e 37% em vitaminas A e D, para o sexo 
feminino.  Conclusão: Os resultados apontam para a necessidade de ações que visem 
não só estimular o consumo do café da manhã, mas também incentivar a oferta e 
seleção de alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais. 

Palavras-chave: Café da manhã. Adolescentes. Consumo alimentar. Omissão. 
Nutrientes.
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INTRODUÇÃO

O café da manhã tem sido considerado como 
a refeição mais importante do dia1, mostrando-se 
associado à qualidade da dieta.2 Estudos demonstraram 
o benefício do consumo do café da manhã em 
relação ao rendimento escolar3, desempenho de 
memória4 e performance cognitiva.5 Indivíduos 
que consomem o café da manhã, comparados 
aos indivíduos que omitem essa refeição, têm 
maior aporte de micronutrientes e tendem a 
alcançar as recomendações nutricionais.6 O 
padrão de consumo alimentar dos adolescentes 
define sua saúde, crescimento e desenvolvimento, 
uma vez que exposições dietéticas nesta etapa 
da vida irão determinar respostas às exposições 
posteriores, as quais podem modular o risco para 
o desenvolvimento de doenças.7 Algumas dessas 
doenças, que se desenvolviam predominantemente 
em adultos e idosos, vêm agora se manifestando 
em adolescentes, como o diabetes do tipo 2, 
doenças cardiovasculares, osteoporose e outras.8,9 
No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares mostram que a prevalência de excesso 
de peso entre os adolescentes no ano de 2008 era 
superior a 20% em ambos os sexos.10

Benedet et al.11 ao associar o excesso de peso 
aos fatores sociodemográficos e de estilo de vida 
de adolescentes, observaram que, entre as variáveis 
comportamentais estudadas, apenas o hábito de 
realizar refeições estruturadas mostrava-se um 
fator de proteção ao excesso de peso. A omissão 
do café da manhã, no entanto, vem crescendo ao 
longo do tempo12,13, sendo mais frequente entre os 
jovens14,15 e entre as mulheres.16 Estudos revelam a 
existência de associação negativa entre o excesso de 
peso e o hábito de consumir café da manhã.8,17,18,19 A 
maior frequência de consumo de “snacks” e menor 
frequência de consumo de frutas e vegetais20 têm-se 
associado à omissão dessa refeição.

Tendo em vista a importância do café da 
manhã como uma das principais refeições do dia 
alimentar, como é reconhecida no Guia Alimentar 
para a População Brasileira21, e a escassez de estudos 
brasileiros que investiguem esta refeição, o objetivo 
do presente estudo é caracterizar os padrões de 
café da manhã, verificar a prevalência e os fatores 
associados à omissão desta refeição, e a participação 
relativa na ingestão calórica total e de nutrientes 
entre adolescentes.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, de base 
populacional, com dados provenientes do “Inquérito 
de Saúde de São Paulo - ISA-Capital”, estudo 
domiciliar realizado em 2003. A amostra do estudo 
constitui-se dos adolescentes que participaram do 
ISA-Capital, excluindo-se indivíduos cujo consumo 
total de energia mostrou-se inferior ao percentil 1 
ou superior ao percentil 99, baseado na distribuição 
de aporte energético22, além da exclusão de 36 
indivíduos por falta de dados dietéticos, totalizando 
795 adolescentes.

Os dados sociodemográficos e dietéticos foram 
coletados através de um questionário aplicado 
por entrevistadores previamente treinados, que 
incluiu blocos temáticos sobre características 
demográficas, socioeconômicas, familiares, hábitos 
de vida e um Recordatório Alimentar de 24 horas 
(R24h), adaptado de Thompson e Byers (1994).23 
Os dados do R24h passaram por um processo de 
crítica com o objetivo de identificar as principais 
falhas do entrevistador ao coletá-los, assim como 
para a quantificação dos alimentos referidos em 
medidas caseiras. Os alimentos citados no R24h 
foram convertidos em nutrientes e compostos 
alimentares com o auxílio do software Nutrition 
Data System for Research (NDSR), versão 2007, 
desenvolvido pelo Nutrition Coordinating Center 
(NCC), University of  Minnesota, Minneapolis, MN.

Considerou-se como café da manhã (CM) 
a primeira refeição do dia consumida desde o 
despertar até às 11h da manhã (de 2ª a 6ª feira) 
ou até às 11h30min da manhã (aos sábados e 
domingos). A não ingestão de qualquer alimento 
ou bebida nesse período caracterizou a omissão 
de CM. Seguindo essa definição criou-se uma 
variável dicotômica, “omissão de café da manhã” 
com duas categorias, “não” ou “sim”. Para verificar 
a prevalência de omissão do CM em relação às 
variáveis demográficas, socioeconômicas e de 
estilo de vida foi utilizado o Teste qui-quadrado.

A associação entre as variáveis e a omissão do 
café da manhã foi analisada através da regressão de 
Poisson univariada, com variância robusta, enquanto 
os dados de energia e nutrientes ingeridos foram 
apresentados em medidas de tendência central e 
dispersão. Para verificar diferenças da ingestão de 
energia e nutrientes entre adolescentes que omitem 
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ou consomem o CM, estratificado por sexo, foi 
utilizado o Teste t-Student, considerando-se que, 
após a transformação das variáveis em log, obteve-se 
distribuição normal dos dados.

A avaliação socioeconômica foi feita a partir 
da informação da renda familiar mensal per capita 
categorizada em número de salários mínimos. O 
nível de atividade física foi medido pela aplicação do 
questionário IPAC – versão longa, considerando-se 
apenas a atividade física de lazer. Já a avaliação do 
estado nutricional ocorreu pelo cálculo do IMC 
pelas variáveis autorreferidas de peso e altura, de 
acordo com a classificação da Organização Mundial 
da Saúde. Os indivíduos com sobrepeso e obesidade 
foram agrupados em um único grupo denominado 
excesso de peso. Todas as variáveis utilizadas no 
modelo, obtidas pelo questionário aplicado, bem 
como a categorização utilizada, estão na Tabela 1.

O percentual de contribuição energética e 
de nutrientes consumidos no CM, em relação à 
ingestão diária total, foi calculado através da razão 
entre energia ou nutriente do CM e o consumo 
total de energia ou do nutriente, multiplicado por 
cem. A diferença de contribuição do café da manhã 
entre os adolescentes do sexo masculino e do sexo 
feminino foi determinada pelo teste de proporção, 
considerando um nível de significância de 5%.

Os padrões de CM foram obtidos por análise 
fatorial exploratória.24 A adequação da amostra foi 
verificada pelo Teste Kaiser-Meyer-Olklin (KMO), 
considerando aceitáveis os valores acima 0,50.25 
Para a identificação do número de fatores (padrões) 
a serem retidos, utilizou-se como critério inicial 
eigenvalues maiores que 1,0, indicando que cada fator 
retido descreve mais da variabilidade dos dados 
que uma variável original individualmente para o 
fator24. Foram retidos cinco padrões.

Para a análise fatorial, os alimentos relatados 
como consumidos no café da manhã foram 
agrupados em 13 grupos, de acordo com sua 
similaridade nutricional e aplicabilidade culinária, 
a saber: pães salgados; leite; açúcares, xaropes, 
geleia e compotas; café; margarinas; achocolatados; 
queijos; manteigas; sucos e refrescos; biscoitos 
doces; frutas frescas; embutidos; bebidas não 
alcoólicas (refrigerantes). A unidade de medida 
dos grupos alimentares foi gramas.

Os factor loadings, medidas da correlação entre 
os fatores derivados e as medidas originais, foram 
analisados após rotação ortogonal pelo método 
VARIMAX26, ou seja, cada fator é independente um 
do outro, mantido os eixos em 90°. Essa operação 
permite obter uma estrutura mais simples, alcançada 
pela redistribuição da variância explicada entre os 
componentes individuais e, assim, aumentando 
o número de fatores mais altos e mais baixos. 
Factor loadings maiores que 0,30 foram considerados 
como contribuições significativas para o fator. 
Dentro de um fator, loadings negativos indicam que 
o grupo de alimentos está inversamente associado 
com este fator, enquanto loadings positivos indicam 
uma associação direta. Quanto maior o factor loading 
de um grupo de alimento, maior a contribuição 
daquele grupo para o fator, já que o quadrado do 
factor loading corresponde ao percentual da variância 
do grupo de alimentos que é explicada pelo fator.

Todas as análises estatísticas dos dados 
consideraram um nível de significância de 5% e 
foram realizadas através do software Stata, versão 
10.0 (Statistics/Data Analysis, Texas, USA), no 
módulo Survey, considerando-se os pesos amostrais.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da Faculdade de Saúde Pública, atendendo às 
exigências  que regulamentam pesquisas envolvendo 
seres humanos. A participação dos sujeitos esteve 
condicionada à assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido pelo responsável legal ou pelo 
próprio indivíduo, quando maior de 18 anos.

RESULTADOS

Dos adolescentes estudados, 51,7% eram 
do sexo masculino e apresentavam em média 
15,6 + 2,2 anos de idade. Em relação ao estado 
nutricional, cerca de um em cada três adolescentes 
apresentou excesso de peso. Aproximadamente 
31% dos entrevistados apresentavam renda per 
capita até ½ salário mínimo.

A prevalência de omissão do café da manhã entre 
os adolescentes foi de 38%. A maior prevalência 
de omissão dessa refeição foi observada entre as 
meninas (p = 0,03). O estado nutricional não se 
mostrou associado à omissão, porém, adolescentes 
com baixo peso apresentaram uma prevalência de 
omissão do café da manhã maior do que adolescentes 
eutróficos. Em relação ao nível de atividade física, 
apesar da ausência de diferenças significantes, 
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Tabela 1. Prevalência e razão de prevalência (RP) de omissão do café da manhã, segundo características demográficas 
e socioeconômicas. São Paulo, 2003.

Fatores de risco
Omissão do café da manhã

p*
n n % RP (IC95%)

Sexo
Masculino 412 141 34,0 1

0,038
Feminino 383 159 41,8 1,22 (1,01 - 1,49)

Faixa etária

12 a 13 185 66 35,6 1

0,177

14 a 15 189 74 41,3 1,16 (0,90 - 1,48)

16 a 17 224 91 40,7 1,14 (0,90 - 1,43)

17 a 18 197 69 33,1 0,92 (0,67 - 1,27)

Estado nutricional

Eutrófico 528 196 36,8 1

Baixo peso 20 11 60,3 1,63 (1,04 - 2,56)

Excesso de peso 247 93 38,3 1,04 (0,83 - 1,30)

Satisfação com peso
Sim 388 137 35,2 1

0,108
Não 399 160 40,5 1,15 (0,96 - 1,36)

Fazer algo para emagrecer
Não 146 62 43,7 1

0,133
Sim 106 37 33,4 0,76 (0,53 - 1,08)

Nível de atividade física

Muito ativo 29 9 24,9 1

0,185
Ativo 38 18 49,8 2,00 (0,97 - 4,13)

Pouco ativo 48 22 43,0 1,72 (0,72 - 4,12)

Sedentário 663 246 37,5 1,50 (0,79 - 2,86)

Consumo de bebida alcoólica
Não 482 172 36,2 1

0,307
Sim 313 128 40,3 1,11 (0,90 - 1,37)

Hábito de fumar
Não 26 13 49,4 1

0,750
Sim 54 24 46,2 0,93 (0,61 - 1,42)

Trabalho remunerado
Sim 174 69 40,3 1

0,522
Não 586 218 37,2 0,92 (0,72 - 1,18)

Escolaridade do chefe de 
família

Ensino superior 140 46 33,3 1

0,410

Do 1º ano colegial 
até técnico 199 84 42,3 1,27 (0,92 - 1,74)

Da 5ª a 8ª série 194 65 34,0 1,02 (0,68 - 1,52)

Até a 4ª série 208 83 39,2 1,17 (0,84 - 1,63)

Sem estudo 45 17 38,4 1,15 (0,71 - 1,87)

*Qui-quadrado.



Marchioni DML, Gorgulho BM, Teixeira JA, Verly Junior E, Fisberg RM

14 Nutrire. 2015 Apr;40(1):10-20

houve uma tendência na prevalência de omissão 
do CM à medida que o nível de atividade física 
diminui (Tabela 1).

As diferenças das médias de consumo total 
de energia e nutrientes estão apresentadas na 
Tabela 2. Tendo em vista que houve diferença 
entre os sexos, as análises subsequentes foram 
estratificadas segundo esta característica. Para o 
sexo masculino, proteínas, gorduras saturadas, 
cálcio, ferro, fósforo, zinco, potássio, folato e 
vitaminas C e D foram estatisticamente menores 
para quem omite o café da manhã (p < 0,05), já 
para o sexo feminino, energia, proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, cálcio, 
ferro, magnésio, fósforo, zinco, sódio, potássio e 
vitamina D foram estatisticamente menores para 
quem omite o café da manhã (p < 0,05).

A Tabela 3 apresenta o percentual de contribuição 
do café da manhã para a ingestão total diária de 
energia e nutrientes entre os adolescentes que 
consomem esta refeição, estratificado por sexo. A 
diferença de percentual de contribuição do café 
da manhã, entre os sexos, foi estatisticamente 
significante somente para vitamina C.

A Tabela 4 apresenta a frequência e o percentual 
dos grupos de alimentos que contribuíram com 
90% do consumo. O grupo das frutas corresponde 
a 1,7% e ocupa o 11º lugar dos grupos mais 
consumidos no CM.

Através da análise fatorial, os grupos de 
alimentos consumidos no CM foram caracterizados 

em 5 fatores, que explicam 67% da variância dos 
dados (Tabela 5).

Café e açúcares de adição contribuíram 
significativamente para o primeiro fator; pães, 
margarinas e manteigas foram os grupos que 
contribuíram significativamente para o segundo 
fator; leite e achocolatados foram os alimentos 
que mais contribuíram para o terceiro fator. No 
quarto fator estão embutidos e refrigerantes, e no 
quinto fator, queijos e frutas.

DISCUSSÃO

Esse trabalho verificou alta prevalência de omissão 
do café da manhã na população estudada (38%) e 
estatisticamente maior entre adolescentes do sexo 
feminino. Rampersaud et al. 6, em um trabalho de 
revisão de literatura, encontraram prevalências de 
omissão entre 8% e 30%, principalmente entre jovens 
do sexo feminino. Alves e Boog27, em Campinas, 
encontraram 30% de omissão do café da manhã 
entre universitários residentes em repúblicas, e 
Siega-Riz et al.12 verificaram queda significativa 
no consumo do café da manhã em todas as faixas 
etárias entre 1965 a 1991, variando de 5% para os 
pré-escolares até 20% para adolescentes dos EUA.

Além de alta, a prevalência de omissão verificada 
no presente estudo foi estatisticamente maior entre 
adolescentes do sexo feminino, como encontrado 
em outros trabalhos.1,6,16,28 Essa diferença entre 
gêneros pode ser atribuída à imagem corporal e 
insatisfação com peso, que atinge principalmente 

Tabela 1. Continuação...

Fatores de risco
Omissão do café da manhã

p*
n n % RP (IC95%)

Renda per capita

Até 1/2 244 86 34,4 1

0,716
De 1/2 a 1 184 73 39,1 1,13 (0,90 - 1,43)

De 1 a 2 110 41 37,8 1,10 (0,79 - 1,51)

Mais de 2 257 100 40,5 1,17 (0,85 - 1,62)

União estável do chefe de 
família

sim 580 226 38,8 1
0,339

não 212 71 34,3 0,88 (0,68 - 1,14)

Dia da semana de ingestão
final de semana 311 112 36,2 1

0,515
dias úteis 484 188 38,8 1,07 (0,87 - 1,32)

*Qui-quadrado.
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as mulheres, uma vez que jovens que se consideram 
acima do peso ideal tendem a omitir mais o CM.6 No 
presente estudo, para a população de adolescentes 
do Município de São Paulo, além do sexo, as demais 
condições demográficas, sociais, comportamentais 
e econômicas não influenciaram na prevalência de 
omissão do café da manhã (Tabela 1).

Não foi encontrada associação entre omissão 
de CM e maiores valores para Índice de Massa 
Corporal (IMC). Não há consenso na literatura 
quanto à relação entre omissão do CM e estado 
nutricional. Affenito1 comenta que muitos estudos 

revelam a associação entre a omissão do CM e 
hábitos de vida e alimentares não saudáveis, assim, 
a relação entre CM e IMC pode variar de acordo 
com a metodologia utilizada em cada trabalho.1 O 
autor afirma que análises ajustadas aos hábitos de 
vida e alimentares e múltiplas aferições do consumo 
alimentar são necessárias para se avaliar associação 
entre IMC e CM.

Em relação à contribuição de energia e 
nutrientes, o CM é inegavelmente importante. 
Rampersaud et al.6 e Affenito29 mostraram que 
o consumo do CM está diretamente relacionado 

Tabela 2. Médias de consumo total entre adolescentes que consomem ou omitem o café da manhã, segundo sexo. 
São Paulo, 2003.

Nutrientes

Masculino Feminino

Omissão Consumo
p*

Omissão Consumo
p*

média (DP) média (DP) média (DP) média (DP)

Energia (kcal) 2383,70 (469,76) 2406,50 (428,76) 0,6898 1971,40 (533,29) 2083,10 (590,37) 0,0292

Carboidratos (g) 305,21 (69,15) 303,85 (63,12) 0,5795 256,04 (71,48) 262,25 (69,33) 0,1972

Proteínas (g) 82,84 (25,95) 87,73 (26,63) 0,0377 67,59 (16,39) 75,20 (21,01) 0,0001

Gorduras totais (g) 91,32 (13,60) 92,79 (12,47) 0,8638 76,162 (24,92) 82,591 (28,06) 0,0106

Gorduras saturadas (g) 27,46 (5,38) 28,92 (5,21) 0,0041 21,34 (7,85) 25,93 (9,60) 0,0000

Gorduras trans (g) 7,88 (2,02) 7,13 (1,68) 1,0000 6,54 (2,97) 7,15 (2,69) 0,0181

Cálcio (mg) 617,80 (246,85) 706,73 (263,11) 0,0005 578,50 (199,15) 648,00 (276,00) 0,0035

Magnésio (mg) 263,98 (73,17) 271,61 (71,97) 0,1553 220,38 (61,12) 232,82 (64,80) 0,0294

Fósforo (mg) 1085,00 (306,58) 1153,80 (308,40) 0,0005 927,34 (227,61) 1030,00 (308,63) 0,0002

Zinco (mg) 12,17 (3,60) 13,00 (4,00) 0,0204 9,59 (2,27) 11,20 (3,38) 0,0000

Ferro (mg) 18,00 (4,29) 19,00 (4,60) 0,0192 14,68 (3,58) 15,81 (3,65) 0,0014

Sódio (mg) 3835,40 (979,40) 3934,60 (900,00) 0,1519 2995,70 (897,60) 3355,40 (1003,90) 0,0002

Potássio (mg) 2489,50 (641,80) 2609,10 (641,61) 0,0367 2112,40 (563,56) 2262,10 (603,30) 0,0072

Vitamina A (mcg) 489,80 (59,54) 481,81 (46,64) 0,9321 433,88 (288,48) 443,66 (250,06) 0,3481

Vitamina C (mg) 41,50 (25,00) 51,90 (34,57) 0,0008 60,03 (39,42) 52,15 (1,77) 0,9901

Vitamina D (mcg) 2,88 (1,22) 3,21 (1,36) 0,0073 2,81 (2,07) 3,20 (2,13) 0,0368

Vitamina E (mcg) 6,73 (1,12) 6,78 (1,18) 0,3501 5,89 (2,07) 5,86 (2,14) 0,5467

Folato (mcg) 801,33 (46,46) 837,38 (45,95) 0,0000 643,65 (194,04) 664,61 (180,61) 0,1386

Fibras totais (g) 20,16 (6,60) 20,35 (6,70) 0,3925 16,60 (6,18) 16,87 (5,36) 0,3227

Açúcares de adição (g) 68,81 (25,76) 66,40 (24,05) 0,8264 65,04 (33,71) 65,72 (34,64) 0,4239

*T-Student.
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com maior aporte energético e de nutrientes no 
dia alimentar, principalmente de cálcio, devido 
ao consumo de leite. Monteagudo et al.30 na 
Espanha, Sweeney e Horishita28 nos EUA, e Chitra 
e Reddy2 na Índia, identificaram o leite como 
um dos alimentos mais consumidos no café da 
manhã. No presente estudo, o grupo dos leites 
representou cerca 15% dos alimentos consumidos 
no CM, sendo o segundo grupo mais frequente. 
Mattos e Martins31, em amostra de 559 indivíduos 
com mais de 20 anos do município de Cotia, São 

Paulo, Brasil, identificaram como alimentos mais 
consumidos no café da manhã: café (87%), pão 
francês (71%), leite (51%) e margarina (51%), com 
consumo de frutas referido por apenas 11% da 
população.

Giovannini et al.32 propuseram um CM ideal, 
cuja composição, além de leites e derivados, inclui 
cereais, de preferência integrais, e frutas, frescas 
ou como suco, sem açúcar. Nos quatro primeiros 
padrões de café da manhã identificados no presente 
estudo verificou-se a presença de alimentos que 

Tabela 3. Percentual de contribuição do café da manhã em relação ao dia total, segundo sexo. São Paulo, 2003.

Nutrientes

Masculino Feminino

p*Café da 
manhã

Ingestão 
diária total

Contribuição 
do café da 

manhã

Café da 
manhã

Ingestão 
diária total

Contribuição 
do café da 

manhã

média (EP) média (EP) % média (EP) média (EP) %

Energia (kcal) 559,48 (22,8) 2406,48 (83,3) 23,2 489,20 (19,0) 2086,27 (68,0) 23,4 0,946

Carboidratos (kcal) 282,26 (10,0) 1214,60 (42,3) 23,2 251,00 (9,3) 1051,92 (32,9) 23,9 0,815

Proteínas (kcal) 70,56 (3,5) 351,00 (12,4) 20,1 62,76 (3,7) 301,01 (13,2) 20,8 0,806

Gorduras totais (kcal) 207,00 (1,0) 834,94 (33,4) 24,8 180,21 (9,3) 744,38 (30,0) 24,2 0,844

Gorduras saturadas (kcal) 67,46 (2,3) 260,26 (10,9) 25,9 59,4 (3,1) 232,25 (11,5) 25,6 0,922

Gorduras trans (g) 2,87 (0,2) 7,25 (0,6) 39,6 2,53 (0,2) 7,18 (0,4) 35,2 0,199

Cálcio (mg) 204,10 (9,4) 706,42 (28,0) 28,9 194,27 (13,0) 638,19 (40,4) 30,4 0,643

Magnésio (mg) 61,54 (2,6) 271,61 (8,8) 22,7 54,00 (3,0) 238,05 (9,4) 22,7 1,000

Fósforo (mg) 264,50 (10,8) 1153,66 (41,0) 22,9 248,30 (13,2) 1028,37 (48,4) 24,1 0,689

Zinco (mg) 2,47 (0,1) 13,00 (0,5) 19,0 2,11 (0,1) 11,24 (0,5) 18,8 0,942

Ferro (mg) 3,79 (0,2) 18,94 (0,7) 20,0 3,34 (0,2) 16,00 (0,6) 20,9 0,752

Sódio (mg) 889,86 (58,0) 3934,40 (163,1) 22,6 730,87 (40,5) 3366,22 
(126,3)

21,7 0,759

Potássio (mg) 528,79 (24,0) 2610,88 (106,3) 20,3 494,12 (34,0) 2275,20 (98,2) 21,7 0,627

Vitamina A (mcg) 178,96 (13,4) 506,43 (52,7) 35,3 164.24 (13,6) 447,31 (36,5) 36,7 0,680

Vitamina C (mg)* 48,5 (4,3) 51,90 (5,6) 17,0 13,65 (3,5) 54,03 (5,3) 25,3 0,004

Vitamina D (mcg) 3,1 (0,1) 3,20 (0,1) 33,1 1,16 (0,1) 3,16 (0,3) 36,7 0,286

Vitamina E (mg) 2,13 (0,1) 9,75 (0,4) 21,8 1,83 (0,1) 8,46 (0,3) 21,6 0,945

Folato (mcg) 820,88 (31,5) 837,27 (37,9) 25,3 173,35 (9,2) 669,30 (24,1) 25,9 0,846

Fibras totais (g) 4,00 (0,2) 20,34 (0,7) 19,7 3,38 (0,2) 17,00 (0,7) 19,9 0,943

Açúcares de adição (g) 16,7 (1,0) 66,40 (4,8) 25,2 16,9 (1,2) 65,23 (5,3) 25,9 0,820

*Teste de proporção.
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podem ser considerados marcadores de consumo 
não saudável, como açúcar e refrigerantes, ou ricos 
em gordura e açúcar, como os achocolatados, 
manteiga/ margarina e embutidos.

O valor obtido pelo KMO encontrado no 
presente trabalho foi considerado adequado para 
as análises. Os 5 fatores retidos, juntos, explicam 
67% do café da manhã consumido e vão ao encontro 

Tabela 4. Frequência e percentual dos grupos de alimentos consumidos no café da manhã. São Paulo, 2003.

Grupo de Alimentos Frequência % % Acumulado

Pães salgados 344 19,0 19,0

Leite 281 15,5 34,5

Açúcares, xaropes, geleias e compotas 245 13,5 48,0

Café 227 12,5 60,5

Margarinas 181 10,0 70,5

Achocolatados 112 6,2 76,6

Queijos 57 3,1 79,8

Manteigas 41 2,3 82,0

Sucos e refrescos 37 2,0 84,1

Biscoitos doces 35 1,9 86,0

Frutas frescas 31 1,7 87,7

Embutidos 22 1,2 88,9

Bebidas não alcoólicas (refrigerantes) 21 1,2 90,1

Tabela 5. Análise fatorial de grupos alimentos do café da manhã. São Paulo, 2003.

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Uniqueness

Embutidos –0,04 0,09 0,03 0,62 0,04 0,60

Leite –0,22 0,06 0,72 –0,42 0,05 0,25

Queijos –0,03 0,17 0,09 0,27 0,77 0,30

Achocolatados –0,74 0,00 0,48 –0,18 0,00 0,19

Margarina e manteiga 0,16 0,64 0,06 –0,28 –0,49 0,25

Suco de frutas –0,23 0,05 –0,83 –0,19 0,09 0,21

Frutas 0,00 -0,13 –0,15 –0,35 0,60 0,47

Pães 0,15 0,85 0,11 0,10 –0,05 0,22

Biscoitos doces –0,01 –0,69 0,11 0,00 –0,16 0,48

Açúcares de adição 0,76 0,09 0,11 -0,24 0,09 0,33

Refrigerantes –0,10 –0,13 –0,10 0,72 0,03 0,44

Café 0,86 0,16 0,12 –0,05 –0,16 0,19

% variância explicada 20 15 12 10 10

KMO 0,5065; Total de variância explicada 67%.
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do descrito na literatura. Alves e Boog27 sugerem três 
configurações de café da manhã: padrão, completo 
e incompleto.33 O café da manhã padrão, descrito 
por eles, seria composto por alimentos fonte de 
cálcio e energia, semelhante ao fator 3 encontrado 
no presente estudo. A configuração café da manhã 
completo seria uma refeição composta por alimentos 
fonte de cálcio, energia e frutas, que corresponde 
ao fator 5 descrito. Já o café da manhã incompleto 
seria uma refeição com quaisquer outros alimentos 
que não contemplem as combinações apresentadas 
nas opções padrão ou completo, equivalente aos 
fatores 1, 2 e 4.

Chama a atenção que o grupo das frutas frescas 
tenha aparecido em único padrão de café da manhã 
(fator 5) e tenha representado apenas 1,7% do 
consumo alimentar. Em contrapartida, a maioria 
dos fatores caracterizou-se por alimentos fonte 
de açúcar e gorduras, com destaque para o fator 4, 
composto por refrigerantes e embutidos. Verificou-se 
importante contribuição do CM para o consumo 
de açúcares de adição, gorduras saturadas, gorduras 
trans e cafeína. Quanto a gorduras trans e cafeína, 
quase 40% do seu consumo diário é realizado no 
café da manhã, e para gordura saturada e açúcares 
esta proporção é de um quarto do consumo diário. 
O açúcar de adição e a cafeína provavelmente 
estão relacionados ao consumo de café e leite ou 
ambos misturados, enquanto as gorduras saturadas 
podem ter relação com o consumo de leite. Já a 
gordura trans provavelmente está relacionada com 
as margarinas, ressaltando-se que na época de coleta 
de dados desse estudo (2003) a tecnologia utilizada 
para a fabricação do produto era a hidrogenação. 
No Brasil, estima-se que a produção de margarinas 
sem ácidos graxos trans tenha iniciado em 2005, 
por meio do emprego de tecnologias tais como a 

interesterificação de óleos vegetais e o emprego 
de frações do óleo de palma e palmiste.34

Uma limitação do presente estudo corresponde 
à avaliação do consumo alimentar de apenas um 
dia. Considerando-se a variabilidade intrapessoal 
da dieta, a medida de um único dia pode não 
representar a ingestão habitual dos indivíduos. 
Entretanto, o emprego do recordatório alimentar 
de 24 horas em inquéritos populacionais tem 
se mostrado útil, sobretudo pelas informações 
detalhadas sobre os tipos de alimentos consumidos 
e suas quantidades.35 De acordo com Willet36, a 
aplicação de um único recordatório de 24 horas 
é capaz de estimar valores médios de ingestão de 
um grupo, desde que o tamanho da amostra seja 
adequado para este propósito.

CONCLUSÃO

Os resultados revelam elevada prevalência de 
omissão do café da manhã pela população estudada, 
principalmente entre as mulheres. Essa refeição, apesar 
de mostrar-se importante fonte de nutrientes, como 
cálcio, caracterizou-se pela presença de alimentos 
ricos em gorduras e açúcar. A participação das 
frutas frescas nos fatores foi mínima, constituindo 
um único padrão alimentar. Apesar da omissão 
do café da manhã ser reconhecida como fator de 
risco para o desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis, não foi encontrado no presente 
trabalho associação entre o estado nutricional e 
o consumo, ou não, da refeição. Dessa maneira, 
tendo em vista os benefícios não só do consumo 
regular do café da manhã, mas também do consumo 
de frutas e alimentos fonte de fibras, vitaminas e 
minerais, conclui-se a necessidade de estratégias 
que incentivem tanto o consumo regular do café 
da manhã como também a seleção de alimentos 
saudáveis para essa refeição, visando, dessa forma, 
à promoção da saúde.
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