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RESUMO 

 
Introdução: O atual cenário é marcado pela mudança nos hábitos alimentares da população 

que, associado a diversos outros fatores, podem colaborar para o aumento dos casos de 

sobrepeso e obesidade e o desenvolvimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis. O 

consumo regular de um café da manhã de qualidade é considerado como um comportamento 

saudável. O Breakfast Meal Quality Index (BMQI) é utilizado para avaliar, monitorar e  

comparar a qualidade do café da manhã por meio de recomendações nutricionais e se mostra  

um método promissor por considerar os componentes mais presentes nessa refeição. Objetivo: 

Descrever a qualidade do café da manhã de adultos brasileiros segundo características 

socioeconômicas, demográficas e regiões brasileiras. Métodos: Estudo transversal, de base 

populacional, proveniente dos dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA), da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018. O consumo alimentar foi avaliado através dos 

Recordatórios Alimentar de 24 horas (R24h) de dois dias não consecutivos e a qualidade do  

café da manhã por meio do Breakfast Meal Quality Index (BMQI). Para a caracterização da  

população adulta brasileira foram calculadas médias e intervalos de confiança (IC 95%) do 

BMQI para cada classe das variáveis de caracterização da amostra. Além disso foram calculadas 

as prevalências de omissão de café da manhã e seus (IC 95%) para cada uma dessas classes.  

Resultados: O BMQI (36,14 - IC95%: 35,77;36,50), em geral, da população foi baixo. As 

pontuações mais elevadas no café da manhã foram referentes aos itens carboidrato 

(8,10[8,01;8,19]), gordura total (7,06[6,97;7,15]) e gordura saturada (6,44[6,34;6,54]). A 

menor pontuação foi atribuída à carne processada (0,11[0,09;0,13]). Em relação as 

características socioeconômicas e demográficas foram encontrados padrões diferentes quanto a 

raça, renda familiar e região do país. Conclusão: O estudo evidenciou que a qualidade do café 

da manhã da população adulta brasileira entre 2017-2018 foi baixa, e mostrou associação com 

fatores como raça, renda familiar e região do país. 

Palavras-chave: índice de qualidade do café da manhã; POF 2017-2018; café da manhã; 

refeição; adultos brasileiros. 



ABSTRACT 

 
Introduction: The current scenario is marked by changes in the population's eating habits  

which, associated with several other factors, can contribute to the increase in overweight and  

obesity cases and the early development of non-communicable chronic diseases. Regular 

consumption of a quality breakfast is considered healthy behavior. The Breakfast Meal Quality 

Index (BMQI) is used to assess, monitor and compare the quality of breakfast through 

nutritional recommendations and is a promising method for considering the components most 

present in this meal. Objective: To describe the quality of breakfast for Brazilian adults  

according to socioeconomic and demographic characteristics and Brazilian regions. Methods: 

Cross-sectional population-based study, based on data from the National Food Survey (INA) 

of the 2017-2018 Family Budget Survey (POF). Food consumption was assessed using 24 -hour 

Food Records (24hR) of two non-consecutive days and breakfast quality using the Breakfast  

Meal Quality Index (BMQI). To characterize the Brazilian adult population, BMQI means and 

confidence intervals (95% CI) were calculated for each class of sample characterization 

variables. In addition, the prevalence of breakfast omission and breakfast was calculated (95% 

CI) for each of these classes. Results: The BMQI (36.14 - 95%CI: 35.77;36.50), in general, of 

the population was low. The highest scores at breakfast were for the items carbohydrates  

(8.10[8.01;8.19]), total fat (7.06[6.97;7.15]) and saturated fat (6, 44[6.34;6.54]). The lowest 

score was attributed to processed meat (0.11[0.09;0.13]). Regarding socioeconomic and 

demographic characteristics, different patterns were found regarding race, family income and  

region of the country. Conclusion: The study showed that the quality of breakfast in the 

Brazilian adult population between 2017-2018 was low, and showed an association with factors 

such as race, family income and region of the country. 

Keywords: breakfast quality index; POF 2017-2018; breakfast; snack; Brazilian adults. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
O atual cenário brasileiro, caracterizado por marcantes momentos na política, na saúde 

e na educação, passou, ao longo dos anos, por intensas transformações no processo saúde- 

doença (Massuda et al., 2018; Cezar & Dutka, 2020). Segundo Souza et al (2018), as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são a principal causa de morte no país, sendo a dieta  

inadequada determinante da carga dessas doenças. Além da dieta inadequada, outros três  

importantes fatores de risco modificáveis são considerados as principais causas de DCNT, são 

eles a inatividade física, o tabagismo e o consumo excessivo de bebida alcoólica (Hatefi et al., 

2018; WHO, 2014). 

Levando-se em consideração o fato de que o enfrentamento das DCNT está associado à 

redução dos fatores de risco modificáveis que estão interligados às doenças, torna-se necessária 

a vigilância desses fatores (Hood et al., 2020; WHO, 2014). No Brasil, o Sistema de Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) e a  

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) são algumas das ferramentas utilizadas para monitorar a 

população no que se refere a vigilância de doenças e agravos de saúde, frequência e distribuição 

de fatores de risco e proteção para DCNT em todas as capitais dos estados (BRASIL, 2019 ; 

Malta et al., 2020). 

Segundo o Vigitel 2019, 55,0% dos adultos estavam acima do peso e 20,0% se 

encontravam obesos. Desde o ano de 2006 o excesso de peso vem crescendo exponencialmente 

em ambos os sexos, sendo mais notório entre mulheres de baixa escolaridade (Malta et al., 

2016). Dados semelhantes foram encontrados na PNS 2019, onde há prevalência de excesso de 

peso para mais da metade da população adulta (60,0%), mostrando-se ainda mais relevante 

entre adultos do sexo feminino (63,0%) quando comparado ao sexo masculino (57,0%). Quanto 

a obesidade, o padrão observado é similar ao já descrito para o excesso de peso, se aproximando 

a 38% na população feminina e 30,0% na masculina (BRASIL, 2019). 

Com o passar dos anos, têm sido observada uma mudança no perfil nutricional da 

população brasileira, caracterizada pela transição nutricional (Santos et al., 2019). Essa 

mudança é marcada pela alimentação inadequada, que é caracterizada pelo alto consumo de  

produtos ultraprocessados, ricos em gorduras, açúcares, conservantes, sódio em simultaneidade 

com o baixo consumo de alimentos in natura, como por exemplo, frutas, legumes e verduras 

ou minimamente processados. Estes maus hábitos alimentares acabam tendo como 

consequência o excesso de peso e a obesidade, que têm demonstrado um importante 
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crescimento principalmente nas áreas urbanas de países em desenvolvimento, como o Brasil  

(Azevedo et al., 2014; Carvalho et al., 2021; Souza et al., 2018). 

Com o objetivo de mensurar as estruturas de consumo familiares e coletar informações 

sobre as condições de vida dos brasileiros a partir de seus orçamentos domésticos, foi 

desenvolvida a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Esta pesquisa foi criada em 1987-1988, mas somente a partir de 2002- 

2003 teve abrangência ampliada para todo território nacional, cobrindo áreas urbanas e rurais  

do país. Em 2008-2009 o Inquérito Nacional de Alimentação (INA) foi incluído em subamostra 

da POF com informação detalhada sobe a ingestão de alimentos em dois dias não consecutivos. 

Comparando dados dos anos 2002 - 2003, 2008 - 2009 e 2017 - 2018 da POF foi observada, 

uma diminuição na despesa com alimentos tradicionais, como arroz, feijão, macarrão com ovos, 

farinha de trigo, farinha de mandioca, leite de vaca e óleo de soja, além da redução dos gastos  

com proteínas, com exceção dos dispêndios com ovo de galinha e carne suína, onde foi notório 

o crescimento (Vaz &Hoffmann 2020). 

Em concordância com pesquisas nacionais anteriores (POF 2002 - 2003; POF 2008- 

2009), Vaz & Hoffman 2020 observaram uma elevação na aquisição de alimentos 

industrializados no prato dos brasileiros. Segundo os autores, a POF 2017-2018 identificou um 

aumento de 18% no consumo de alimentos processados e 46% de ultraprocessados, além de 

uma redução de 7% de alimentos in natura e 14% de ingredientes culinários. Entretanto, mesmo 

diante desses dados, os alimentos in natura ainda são responsáveis por quase metade do total 

calórico ingerido pelos brasileiros (Belik, 2020). 

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, as principais refeições 

diárias são: café da manhã, almoço e jantar. Estas, correspondem, a cerca de 90% da ingestão  

calórica diária entre os brasileiros que têm como base o consumo de minimamente processados 

e alimentos in natura (BRASIL, 2014). Sendo o café da manhã a primeira refeição do dia, seu 

consumo regular tem sido associado a um comportamento alimentar saudável, pois além desta 

refeição disponibilizar aporte energético para a execução de atividades cotidianas após um 

extenso período de jejum, também está associada a um padrão alimentar saudável, pois este  

está correlacionado com a ingestão de produtos lácteos, cereais, nozes, frutas e sementes além 

de colaborar positivamente com o perfil total de micronutrientes na ingestão diária e estar ligado 

ao fato da diminuição do consumo de carne vermelha e doces quando esta refeição é efetuada  

(Arenaza et al., 2018; Uzhova et al., 2018). Ademais, estudos têm corroborado a relevância 

desta refeição no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, qualidade da dieta e estado 
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nutricional (Keski-Rahkonen et al., 2003; Kral et al., 2011). Devido a importância do impacto 

da realização desta refeição, a mesma, vem sendo estudada (Afeiche et al., 2017; Cezimbra et  

al., 2021). 

No entanto, escolhas alimentares estão diretamente relacionadas a fatores como cultura,  

condição social, econômica, demográfica e nutricional (Cardoso et al., 2016). Assim, sendo o 

nível socioeconômico um aspecto determinante nas escolhas alimentares, este pode influenciar 

no acesso à alimentação saudável (Almeida et al., 2017; Silva et al., 2016). De acordo com a  

literatura, nos últimos anos, sobretudo em grupos socialmente vulneráveis, vem sendo 

observada uma prevalência de dietas pobres em nutrientes, com menor consumo de vegetais,  

frutas e em contrapartida ricas em densidade energética, em razão do fácil acesso e baixo  

dispêndio (Darmon et al., 2015). Diante do contexto de um país marcado por desigualdades 

sociais, a hipótese do ganho de peso vem sendo associada ao fator socioeconômico, pois este 

dificulta a manutenção de uma alimentação saudável (Ferreira et al., 2010; Oxfam et al., 2018; 

Pitombeira et al., 2020). 

Considerando a mudança já observada nos hábitos alimentares da população e levando- 

se em conta o fato de que as refeições predizem com mais exatidão o padrão alimentar de 

indivíduos é notável que utilizar métodos para identificar lacunas neste perfil alimentar, é  de 

grande importância. E, dentre as diversas formas de análise, podemos citar o Breakfast Meal  

Quality Index (BMQI), que tem se mostrado uma excelente ferramenta para avaliar e monitorar 

a qualidade desta refeição, pois foi positivamente associado com nutrientes marcadores de uma 

dieta saudável e negativamente relacionado a marcadores de uma dieta não saudável, além de, 

consequentemente, ser um instrumento que auxilia na prevenção do excesso de peso no Brasil 

com dados do INA/POF 2008-2009 (De Oliveira Santos, 2019). 

Perante o exposto, este estudo tem como principal objetivo descrever a qualidade do café 

da manhã entre adultos brasileiros segundo características socioeconômicas, demográficas e  

regiões do Brasil, a partir do segundo INA, pertencente à POF. 

 

 
2. REFERENCIAL    TEÓRICO-CONCEITUAL 

 
2.1. Transição Nutricional da População Brasileira 

 
A população brasileira passou por uma acelerada transição nutricional, sofreu uma 

transposição na década de 1970, de um país que apresentava grande parte da população com 
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desnutrição, para um país com metade de sua população adulta com excesso de peso, indicando 

um novo contexto de impasses relacionados à nutrição e alimentação, sendo considerado um 

dos maiores desafios para as políticas públicas no Brasil (Coutinho et al., 2008; BRASIL 2013). 

Segundo Filho & Rissin (2003), nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o quadro de desnutrição 

no país apresentou uma queda de 72,0% em crianças, 52,7% no âmbito urbano e 49,0% no 

rural, quase sumindo como adversidade epidemiológica em menores de 18 anos. Por outro lado, 

na região Nordeste e Sudeste houve aumento considerável nos casos de obesidade em adultos, 

com redução apenas em camadas sociais mais elevadas. Este processo é caracterizado pela  

alteração do perfil alimentar, sendo observado um aumento no consumo de alimentos com alto 

grau de processamento e densidade energética, enquanto o inverso é observado em relação aos 

alimentos in natura e minimamente processados. O que também está diretamente relacionado à 

transição epidemiológica com o aumento de DCNT de forma inversamente proporcional às  

doenças infecciosas e parasitárias, em todas as faixas etárias no país (BRASIL, 2013; BRASIL, 

2013). 

Este cenário pode ser justificado através do mecanismo de produção atual de alimentos 

e do avanço da tecnologia, que além de colaborar com uma maior diversidade de alimentos e  

grau de processamento, ainda expõe a população a diversos riscos à saúde, como por exemplo, 

aditivos, agrotóxicos, organismos transgênicos, contaminantes e alimentos ricos em gorduras, 

açúcares e sódio (alimentos de alta densidade energética). Esse panorama associado à melhoria 

das condições de vida dos brasileiros contribuiu para a diminuição dos casos de desnutrição,  

tornando-se uma condição persistente apenas em populações específicas e simultaneamente 

para o aumento de casos de sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2013; Pires et al., 2020). 

Sendo considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1997, 

a obesidade é a desordem metabólica e um fator de risco que potencializa a possibilidade do 

desenvolvimento de doenças como: câncer, cardíacas e diabetes. Atualmente, quase metade da 

população mundial está acima do peso, o que configura uma crise global (INCA, 2017; 

Narayanaswami & Dwoskin, 2017; OMS, 2018). 

Segundo Da Silva et al (2021), houve um aumento exponencial de casos de obesidade  

nos últimos anos. Em 2006, 11,8% da população era acometida por esta comorbidade, enquanto 

no ano de 2019 os casos evoluíram para 20,3%. Houve uma percepção de crescimento em 

relação a casos de adultos não só com obesidade, mas também com excesso de peso entre esse 

período no país. Os fatores relacionados ao estilo de vida e aspectos genéticos estão associados 

às causas da obesidade, além disso, é comprovada a sua relação com hábitos alimentares 
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(Mendonça et al., 2004). Alguns comportamentos específicos como hábito de fumar, dieta 

inadequada, alta ingestão de bebidas alcoólicas e pouca prática de atividade física foram  

considerados alguns fatores preditores de obesidade (Filho, 2019). Nas capitais brasileiras, em 

doze anos (2006 - 2018), a obesidade ganhou espaço e aumentou em 67,8% na população maior 

de dezoito anos. Essa predominância tem sido relacionada a questões culturais, acesso à 

informação, oferta e acesso à alimentação adequada, além de prática de atividade física, hábitos 

alimentares, aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, entre outros aspectos 

(BRASIL, 2014; BRASIL, 2018; Bortolini et al., 2019). 

Essa transição nutricional, caracterizada por uma dieta inadequada pode trazer 

consequências à saúde de indivíduos. Entre essas, as DCNT se destacam, se tornando um 

problema de saúde pública mundial (Chantal et al., 2018). Em 2009, Vinholes et al, observaram 

que com o passar dos anos houve um crescimento no predomínio das DCNT, tendo como 

principal causa a inadequação alimentar. Além de serem uma das principais causas de mortes  

evitáveis, são responsáveis pela associação direta e indireta sobre a mortalidade precoce no 

Brasil (Malta et al., 2018; BRASIL 2019). No ano de 2007, 72,0% das causas de morte no país 

foram ocasionadas pelas DCNT, sendo as taxas mais elevadas no Norte e Nordeste do país  

(Schmidt et al., 2011) 

Após a publicação da POF 2008-2009, estudos mostraram que alimentos processados e 

ultraprocessados, juntos, representavam quase 31% da ingestão calórica dos brasileiros. 

Inclusive, o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) apontou que 22,7% da 

energia total proveniente da alimentação veio dessa categoria de alimentos, e que o maior 

quartil de consumo teve 31% mais chance de sobrepeso e 41% de obesidade (Louzada et al.,  

2015; Silva et al., 2018). Diante desse contexto, pensando na promoção da alimentação 

saudável, na garantia do direito humano à alimentação e de acordo com as orientações da OMS 

de atualizar as recomendações sobre alimentação adequada e saudável periodicamente, foi  

elaborado um novo Guia Alimentar para a População Brasileira em 2014. Foi através dessa  

revisão que o Brasil alcançou progressos na promoção da alimentação saudável (BRASIL, 

2014). Entretanto, diante da urgência em impedir que o sobrepeso e a obesidade, que estão  

diretamente relacionadas a causas dietéticas se amplifiquem ainda mais, serão necessárias  

medidas que não só favoreçam as escolhas alimentares saudáveis, mas também que minimizem 

ou descartem as escolhas não saudáveis (Da Silva et al., 2021). 
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2.2. Fatores Associados ao Processo de Transição Nutricional da População Brasileira 

 
O atual momento anterior à pandemia de Covid-19, caracterizado por acontecimentos 

marcantes nos campos da política e da saúde, vem apresentando transformações notáveis na  

população brasileira (Haack et al., 2018). Estas, ganharam repercussão na diminuição da  

pobreza e exclusão social com decorrente redução da fome e melhoria em relação ao acesso à  

variedade de alimentos. No entanto, diante da redução da fome e desnutrição, surgiu 

concomitantemente, o crescimento vertiginoso dos casos de obesidade em todas as camadas  

sociais, tendendo a um novo quadro de problemas associados à alimentação e nutrição no país 

(BRASIL, 2013). 

A classe socioeconômica tem impacto relevante sobre diversos aspectos na vida da  

população, e quando se refere às DCNT, esse impacto é ainda mais expressivo em indivíduos 

pertencentes a grupos vulneráveis (Bloom et al., 2011; Bonita et al 2013). Canuto e 

colaboradores (2019) observaram que, no Brasil, indivíduos com posição socioeconômica mais 

elevada, apresentam uma dieta mais rica em energia, gorduras e micronutrientes, com exceção 

do sódio, além de apresentarem um consumo maior de alimentos processados e 

ultraprocessados. Em contrapartida, o mesmo grupo apresentou menor consumo de alimentos  

tradicionais brasileiros, como feijões e leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados e 

açúcar. Indivíduos com renda mais baixa demonstraram uma maior ingestão de carboidrato,  

fibras e, por este motivo, o padrão alimentar tradicional ficou correlacionado a esse grupo de  

pessoas. 

Além da situação socioeconômica, as alterações no padrão alimentar da população 

podem se associar às questões demográficas, pois observou-se que nos anos 1950, 66% da 

população brasileira residia em áreas rurais, enquanto em 2010, 80% dela era 

predominantemente urbana (Souza, 2010). Entretanto, apesar do aumento da população urbana, 

ainda se observou diferenças na distribuição da obesidade segundo padrões geográficos. Em  

resumo, Souza (2010) menciona que os casos de sobrepeso e obesidade são mais prevalentes  

em regiões mais ricas, possivelmente caracterizando, o maior acesso a produtos industrializados 

e prontos para o consumo, normalmente ricos em sódio, açúcares e gorduras. Estima-se que em 

2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos brasileiros estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões, 

obesos (ABESO, 2021). Diante disso, a Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade  

como um dos principais problemas de saúde pública da atualidade ( WHO, 2017). Para uma 

alimentação adequada, entre outros fatores, é necessário o conhecimento prévio que as pessoas 

têm sobre o que tornam os alimentos mais ou menos saudáveis, se os locais de compra são 



9  

próximos, das preferências pessoais e se há presença de problemas de saúde, além de fatores  

econômicos (BRASIL, 2014). Contudo, o modo de vida contemporâneo, caracterizado pelo 

ritmo de vida acelerado, traz novos desafios no quesito consumo alimentar e por consequência, 

resultando no aumento dos casos de obesidade (Bertoletti & Santos, 2012). 

Enfatiza-se que a obesidade é de origem multifatorial, ou seja, decorrente de diversos 

fatores, sendo eles genéticos, ambientais, socioeconômicos, entre outros. Além do aumento da 

gordura corporal, esta enfermidade pode colaborar para o desenvolvimento de outros 

problemas, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, esteatose hepática, 

além de alterações dos parâmetros de colesterol e triglicerídeos (Tavares, 2010). Além disso, o 

consumo de calorias nutricionalmente vazias podem desregular o bom funcionamento do 

organismo, influenciando no estado nutricional do indivíduo (Wanderley, 2010). 

Em contrapartida aos casos de obesidade, observa-se também casos de desnutrição na 

população brasileira (BRASIL, 2016). A partir desta realidade, é notável que o Brasil apresenta 

uma singularidade, ou seja, simultaneamente ao processo de excesso de peso, identifica-se um 

aumento nos casos de carência nutricional (Filho & Rissin, 2003). A avaliação da qualidade da 

dieta, torna-se importante para identificar possíveis excessos ou carências nutricionais 

decorrentes do consumo de diferentes grupos alimentares. Essa avaliação em mais detalhe,  

observando as características especificas de refeições, pode ajudar a entender esse paradoxo tão 

complexo. 

2.3. Avaliação do Consumo Alimentar 

 
Investigações referentes ao consumo alimentar de uma população associadas a 

informações como variáveis antropométricas, segurança alimentar, risco de doenças e 

morbidade são de grande valia para o monitoramento do estado de saúde, nutrição e alimentação 

dessa população. Através de dados do consumo, são obtidas informações que auxiliam e 

respaldam materiais como aqueles direcionados à educação nutricional, guias dietéticos e  

estudos científicos que amparam tomadas de decisões (Viacava et al., 2002; Lopes et al., 2003; 

Harrison et al., 2004). Segundo Fisberg et al (2009), investigar o consumo alimentar não se 

limita apenas a quantificar os nutrientes consumidos por indivíduos, vai além, tem caráter  

decisório, pois possibilita que fatores sociais, ambientais, culturais, demográficos e cognitivo 

emocionais que determinam hábitos alimentares diários, sejam levados em consideração, 

viabilizando estratégias dietéticas que sejam adequadas à realidade de cada indivíduo. 
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Para avaliar o consumo alimentar é importante que se levem em consideração fatores 

como estado nutricional, despesas domésticas, tamanho e a distribuição geográfica da 

amostragem, utilização dos instrumentos dietéticos adequados, variação sazonal da ingestão  

alimentar, desenvolvimento adequado do protocolo de estudo, a variação intra e interpessoal da 

ingestão dietética, aspectos culturais e a comparação dos dados com outras regiões e países  

(Harrison et al., 2004). 

Levando em consideração o fato de alimentos e nutrientes interagirem entre si, e  

apresentarem efeitos associados, tornou-se necessário estudar padrões alimentares. Visto que, 

por muitos anos, o consumo de nutrientes e alimentos isoladamente foi relacionado a hábitos  

alimentares e saúde de maneira isolada (Cutleret al., 2011; Cribb et a l., 2013). Por definição, 

padrão alimentar, é determinado como o conjunto de alimentos frequentemente consumidos por 

pessoas e populações. Dessa forma, torna-se possível avaliar a dieta de maneira global, 

possibilitando a implantação de estratégias de promoção a alimentação saudável e prevenção 

de doenças (Devlin et al., 2012; Kristiansen et al., 2013; Azevedo et al., 2014; Matos et al.,  

2014). 

Para que o padrão alimentar seja reconhecido, é elaborada uma análise dos dados  

coletados sobre o consumo alimentar. De modo geral, são utilizadas duas abordagens para 

analisar as informações, dirigido por hipóteses e dirigido por dados. No modelo dirigido por  

hipóteses, o padrão alimentar é determinado por escores dietéticos ou índices, baseados em 

evidências científicas para doenças específicas (Kastorini et al., 2013). Como por exemplo, o 

Índice de Qualidade da Dieta, que indica se o grau da dieta avaliada está de acordo com as  

recomendações estabelecidas (Hu, 2002). 

 
Neste estudo, além da abordagem ser dirigida por hipóteses, a análise será realizada em 

uma refeição cujos alimentos são consumidos simultaneamente, sendo esta, a primeira refeição 

do dia, o café da manhã. 

 
2.4. Recordatório Alimentar de 24 Horas (R24h) 

 
Dentre os inúmeros instrumentos para avaliação do consumo alimentar disponíveis, o 

mais utilizado em diferentes grupos populacionais é o Recordatório Alimentar de 24 horas  

(R24h) (Fisberg et al., 2005). Ele é caracterizado como um método prospectivo, utilizado para 

avaliar o consumo atual, além de conseguir estimar valores absolutos e relativos referente ao 

consumo de calorias e nutrientes (Salvo et al., 2002). O R24h consiste na coleta de informações 
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sobre a ingestão alimentar das últimas 24 horas anteriores às entrevistas de forma presencial ou 

via telefone, onde os entrevistados referem dados sobre ingestão de alimentos e bebidas, forma 

de preparo e informações sobre quantidade em gramas, mililitros ou medida caseira (Fisberg et 

al., 2009). No caso da POF 2017-2018, além dessas informações, o entrevistado identifica para 

cada episódio de consumo, a qual refeição esta se refere, diferentemente da POF anterior, onde 

foi utilizado o Registro Alimentar para obter as informações sobre consumo alimentar 

(BRASIL, 2019). 

O R24h é um método de fácil aplicação, rápido, de relativo baixo custo, com baixa 

alteração no comportamento alimentar dos indivíduos e ainda permite a participação de 

entrevistados que não sejam alfabetizados, pois não há necessidade de autopreenchimento. No 

entanto, a qualidade das entrevistas realizadas para o R24h, vai depender da boa memória, da  

colaboração dos entrevistados e de um bom treinamento do entrevistador, além da capacidade  

no momento de realizar as entrevistas e coletar os dados (Gomes et al., 2006; Sales et al., 2006; 

Fisberg et al., 2009). 

Considerando o fato de não existir um método de avaliação do consumo alimentar que  

seja ideal ou sem falhas de medição, deve-se considerar a escolha do que melhor atende às  

questões da pesquisa (Salvo & Gimeno, 2002; Willet, 2012; Ortega et al., 2015) 

2.5. Qualidade da Dieta 

 
O conceito de alimentação saudável é definido como aquela que tem por base alimentos 

in natura e minimamente processados, como: legumes, verduras e cereais, além do consumo 

diário de leite e derivados, que também é incentivado. Neste contexto, é igualmente 

recomendado evitar o consumo de produtos industrializados, como refrigerantes, sucos 

artificiais, sopas prontas, entre outros alimentos desta classe (BRASIL, 2014). Tendo como 

base este tipo de alimentação saudável, é possível obter um bom funcionamento do corpo 

humano e consequentemente, é uma maneira de prevenir doenças, alcançando uma boa 

qualidade de vida.Para se atingir uma alimentação saudável, é necessário consumir diversos  

tipos de nutrientes em quantidades ideais, ou seja, uma alimentação diversificada e equilibrada 

(BRASIL, 2008). É possível notar uma transição no padrão de consumo alimentar mundial  

através do aumento da ingestão de alimentos de alta densidade calórica e da diminuição do 

consumo de alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras (Monteiro et al., 2011). Junto 

a estes fatores, o crescimento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados 

corroboram para que a qualidade nutricional da dieta seja prejudicada, aumentando o número 
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de casos de obesidade, entre outras doenças não transmissíveis (Stuckler et al., 2012; Canella  

et al., 2014; Louzada et al., 2018; Rauber et al., 2018). 

Levando-se em consideração, que a população brasileira demonstra uma tendência de 

aumento do IMC e que a obesidade está estreitamente ligada a hábitos alimentares não 

saudáveis e ao alto consumo de processados e ultraprocessados, torna-se necessário uma 

vigilância a cerca dessa questão (Springmann et al., 2016; Abbade et al., 2021). 

2.5.1. Breakfast Meal Quality Index (BMQI) 

 
O Breakfast Meal Quality Index (BMQI) foi adaptado do Índice do Main Meal Quality 

Index (MMQI), utilizado para analisar apenas almoço e jantar, e foi baseado em recomendações 

nutricionais internacionais vigentes, para que fosse possível avaliar a qualidade do café da  

manhã de indivíduos. De Oliveira Santos 2019, observou uma associação positiva entre o 

BMQI e o escore de nutrientes marcadores de dietas saudáveis como, fibras, vitaminas e  

minerais e uma associação negativa com marcadores não saudáveis, como gorduras, colesterol 

e açúcar de adição. Além disso, o BMQI mostrou um efeito protetor contra o excesso de peso 

e identificou a qualidade do café da manhã da população estudada. 

O café da manhã é uma das três principais refeições do dia, variando de acordo com a  

cultura. Em países ocidentais, é comum encontrarmos alimentos como cereais, leite e pães,  

facilitando assim a possibilidade de ingerir alimentos ricos em nutrientes como vitaminas e  

minerais diversos, além de fibras e proteínas (Affenito et al., 2007; BRASIL, 2008; Trancoso 

et al., 2010). O consumo do café da manhã aponta, em diversos estudos, efeitos positivos à  

saúde (Rampersaud et al., 2005; Szajewska et al., 2010), como a redução do excesso de peso, 

melhoria no desempenho escolar, cognitivo, atenção e memória (Szajewska et al., 2010; De La 

Hunty et al., 2013; Compher et al., 2013). 

Diante disto, enfatiza-se que a realização de novos estudos acerca do tema torna-se 

importante para a validação deste índice em diferentes grupos populacionais. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
Cada vez mais se tem observado a importância da alimentação nutricionalmente 

adequada, pois segundo Canella et al., 2013 este tipo de alimentação, compreendida como a  

disposição de alimentos de qualidade, de fácil acesso financeiro e físico, em quantidade 

necessária, atua diretamente tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças crônicas, que 
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por sua vez expressam uma sobrecarga para os sistemas de saúde, para as economias nacionais 

e as sociedades em decorrência de seu elevado custo (Afshin et al., 2019). Sendo a alimentação 

um dos principais determinantes da saúde dos indivíduos, a avaliação dos hábitos alimentares  

da população vem ganhando cada vez mais espaço (Malta et al., 2019). Diante das evidências 

acerca dos hábitos alimentares, diversos índices têm sido propostos como instrumentos de 

medida com objetivo de avaliar a qualidade nutricional, adesão às diretrizes dietéticas e 

monitorar as transformações nos padrões de consumo alimentar das populações (Fransen et al., 

2008). Entre esses índices, destacam-se os índices de qualidade da dieta global, sem considerar 

as refeições separadamente. No entanto, se fez necessário analisar as tendências  do consumo 

das refeições, pelo fato da combinação de alimentos, composição, freqüência de consumo e  

omissão dessas refeições tenderem a variar de acordo com diversos fatores como por exemplo, 

cultura e idade (Andersson et al., 2003; Leech et al., 2015; De Oliveira Santos et al., 2015). 

Além disso, foi observado ao estudar os padrões alimentares, que examinar a composição 

nutricional de cada refeição pode ampliar a capacidade de compreender os padrões referentes a 

dieta e doença (Hearty & Gibney., 2008). 

Gorgulho et al., 2016, desenvolveram o Main Meal Quality Index (MMQI), entretanto, 

este índice não considera algumas peculiaridades do café da manhã. Considerando a 

importância do café da manhã, como a primeira refeição do dia, após jejum, e o fato de que  

pular esta refeição pode acarretar resultados adversos à saúde, como: excesso de peso, 

resistência à insulina e diabetes tipo 2, neste estudo foi utilizado o Breakfast Meal Quality Index 

(BMQI) para avaliar a qualidade desta refeição entre os adultos brasileiros (Bi et al., 2015; De 

Oliveira Santos, 2019; Timlin & Pereira., 2007). Visto que entre os fatores que podem 

interferir nos padrões de consumo alimentar estão os socioeconômicos, a cor da pele, o estilo  

de vida e o ambiente alimentar, este último ganha destaque e pode influenciar através da 

disponibilidade, acesso, preço e qualidade dos alimentos, além de ser influenciado por fatores  

individuais como cultura, aceitação, preferência e conhecimento individual em relação ao  

alimento (Backes, 2017; Chen et  al.,  2019;  Herforth &  Ahmed,  2015;  Krieger  et  al.,  

2018; Pérez-Tepayo et al., 2020). Logo, se torna relevante analisar o possível impacto que 

essas condições exercem sobre a qualidade do café da manhã dos brasileiros. 

Embora existam evidências científicas de que padrão alimentar de refeição, dirigido por 

dados, está relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, inclusive obesidade, há uma 

necessidade de se verificar a qualidade da refeição de populações, o que não é diretamente  

viável em uma análise dirigida por dados. Deste modo, estimar a qualidade do café da manhã 
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para população adulta brasileira e para estratos dessa população, pode contribuir para a 

elaboração de novas políticas públicas voltadas para a saúde. 

4. OBJETIVO 

 
Descrever a qualidade do café da manhã de adultos brasileiros segundo características  

socioeconômicas, demográficas e regiões brasileiras. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
5.1. Delineamento do Estudo 

 
O presente estudo, de delineamento transversal, com métodos dirigidos por hipóteses, 

utilizou dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA), sendo este, parte da Pesquisa de  

Orçamentos Familiares (POF) de 2017/18. 

 
5.2. Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e Inquérito Nacional de Alimentação 

(INA) 2017/2018 

A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) é uma pesquisa amostral, domiciliar, de  

grande porte no Brasil, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

sua primeira edição foi realizada no período de 1987-1988 abrangendo regiões metropolitanas 

de alguns Estados do país. A segunda edição da pesquisa ocorreu no período de 1995-1996, 

com a mesma abrangência geográfica da primeira. A partir de sua terceira e quarta edições, a  

POF 2002-2003 e 2007-2008, passaram a cobrir todo o território brasileiro, incluindo as áreas 

urbana e rural. Nesta penúltima edição, 2007 -2008, além de incluir novas demandas 

relacionadas a condições de vida, aspectos nutricionais da população e variáveis como meio  

ambiente, turismo, assistência à saúde e fecundidade, foi acrescido um novo questionário: 

“Bloco de Consumo Pessoal Individual”, para que fosse possível avaliar o consumo efetivo  

pessoal, que inclui, alimentos e bebidas consumidas dentro e fora do domicílio (BRASIL 2010). 

Atualmente, em sua quinta edição, a POF 2017-2018, teve como objetivo coletar 

informações referentes a gastos e rendimentos das unidades de consumo (definição utilizada  

para fazer referência ao conjunto de moradores que partilham da mesma fonte de alimentação  

ou compartilham as despesas com moradia). Estas permitem estudar inúmeros e importantes  

aspectos não só sobre economia, mas também sobre consumo alimentar e gasto monetário para 

consumo alimentar. Nessa nova edição, houve a introdução da Escala Brasileira de Insegurança 
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Alimentar – EBIA, que mensura a percepção em relação ao acesso aos alimentos (BRASIL 

2019). 

No segundo Inquérito Nacional sobre Alimentação (INA), incluído na POF de 2017- 

2018, recordatórios alimentares de 24h (R24h) foram aplicados em dois dias não consecutivos 

em uma subamostra de domicílios selecionados aleatoriamente da amostra total da POF, 

durante o período de coleta no domicílio. No R24h, foi realizada a pergunta específica sobre  

qual “Ocasião de Consumo” foi realizada a refeição permitindo saber especificamente se o 

consumo foi referente ao café da manhã, almoço, lanche, jantar, ceia ou se foi em outra ocasião 

(BRASIL 2019). 

5.2.1. Amostragem da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

 
Para o plano de amostragem da POF 2017-2018, foi utilizada uma amostra comum, 

intitulada amostra mestra, que o IBGE emprega em todas as pesquisas domiciliares. Para a  

implementação da mesma, foi levado em consideração o seguinte esquema de estratificação: 1 

- Divisão administrativa: municípios das capitais, Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas 

de Desenvolvimento (Rides); 2 - Espacial/geográfica: bairros, subdistritos, distritos e 

municípios; 3 - Situação dos setores censitários: urbana ou rural; 4 - Estatística: a partir da 

variável renda domiciliar, obtida no Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2019). 

Com base na amostra mestra, um conjunto de unidades primárias de amostragens  

(UPAs) foram eleitas por amostragem aleatória simples com probabilidade proporcional ao  

número de domicílios existentes no setor, dentro de cada estrato final. No plano adotado, as  

unidades secundárias de amostragem foram os domicílios particulares permanentes, 

selecionados por amostragem aleatória simples sem reposição, de cada uma das UPAs 

selecionadas. Em seguida ao processo de seleção de UPAs e domicílios, cabe explicar que as  

UPAs foram distribuídas ao longo dos quatro trimestres da pesquisa, garantindo que, em todos 

eles, os estratos geográfico e socioeconômico estivessem representados através dos domicílios 

selecionados (IBGE, 2019). 

5.2.2. Coleta de Dados do Inquérito Nacional de Alimentação 

 
A partir da uma amostragem total da POF 2017-2018, de 57.920 domicílios foram 

selecionados aleatoriamente para uma subamostra, 20.112 domicílios que foram investigados  

através de entrevistas, no módulo de consumo alimentar pessoal. A partir dessa subamostra,  

foram obtidas informações sobre o consumo alimentar de 46.164 moradores acima de dez anos 
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de idade, sendo estabelecido o número de entrevistas por setor de acordo com a região da 

pesquisa: 17 nos setores rurais e 13 domicílios nos setores urbanos (BRASIL, 2019). 

Do total de indivíduos da amostra do INA/POF 2017-2018, foram selecionados apenas 

adultos entre 20 e 59 anos de ambos os sexos e excluídas grávidas e/ou lactantes, totalizando 

uma amostragem de 28.153 indivíduos para o estudo. 

5.3. Critérios de Inclusão e Exclusão do Estudo 

 
Para o estudo, foram incluídos indivíduos, adultos, brasileiros, residentes das cinco 

regiões do país, com idade entre 20 e 59 anos, de ambos os sexos, que participaram do INA/POF 

2017-2018 (n=29.353). Desses adultos, foram excluídas da amostra as mulheres que se 

declararam gestantes e/ou lactantes (n=1.200). Após exclusão deste grupo de mulheres, a  

amostra final foi de n=28.153 indivíduos, como ilustra a Figura 1. 

 

 
Figura 1- Diagrama explicativo da seleção da amostra do estudo (n=28.153) 

 
5.4. Avaliação do Consumo Alimentar 

 
Para avaliar o consumo alimentar da população adulta brasileira na POF 2017-2018, 

foram utilizados dois recordatórios de 24 horas, aplicados em dias não consecutivos escolhidos 

ao longo da semana em que o agente de pesquisa permaneceu no domicílio. Os dados estão  

disponíveis no módulo intitulados como “POF 7 – Bloco de Consumo Alimentar Pessoal”, 

presente na POF de 2017-2018, disponível no site oficial da POF do IBGE. Os recordatórios 

foram empregados em uma subamostra de domicílios selecionados aleatoriamente da amostra  

total da pesquisa, onde todos os indivíduos moradores pertencentes à(s) unidade(s) de consumo 

existente(s) no domicílio, com dez anos ou mais responderam questões sobre o consumo 

alimentar efetivo (BRASIL, 2020). Quando o questionário POF 7 foi aplicado pelos 

entrevistadores no domicílio, os moradores do mesmo foram questionados em entrevistas  

pessoais, sobre o consumo de todos os alimentos e bebidas ingeridos no dia anterior em cada 

uma das duas entrevistas. Este modelo de entrevista foi desenvolvida com base no Método 

Automatizado de Múltiplas Passagens, que se baseia em uma entrevista dietética de cinco 
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etapas, que inclui múltiplas passagens pelas 24 horas do dia anterior, onde os entrevistadores  

concedem dicas para ajudar os entrevistados a se recordarem dos alimentos consumidos no dia 

anterior a entrevista. Esse processo é realizado fazendo uso de um software criado 

exclusivamente para essa avaliação, contido no tablet usado pelos entrevistadores (BRASIL,  

2019; MOSHFEGH et al., 2008). No POF 7 são encontradas especificamente informações sobre 

a descrição e quantificação dos alimentos e bebidas (unidade de medida e quantidade) que 

foram ingeridos individualmente, além de conter dados sobre a forma de  preparo dessas 

comidas, considerando que o modo de preparação do alimento pode alterar a composição 

nutricional do alimento; caso tenha havido adição de algum item à refeição, como por exemplo: 

açúcar, manteiga, azeite, mel, também é relatado; ele considera inclusive o local em que a  

refeição foi consumida (em casa ou levado de casa, merenda escolar, restaurantes, cantinas e  

vendedores ambulantes), e finalmente, a ocasião de consumo (registrado de 0 a 23 horas sem 

casas decimais) onde os participantes descrevem o tipo de refeição, tais como: café da manhã, 

almoço, lanche, jantar, ceia ou outra ocasião. Por fim, os participantes do INA mencionaram 

1.593 itens em 2017–2018. Os itens alimentares foram classificados em 117 grupos alimentares 

que estão disponíveis no site da POF/IBGE (BRASIL, 2020). 

 
5.5. Avaliação da Qualidade do Café da Manhã 

 
5.5.1 Breakfast Meal Quality Index 

 
Para a avaliação da qualidade do café da manhã, foi utilizado como instrumento o 

Breakfast Meal Quality Index (BMQI). Este índice avalia componentes como: frutas (em 

gramas), cálcio (em miligramas), fibra dietética total (em gramas), densidade energética 

(energia/ gramas), carne processada (em porções), carboidrato (% de energia), proteína (% de  

energia), gordura total (% de energia), gordura saturada (% de energia) e açúcar de adição (%  

de energia). Sua pontuação varia entre 0 e 100, e quanto mais próximo de 100 pontos, mais 

saudável é considerado o café da manhã, e quanto mais perto de zero menor é a qualidade dele. 

A seguir, os componentes do índice serão descritos. 

Frutas 

 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação diária de ingestão de frutas 

e vegetais é de 400g/dia, o que equivale a cinco porções diárias. Considerando que o café da  

manhã deve contribuir com 20% da ingestão diária, é esperado que os indivíduos consumam 

80g ou mais de fruta ou suco da fruta nesta refeição para que a pontuação mais alta seja 

alcançada (Aranceta et al., 2001; WHO, 2003). 
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Para realizar o cálculo de consumo de frutas, foi utilizado o apêndice 1 (Classificação 

dos grupos de alimentos e preparações) disponibilizado pelo IBGE através do site, em 

microdados da POF 2017-2018, na seção de documentação. Neste apêndice foi realizada a  

codificação de frutas e suco da fruta, para estes foi atribuído o número 1. Posteriormente foi  

calculada a gramatura de todos esses itens alimentares marcados com o número 1, consumidos 

no café da manhã (Anexo A). 

Após o cálculo da gramatura a partir da soma da quantidade em gramas de frutas e suco 

da fruta, foi realizado o cálculo referente a pontuação do BMQI. Na ocasião em que a soma do 

quantitativo de frutas e suco da fruta foram iguais a zero, o indivíduo pontuou 0. Na 

circunstância em que a quantidade consumida deste grupo alimentar no café da manhã foi maior 

que 0 e menor que 80 gramas (g), foi realizado o seguinte cálculo: (10/(80-0)) x (soma da 

quantidade de frutas e suco da fruta no café da manhã-0), a partir do resultado, a pontuação foi 

distribuída proporcionalmente. Quando o consumo deste item foi superior a 80 (g), a pontuação 

foi igual a 10. 

Cálcio 

 
Estudos descrevem o café da manhã como a refeição que mais fornece cálcio em 

comparação as outras refeições, pois nela contém diversos alimentos provenientes do leite  

(Peters et al., 2011). Apesar da evidente importância da ingestão adequada de cálcio, não  

existem recomendações globais para consumo de laticínios, alguns países recomendam ao 

menos uma porção diária de leite, outros propõem até três porções por dia (FAO, 2013). Diante 

disso, considerando o conteúdo deste mineral em uma xícara de leite de 240 mililitros (ml), foi 

proposta a ingestão de 295 miligramas (mg) de cálcio sendo de qualquer fonte no café da manhã 

(Pereira et al., 2015; Pinheiro et al., 2008; USDA, 2018). 

Para saber se o consumo de cálcio no café da manhã estava dentro do valor preconizado, 

foi somada a quantidade de cálcio a partir dos alimentos consumidos no café da manhã. Após 

descobrir, em miligramas, o quantitativo, foi realizado o seguinte critério para pontuação de  

acordo com o BMQI: Para o indivíduo em que a soma da quantidade de cálcio no café da manhã 

foi igual a 0, a pontuação foi 0. Para aqueles em que a soma deste mineral foi maior que 0 e  

inferior a 295 mg, a pontuação atribuída foi proporcional ao consumo através do seguinte  

cálculo: (10/(295-0))x(soma da quantidade de cálcio no café da manhã-0). E, para pessoas, que 

consumiram 295 mg ou mais de cálcio no café da manhã, obtiveram 10 pontos. 

Fibra 
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O consumo regular de fibras tem sido associado a prevenção de doenças crônicas como 

a diabetes mellitus tipo 2. Segundo Aranceta et al., 2001, o café da manhã deve contribuir com 

cerca de 20% das necessidades diárias de nutrientes. Visto que a recomedação de fibra alimentar 

total é de 25g/dia, o café da manhã deve fornecer pelo menos 5g deste nutriente (WCRF, 2007). 

Levando-se em consideração os valores de referência, foi somada a variável fibra (g) 

presente na base de dados da POF (2017-2018) referente ao café da manhã. Quando a soma 

deste nutriente foi igual a zero, pontuou-se 0. Na ocasião em que a soma da quantidade de fibra 

foi maior que 0 e menor que 5g, foi realizado o seguinte cálculo: (10/(5-0))x(soma da 

quantidade de fibra no café da manhã-0), a partir do resultado, a pontuação foi proporcional. 

No entanto, quando o consumo foi maior que 5g, a pontuação atribuída foi 10. 

Densidade Energética 

 
A World Cancer Research Fund International recomenda evitar dietas com altas 

densidades energéticas. Segundo a mesma, o café da manhã não deve exceder o valor de 1,25  

Kcal/g. Para obter a pontuação do BMQI foi somada toda a quantidade em gramatura dos  

alimentos ingeridos no café da manhã e a energia em kcal do café da manhã para os itens  

alimentares sólidos (no Anexo A estão identificados os líquidos). Foi então calculada a 

densidade energética do café da manhã através da soma da energia (Kcal) do café da 

manhã/soma da quantidade (g) do café da manhã. Quando a densidade energética foi superior  

ou igual a 1,65 Kcal/g, então o indivíduo pontuou 0. Na ocasião em que o consumo foi entre  

1,25 Kcal/g e 1,65 Kcal/g, a pontuação foi calculada proporcionalmente através do seguinte 

cálculo: 10*(1/(1,25-1,65))*(soma da densidade energética do café da manhã -1,65). E, quando 

a densidade energética do café da manhã foi menor ou igual a 1,25 Kcal/g, a pontuação atribuída 

foi 10. 

Carne Processada 

 
A recomendação segundo este item é que seja evitado o consumo significativo (AICR, 

2007). Porém, não há evidências científicas que especifique claramente como pontuar o  

consumo deste tipo de alimento. Ficou definido, que o café da manhã deveria fornecer no 

máximo meia porção de carne processada, o que equivale a 95 Kcal segundo Philippi, 2008. 

Com base nesta informação, foi somada a Kcal de todos os alimentos identificados como carne 

processada (Anexo A) consumidos no café da manhã. Então, se o consumo em Kcal foi maior  

ou igual a 95, a pontuação foi 0. Caso o consumo tenha sido entre 0 e 95 Kcal, foi realizado o 
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cálculo: 10*(95- carne processada em Kcal)/(95-0) para descobrir a pontuação proporcional a 

este consumo. Sendo a ingestão for 0, logo, a pontuação será 10. 

Carboidrato, Proteína, Gordura Total, Gordura Saturada e Açúcar de Adição 

 
Levando-se em conta que uma dieta balanceada deve-se fornecer entre 55-75% de 

carboidratos, 10-15% de proteínas, 15-30% de gordura total e <10% de gordura saturada 

considerando a energia total consumida (AICR, 2007). Em relação ao item açúcar de adição, a 

recomendação é de um consumo inferior a 10% da ingestão total de energia. E, ainda assim, é  

preconizado que a ingestão de açúcar de adição seja menor que 5% da ingestão energética total 

(WHO, 2015). 

Os cálculos referentes a pontuação do BMQI foram realizados da seguinte forma: para  

carboidrato foi somado todo o quantitativo em (g) mencionado no café da manhã presente nos 

dados da POF (2017-2018) e a partir deste total em gramas foi multiplicado por 4 Kcal/g para 

que fosse possível ser convertido em Kcal. Quando o consumo de Kcal de carboidrato no café 

da manhã foi até 40% do total do café da manhã, então a pontuação foi 0. Na ocasião em que o 

consumo ficou entre 40-55%, foi realizado o cálculo: 10*(x-0,4)/(0,55-0,4) para que fosse 

possível realizar a pontuação proporcional. Por fim, se as Kcal de carboidrato consumido no  

café da manhã fosse maior ou igual a 55%, então o indivíduo pontuaria 10. 

O item proteína também foi somado em gramas conforme o consumo relatado no café 

da manhã, e após o total obtido em gramas, foi multiplicado por 4 Kcal/g para que fosse  

convertido em Kcal. Considerando que o consumo de proteína no café da manhã tenha sido  

menor ou igual a 10%, então o indivíduo pontuou 0. Caso o consumo tenha sido entre 10 e 15%, 

foi realizado o seguinte cálculo: (% proteína-0,1)/(0,15-0,1)*10 para que fosse possível realizar 

a pontuação proporcional. Se o indivíduo consumiu 15% ou mais desse macronutriente, então 

pontuou 10. 

Para gordura total e saturada, o cálculo foi o mesmo. Foi somada a quantidade 

consumida no café da manhã destes itens separadamente em gramas e foram multiplicados por 

9 Kcal/g. Para gordura total, se o consumo foi superior ou igual a 40% do total consumido no 

café da manhã, então pontuou-se 0. Se o consumo ficou entre 30% e 40%, então foi realizado 

o seguinte cálculo para encontrar a pontuação proporcional ao consumo: 10*(1/(0,3- 

0,4))*(proporção de gordura total-0,4). Caso a ingestão tenha sido inferior a 30%, pontuou-se 

10. No quesito gordura saturada a pontuação foi diferente. Para aqueles que consumiram 13%  

ou mais deste item, pontuou-se 0. Para aqueles que obtiveram consumo entre 10 e 13% ou mais, 
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foi realizado o seguinte cálculo: 10*(1/(0,1-0,13))*(proporção de gordura saturada-0,13, e a 

pontuação proporcional a ingestão foi encontrada. E, para aqueles, que consumiram menos de  

10% de gordura saturada, a pontuação atribuída foi 10. 

Para realizar o cálculo do consumo de açúcar de adição, foi utilizado o agrupamento 

inicial da INA/POF. Neste agrupamento foi realizada a seleção itens classificados como 

pertencentes a este grupo de açúcar de adição (Anexo A). Posteriormente foi calculada a  

quantidade de Kcal consumidas no café da manhã para todos os itens alimentares marcados 

com o número 3. 

Após este passo, foi realizada a razão deste item dividindo pelo total em Kcal do café  

da manhã. A partir desta razão, foi considerado que o indivíduo que consumiu 10% ou mais de 

açúcar de adição no café da manhã, pontuou 0. Aqueles que consumiram entre 5 e 10%, foi  

realizado o cálculo para encontrar a pontuação proporcional ao consumo: 10*(1/(0,05- 

0,1))*(razão-0,1). Na ocasião em que a razão foi menor que 5%, a pontuação atribuída ao 

indivíduo foi 10. 

Pontuação do BMQI 

 
Considerando que o café da manhã deve contribuir com pelo menos 20% do total  

energético diário e as recomendações para consumo diário da Organização Mundial de Saúde  

(2003/2015); do Fundo de Pesquisa sobre o Câncer (2007) e das Organizações das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (2013). Sua pontuação varia entre 0 e 100, e quanto  

mais próximo de 100 pontos, mais saudável é considerado o café da manhã, e quanto mais perto 

de zero menor é a qualidade dele. As pontuações e recomendações utilizadas para a construção 

deste índice encontram-se apresentadas na Quadro 1. 

Quadro 1. Componentes e Pontuação do Breakfast Meal Quality Index (BMQI) ¹. 
 

Pontuação 

Componente Recomendação¹ 
 0 pontos 10 pontos 

Fruta ou Suco da Fruta 400g de frutas e vegetais/dia 0g ≥ 80g 

Cálcio Pelo menos 1 copo de leite/dia 0mg ≥ 295mg 

Fibra 25g/ dia 0g ≥ 5g 

Densidade Energética ≤ 1,25 kcal/g ≥ 1,65 kcal/g ≤ 1,25 kcal/g 

Carne Processada Evitar ≥ 0,5 porção 0 porção 

Carboidrato 55% - 75% da energia total ≤ 40% ≥ 55% 

Proteína 10% - 15% da energia total ≤ 10% ≥ 15% 
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Gordura Total 15% - 30% da energia total ≥ 40% ≤ 30% 

Gordura Saturada < 10% da energia total ≥ 13% < 10% 

Açúcar de Adição < 5% da energia total ≥ 10% < 5% 

¹Organização Mundial de Saúde (2003/2015); Fundo de Pesquisa sobre o Câncer (2007); Organizações das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (2013). 

 

 

5.6. Café da Manhã 

 
No estudo, foi avaliada a qualidade do café da manhã para todos os adultos. Indivíduos 

que não realizaram ou pularam o café da manhã são aqueles que não mencionaram em seus  

consumos a refeição nos dois recordatórios de 24h, estes terão pontuação igual a zero. Para o 

indivíduo que mencionou em apenas um dos recordatórios essa refeição, o consumo apenas  

desse dia foi considerado. Para aqueles que mencionaram o café da manhã em dois 

recordatórios, foi considerado o consumo da média desses dois dias. A pontuação para adultos 

que realizaram o café da manhã encontra-se no anexo B. 

5.7. Características Socioeconômicas e Demográficas 

 
Neste estudo foram consideradas as seguintes variáveis para a caracterização da 

amostra: sexo, idade, renda familiar per capita, escolaridade, região do país em que residem e  

se fazem parte da população rural ou urbana, a fim de que seja realizada uma descrição  

detalhada sobre como a qualidade do café da manhã pode se diferenciar nestes grupos. As  

informações sobre as características socioeconômicas e demográficas foram obtidas da POF 1  

(questionário de características do domicílio e dos moradores) e da POF 5 (questionário de  

trabalho e rendimento individual) presentes na POF 2017-2018 e representativas para o INA 

(IBGE, 2019). 

Para o cálculo de renda familiar per capita foi utilizada a renda mensal total dividida  

pelo total de moradores na unidade de consumo. Como base, foi utilizado o salário-mínimo 

(SM) vigente na data de referência do inquérito, 15 de janeiro de 2018, e assim a renda familiar 

per capita foi classificada em: ‘até 0,5 SM’, de 0,5 até 1 SM’, ‘de 1 até 2 SM’, ‘mais do que 2  

SM’. A classificação da idade dos participantes da amostra ficou estabelecida entre 20 a 39  

anos e 40 a 59 anos de idade. Para a escolaridade, a classificação foi realizada de acordo com a 

quantidade de anos completos estudados por cada indivíduo participante da pesquisa. Sendo 

nove anos ou mais de estudo ou menos de nove anos estudados. 
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5.8. Processamento e Análise de Dados 

 
As análises dos dados foram realizadas utilizando o software estatístico SAS® On 

Demand for Academics (SAS Institute Inc, Cary, NC, EUA) considerando a complexidade do 

desenho amostral. Para a caracterização da população adulta brasileira foram calculadas médias 

e intervalos de confiança (IC 95%) do BMQI para cada classe das variáveis de caracterização  

da amostra. 

5.9. Aspectos Éticos 

 
O presente trabalho utilizou dados secundários e foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CAAE 

52100821.9.0000.5243 – Parecer: 5.155.226). 

6. RESULTADOS 

 
Participaram do estudo 28.153 indivíduos. A prevalência de omissão do café da manhã 

foi de 6,7% destacando-se como maiores prevalências entre homens (7,6%), das regiões Sul 

(10,1%), Centro-Oeste (9,9%), residentes da área urbana (7%) e com maior escolaridade (6,7%) 

(Anexo C). A média do BMQI da população adulta em geral, foi de 36,14 (IC95%: 

35,77;36,50). Ao considerar sexo, não foi observada diferença estatisticamente significativa em 

relação ao BMQI geral. Porém, foi observado que homens pontuaram mais para fibra (3,67;  

IC95%:  [3,58;  3,75]  versus  3,08[3,01;3,15]);  proteína  (2,55  [2,44;  2,65]  versus  2,32 

[2,22;2,41]) e açúcar de adição (4,22 [4,09; 4,34] versus 3,93  [3,81;4,05]), enquanto as 

mulheres tiveram maior pontuação para carboidrato (8,25 [ 8,15; 8,35] versus 7,94 [7,83; 8,06]) 

e gordura total (7,21 [7,09; 7,32] versus 6,91 [6,70; 7,03]) (Tabela 2). 

 
Em relação a variável raça/cor, foi notado que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre a média do BMQI de indivíduos de cor de pele branca, preta, amarela e  

indígena, mas houve diferença entre os de pele branca (36,81 [36,20; 37,41]) e parda (35,64;  

[35,18; 36,10]). Também foi observada diferença entre brancos e pardos para a pontuação de  

consumo de frutas (1,09 [0,98; 1,20] versus 0,76 [0,68; 0,84]) e cálcio (3,24 [3,13; 3,36] versus 

2,63 [2,55; 2,72] respectivamente). Indivíduos de cor branca também ganharam destaque em 

relação a ingestão de cálcio quando comparados aos de pele preta (2,65 [2,48; 2,82]), além de  

alcançarem a maior pontuação para o item carne processada (0,15 [0,12; 0,18]) quando 

comparados às demais raças. Em relação a proteína, brancos tiveram maior pontuação (2,67 

[2,54; 2,81) em relação à pardos (2,25 [2,15; 2,35]) e pretos (2,29 [2,08; 2,50]). O item açúcar 
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de adição foi menos consumido entre brancos (4,58 [4,42; 4,74) em relação aos pardos (3,76 

[3,63; 3,88]), pretos (3,54 [3,27; 3,80]) e amarelos (2,98 [1,83; 4,12]). A pontuação do 

componente gordura saturada foi maior para pretos (6,71 [6,40; 7,03]) em relação aos brancos 

(6,09 [5,93; 6,25]) (Tabela 2). 

Ao avaliar a característica socioeconômica referente à escolaridade, intitulada como 

“Anos de Estudo”, não foi observada diferença estatística referente ao BMQI geral entre os  

indivíduos que declararam ter nove anos completos ou mais de estudo (36,39 [35,92; 36,86]) e 

aqueles que referiram ter menos de nove anos estudados (35,56 [35,09; 36,04]). Os que têm 

maior grau de escolaridade obtiveram maior pontuação quando comparados aos de menor  

escolaridade para frutas (1,11 [1,02; 1,20]) e (0,49 [0,43; 0,56]); cálcio (3,19 [3,11; 3,28]) e 

(2,22 [2,13; 2,31]); fibra (3,44 [3,37; 3,52]) e (3,21 [3,11; 3,30]) e proteína (2,57 [2,47; 2,66]), 

respectivamente. Enquanto os de menor grau de escolaridade pontuaram mais para os itens 

carboidrato (8,34 [8,21; 8,47]); gordura total (7,34 [7,21; 7,47]) e gordura saturada (7,06 [6,91; 

7,21]). 

 
Segundo renda familiar per capita em relação ao BMQI geral, foi notada uma pontuação 

mais elevada para aqueles que ganhavam acima de dois salários-mínimos (37,29 [36,60; 

37,99]), em relação àqueles que tinham rendimento até meio salário-mínimo (35,20 [34,39; 

36,01]). O grupo de pessoas que ganhavam acima de dois salários-mínimos ganhou destaque 

em relação a maior pontuação para frutas (1,44 [1,30; 1,58]) quando comparados aos indivíduos 

com renda até meio salário-mínimo (0,32 [0,25; 0,40]). Foi observado que a pontuação referente 

ao componente cálcio aumenta conforme o número de salários-mínimos. A pontuação para 

densidade energética é maior entre aqueles com rendimento maior que dois salários-mínimos 

(0,93 [0,84; 1,03]) comparados aos que ganham entre meio e um salário-mínimo (0,60 [0,52; 

0,69]) e os que recebem entre um e dois salários (0,61 [0,53; 0,68]). A pontuação para o  

consumo de carne processada entre aqueles que recebem até meio salário-mínimo foi a menor 

(0,01 [0,00; 0,02]). Para os componentes carboidrato (7,73 [7,59; 7,88]), gordura total (6,75 

[6,59; 6,91]) e gordura saturada (5,73 [5,57; 5,90]) foi observado que o grupo que recebe mais 

do que dois salários-mínimos apresentou menor pontuação, enquanto que para proteína (2,91 

[2,76; 3,05]) e açúcar de adição (4,59 [4,40; 4,78]), este mesmo grupo obteve pontuação mais 

elevada (Tabela 2). 

 
Levando-se em conta as regiões do país, a Norte (33,84 [32,96; 34,71]) e a Sudeste 

(33,43 [32,75; 34,11]) não apresentaram diferença entre si, entretanto, apresentaram menores 

pontuações de BMQI geral quando comparadas às regiões Centro Oeste (38,82 [37,79; 39,84]), 
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Nordeste (37,89 [37,42; 38,37]) e Sul (40,71 [39,82; 41,60]). Em relação ao consumo de frutas, 

a região Norte apresentou menor pontuação (0,60 [0,47; 0,73]) em comparação as demais  

regiões. A região Sul evidenciou maior pontuação de cálcio (3,06 [2,88; 3,23]) em comparação 

as regiões Norte (2,55 [2,37; 2,73]), Nordeste (2,76 [2,66; 2,86]) e Centro Oeste (2,91 [2,76;  

3,05]). Ao considerar o componente fibra e densidade energética, a região Nordeste obteve as  

maiores pontuações (4,28 [4,18; 4,38]) e (1,22 [1,12; 1,32]) em relação a todas as outras. O  

consumo de carne processada pontuou mais na região Sul do país (0,33 [0,27; 0,40]). 

Comparando a pontuação para carboidrato da região Centro Oeste (7,70 [7,48; 7,91]), foi menor 

do que nas regiões Sudeste (8,15 [7,98; 8,33]), Norte (8,36 [8,17; 8,56]) e Nordeste (8,19 [8,09; 

8,30]). A pontuação para ingestão de proteína foi maior na região Sul (2,79 [2,60; 2,99]) em 

comparação as regiões Centro Oeste (2;17 [1,96; 2,39]), Sudeste (2,21 [2,07; 2,35]) e Norte 

(2,10 [1,86; 2,34]). A pontuação para gordura total foi maior na região Nordeste (7,38 [7,25; 

7,50]) do que nas regiões Norte (6,99 [6,75; 7,24]), Sudeste (6,95 [6,77; 7,13]) e Centro Oeste 

(6,59 [6,36; 6,81]). Em relação a gordura saturada, a região Norte demonstrou maior pontuação 

(6,85 [6,58; 7,12]) do que as regiões Sudeste (6,20 [6,00; 6,40]) e Sul (6,05 [5,84; 6,27]). O 

componente açúcar de adição, ganhou destaque com a maior pontuação na região Centro Oeste 

(9,01 [8,81; 9,21]), quando comparado as demais regiões do país (Tabela 2). 

Ao observar as áreas em que os indivíduos residiam, foi notado que não há diferença  

estatística entre elas. Também foi notado que as pontuações referentes a frutas (0,99 [0,91;  

1,06]) e cálcio (2,99 [2,91; 3,06]) foram maiores nas áreas urbanas em relação as rurais (0,48 

[0,40; 0,56]) e (2,31 [2,19; 2,42]), respectivamente, enquanto as pontuações para gordura total 

(7,00 [6,90; 7,10]) e gordura saturada (6,33 [6,22; 6,45]), foram menores nas áreas urbanas do 

que nas rurais do país (7,43 [7,24; 7,61]) e (7,10 [6,92; 7,28]) (Tabela 2). 



 

Tabela 2: Pontuação do BMQI e componentes para a população adulta do Brasil de acordo com as características socioeconômicas, demográficas 

e regiões do país. INA/POF 2017-2018 (n=28.153, N=111.711.278). 

 
BMQI Frutas Cálcio Fibra Densidade Energética 

 Média IC95% Média IC95% Média IC95% Média IC95% Média IC95% 

BMQI geral 36,14 [35,77;36,50] 0,92 [0,85;0,98] 2,89 [2,82;2,96] 3,37 [3,31;3,43] 0,75 [0,70;0,80] 
Sexo      

Homem 36,35 [35,85;36,86] 0,88 [0,79;0,96] 2,94 [2,85;3,03] 3,67 [3,58;3,75] 0,70 [0,64;0,77] 

Mulher 35,92 [35,49;36,36] 0,96 [0,88;1,04] 2,84 [2,76;2,93] 3,08 [3,01;3,15] 0,79 [0,72;0,85] 

Raça/Cor      

Branca 36,81 [36,20;37,41] 1,09 [0,98;1,20] 3,24 [3,13;3,36] 3,32 [3,23;3,41] 0,75 [0,67;0,83] 
Preta 35,67 [34,66;36,68] 0,87 [0,72;1,03] 2,65 [2,48;2,82] 3,44 [3,27;3,61] 0,77 [0,64;0,90] 

Amarela 33,37 [29,49;37,24] 1,00 [0,29;1,71] 2,63 [1,63;3,63] 3,12 [2,16;4,07] 0,44 [0,06;0,82] 
Parda 35,64 [35,18;36,10] 0,76 [0,68;0,84] 2,63 [2,55;2,72] 3,40 [3,32;3,48] 0,73 [0,67;0,79] 

Indígena 38,04 [32,24;43,83] 1,48 [0,14;2,82] 2,41 [1,17;3,65] 3,65 [2,45;4,85] 1,52 [0,15;2,88] 

Sem declaração 39,30 [32,26;46,33] 2,45 [0,46;4,44] 2,21 [0,95;3,47] 3,66 [2,14;5,18] 1,59 [0,10;3,09] 

Anos de estudo      

< 9 anos 35,56 [35,09;36,04] 0,49 [0,43;0,56] 2,22 [2,13;2,31] 3,21 [3,11;3,30] 0,67 [0,60;0,75] 

9 anos ou + 36,39 [35,92;36,86] 1,11 [1,02;1,20] 3,19 [3,11;3,28] 3,44 [3,37;3,52] 0,78 [0,72;0,84] 
Renda familiar per capita      

até 0,5 SM 35,20 [34,39;36,01] 0,32 [0,25;0,40] 1,75 [1,61;1,88] 3,35 [3,18;3,53] 0,79 [0,64;0,94] 
>0,5 até 1 SM 34,77 [34,09;35,46] 0,44 [0,37;0,52] 2,24 [2,11;2,36] 3,33 [3,21;3,45] 0,60 [0,52;0,69] 

>1 até 2 SM 35,92 [35,31;36,53] 0,78 [0,69;0,87] 2,79 [2,68;2,90] 3,33 [3,22;3,43] 0,61 [0,53;0,68] 

mais do que 2 SM 37,29 [36,60;37,99] 1,44 [1,30;1,58] 3,62 [3,50;3,75] 3,43 [3,33;3,54] 0,93 [0,84;1,03] 
Região      

Norte 33,84 [32,96;34,71] 0,60 [0,47;0,73] 2,55 [2,37;2,73] 3,29 [3,10;3,48] 0,54 [0,39;0,69] 

Nordeste 37,89 [37,42;38,37] 0,98 [0,90;1,07] 2,76 [2,66;2,86] 4,28 [4,18;4,38] 1,22 [1,12;1,32] 
Sudeste 33,43 [32,75;34,11] 0,92 [0,80;1,05] 3,04 [2,91;3,16] 3,08 [2,97;3,19] 0,53 [0,45;0,61] 

Sul 40,71 [39,82;41,60] 0,95 [0,83;1,08] 3,06 [2,88;3,23] 2,95 [2,81;3,09] 0,66 [0,55;0,76] 
Centro-oeste 38,82 [37,79;39,84] 0,95 [0,77;1,13] 2,62 [2,43;2,80] 2,75 [2,59;2,92] 0,72 [0,58;0,86] 

Área      

Urbano 36,14 [35,73;36,55] 0,99 [0,91;1,06] 2,99 [2,91;3,06] 3,39 [3,32;3,46] 0,72 [0,66;0,77] 
Rural 36,12 [35,48;36,76] 0,48 [0,40;0,56] 2,31 [2,19;2,42] 3,23 [3,10;3,37] 0,93 [0,79;1,07] 



 

Tabela 2: Pontuação do BMQI e componentes para a população adulta do Brasil de acordo com as características socioeconômicas, demográficas 

e regiões do país. INA/POF 2017-2018 (n=28.153, N=111.711.278). (continuação) 

 Carne Processada Carboidrato Proteína Gordura Total Gordura Saturada Açúcar de Adição 
 Média IC95% Média IC95% Média IC95% Média IC95% Média IC95% Média IC95% 

BMQI geral 0,11 [0,09;0,13] 8,10 [8,01;8,19] 2,43 [2,35;2,51] 7,06 [6,97;7,15] 6,44 [6,34;6,54] 4,07 [3,98;4,17] 

Sexo       

Homem 0,13 [0,11;0,15] 7,94 [7,83;8,06] 2,55 [2,44;2,65] 6,91 [6,79;7,03] 6,42 [6,28;6,56] 4,22 [4,09;4,34] 

Mulher 0,09 [0,07;0,11] 8,25 [8,15;8,35] 2,32 [2,22;2,41] 7,21 [7,09;7,32] 6,46 [6,33;6,58] 3,93 [3,81;4,05] 
Raça/Cor       

Branca 0,15 [0,12;0,18] 7,98 [7,85;8,11] 2,67 [2,54;2,81] 6,93 [6,78;7,08] 6,09 [5,93;6,25] 4,58 [4,42;4,74] 

Preta 0,06 [0,04;0,09] 8,15 [7,84;8,46] 2,29 [2,08;2,50] 7,18 [6,91;7,45] 6,71 [6,40;7,03] 3,54 [3,27;3,80] 

Amarela 0,01 [0,00;0,03] 8,32 [7,50;9,13] 1,88 [0,99;2,77] 6,53 [5,56;7,50] 6,47 [5,08;7,85] 2,98 [1,83;4,12] 

Parda 0,09 [0,07;0,11] 8,19 [8,08;8,29] 2,25 [2,15;2,35] 7,15 [7,03;7,26] 6,70 [6,57;6,83] 3,76 [3,63;3,88] 

Indígena 0,00 [0,00;0,00] 8,72 [8,04;9,40] 2,18 [1,25;3,10] 7,94 [7,09;8,80] 7,19 [6,16;8,21] 2,95 [1,81;4,09] 

Sem declaração 0,00 [0,00;0,00] 9,06 [8,08;10,05] 1,47 [-0,09;3,03] 8,27 [6,79;9,75] 7,52 [5,41;9,63] 3,05 [0,81;5,30] 
Anos de estudo       

< 9 anos 0,08 [0,06;0,10] 8,34 [8,21;8,47] 2,13 [2,02;2,24] 7,34 [7,21;7,47] 7,06 [6,91;7,21] 4,02 [3,87;4,18] 

9 anos ou + 0,12 [0,10;0,14] 7,99 [7,89;8,09] 2,57 [2,47;2,66] 6,93 [6,82;7,05] 6,16 [6,04;6,29] 4,10 [3,98;4,21] 
Renda familiar per capita       

até 0,5 SM 0,01 [0,00;0,02] 8,57 [8,38;8,75] 1,92 [1,70;2,14] 7,71 [7,49;7,92] 7,67 [7,46;7,89] 3,11 [2,85;3,37] 

>0,5 até 1 SM 0,08 [0,05;0,10] 8,23 [8,00;8,46] 2,08 [1,92;2,25] 7,22 [7,02;7,41] 7,02 [6,78;7,25] 3,54 [3,35;3,73] 

>1 até 2 SM 0,11 [0,09;0,14] 8,30 [8,16;8,43] 2,25 [2,12;2,37] 7,13 [6,98;7,28] 6,53 [6,37;6,70] 4,09 [3,92;4,26] 

mais do que 2 SM 0,15 [0,12;0,18] 7,73 [7,59;7,88] 2,91 [2,76;3,05] 6,75 [6,59;6,91] 5,73 [5,57;5,90] 4,59 [4,40;4,78] 

Região       

Norte 0,03 [0,01;0,06] 8,36 [8,17;8,56] 2,10 [1,86;2,34] 6,99 [6,75;7,24] 6,85 [6,58;7,12] 2,52 [2,27;2,76] 

Nordeste 0,08 [0,06;0,10] 8,19 [8,09;8,30] 2,77 [2,64;2,89] 7,38 [7,25;7,50] 6,98 [6,84;7,12] 3,26 [3,12;3,39] 

Sudeste 0,07 [0,05;0,09] 8,15 [7,98;8,33] 2,21 [2,07;2,35] 6,95 [6,77;7,13] 6,20 [6,00;6,40] 2,28 [2,12;2,43] 

Sul 0,33 [0,27;0,40] 7,83 [7,65;8,01] 2,79 [2,60;2,99] 7,10 [6,89;7,30] 6,05 [5,84;6,27] 8,99 [8,84;9,14] 

Centro-oeste 0,08 [0,03;0,13] 7,70 [7,48;7,91] 2,17 [1,96;2,39] 6,59 [6,36;6,81] 6,23 [5,99;6,47] 9,01 [8,81;9,21] 
Área       

Urbano 0,11 [0,10;0,13] 8,06 [7,96;8,16] 2,45 [2,36;2,54] 7,00 [6,90;7,10] 6,33 [6,22;6,45] 4,10 [3,99;4,21] 

Rural 0,09 [0,06;0,11] 8,31 [8,16;8,46] 2,32 [2,15;2,49] 7,43 [7,24;7,61] 7,10 [6,92;7,28] 3,93 [3,73;4,12] 
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7. DISCUSSÃO 

 
Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade do café da manhã da população 

adulta brasileira, e sua associação com características socioeconômicas, demográficas e regiões 

do país a partir dos dados do INA/POF 2017-2018. A qualidade do café da manhã, em geral, 

foi baixa. Destacam-se com pontuação mais alta os consumos de carboidrato, gordura total e  

gordura saturada nessa refeição. A menor pontuação foi atribuída à carne processada. Foram  

identificados padrões diferentes quanto a raça, renda familiar e região do país; porém, para 

todos os subgrupos populacionais, a pontuação do BMQI foi baixa. 

Os índices de qualidade da dieta mais usuais como o Healthy Eating Index (Kennedy et 

al., 1995), o Índice de Qualidade da Dieta (Fisberg et al., 2004), Índice da Qualidade da Dieta 

Revisado não consideram as refeições (Previdelli et al., 2011).Na literatura são poucos os  

índices que avaliam a qualidade do café da manhã, além disso, consideram populações e dietas 

específicas (Gorgulho et al., 2016). Na Espanha, ao avaliar a qualidade do café da manhã de 

crianças e adolescentes, foi observado que até os 13 anos de idade este grupo obteve pontuação 

razoável (entre 4 e 7) enquanto pessoas de 13 a 17 anos obtiveram uma pontuação ruim (≤3)  

em uma escala de 0 a 10 (Monteagudo et al., 2013). Pereira et al. (2016), elaboraram a partir 

do índice proposto por Monteagudo et al., 2013, um novo instrumento para mensurar a 

qualidade do café da manhã da população brasileira, e diferentemente dos nossos achados,  

chegaram à conclusão que a maioria da população obteve uma pontuação entre 4 e 6 pontos, o 

que caracterizou um café da manhã de qualidade. Porém, estes índices consideram um sistema 

de pontuação que não permite identificar as principais diferenças na ingestão alimentar dos  

indivíduos, além de não terem sido validados. 

Em estudo semelhante a este, De Oliveira Santos 2019, ao analisar a qualidade do café  

da manhã da população brasileira com dados da POF no período entre 2008-2009, observou 

uma pontuação de BMQI geral superior à deste estudo (50,20), além de também ter sido 

percebido melhor qualidade do café da manhã entre homens em relação a mulheres e menores 

pontuações para carboidrato, gordura total e saturada. Diferente deste estudo, a refeição café da 

manhã foi definida como qualquer evento alimentar ocorrido entre 6:00 e 10:00 da manhã com 

mais de 50 Kcal descrito no registro alimentar, realizado por adultos e adolescentes, enquanto  

o presente trabalho considerou a pergunta de autorelato onde os indivíduos mencionavam a  

ocasião de consumo (café da manhã) no recordatório de 24 horas na POF 2017-2018. Esse 

resultado, que sugere uma redução da qualidade do café da manhã, apesar de não serem 

exatamente  as  mesmas  populações  (total  e  adulta,  respectivamente),  pode  estar  em 
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concordância com o processo de transição alimentar e nutricional em que o país se encontra há 

alguns anos (Martins et al., 2021; Soares et al., 2021). 

Apesar de no estudo não ter sido encontrada diferença em relação a qualidade do café 

da manhã entre homens e mulheres, houve diferença e maior pontuação entre os itens fibra,  

açúcar de adição e proteína para os homens, enquanto para as mulheres, as maiores pontuações 

foram atribuídas aos carboidrato e gordura total. Marinho et al., 2017 também observaram em 

estudo que indivíduos do sexo masculino quando comparados as mulheres, tiveram um 

consumo de fibras alimentares significativamente superior. O consumo de fibras é importante  

por diversos fatores como saciedade, melhora do trato intestinal, redução do colesterol 

plasmático, entre outros aspectos (De Mattos et al., 2000), o que torna ainda mais relevante o  

consumo adequado desse nutriente. Referente a maior ingestão proteica no café da manhã em 

relação aos homens, Araujo et al., 2013 encontraram ao avaliar o consumo usual na POF 2008- 

2009 também uma maior ingestão desse macronutriente para o sexo masculino, assim como um 

consumo mais evidente de carboidrato por mulheres em comparação aos homens. Observou-se 

que para o item açúcar de adição, homens consumiram menos em relação a mulheres. Na 

literatura, alguns estudos demonstram que indivíduos do sexo feminino têm o hábito de  

consumir mais doces e também tendem a substituir as refeições principais por lanches (Canuto 

et al., 2010; Durante et al., 2017). Soares et al., 2021, observaram maior prevalência de  

obesidade graus 1, 2 e 3 no ano de 2019 em relação a 2009, o que demonstra uma modificação 

no perfil nutricional de mulheres ao longo dos anos. Também relacionado ao sexo feminino, a 

pontuação para gordura total foi mais elevada, demonstrando um menor consumo em relação 

aos homens. Mayer et al., 2018, observaram que um consumo superior a 30% de gorduras totais 

na alimentação se associou significativamente com sobrepeso na população estudada. Levando- 

se em conta que os alimentos ultraprocessados são ricos em açúcares, densidade energética e  

gorduras pouco saudáveis e que na POF 2017-2018 eles fizeram parte de cerca de um quinto 

das calorias consumidas pelos brasileiros, pode-se presumir que boa parte desse consumo pode 

estar vindo desse tipo de alimento (Caetano et al., 2019; IBGE, 2019). 

Neste estudo foi observado que indivíduos de cor branca têm maior BMQI em relação 

aos de raça parda. Segundo Canuto et al., 2019, a perspectiva etnia exerce significativa 

influência nos hábitos alimentares de indivíduos. Indivíduos de cor branca alcançaram maior  

pontuação em relação à ingestão de frutas, o que corrobora com os achados de Durante et al.,  

2017, onde observaram que um maior consumo de frutas se associou à cor/raça branca.  

Ademais, brancos tiveram maior ingestão de cálcio e proteína em relação à pardos e pretos; 
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mais elevada pontuação para açúcar de adição do que pardos, pretos e amarelos; maior 

pontuação para carne processada em relação a todas as outras raças. Pretos consumiram menos 

gordura saturada no café da manhã. Segundo Judd et al., foi encontrado padrão semelhante entre 

o consumo alimentar com maior ingestão de carne processada, frituras, grãos refinados, açúcar, 

margarina, doces e gorduras entre negros americanos em comparação aos brancos (Judd et al., 

2013). Segundo Medina et al., 2019, essa diferença de padrão alimentar se deve, parcialmente, 

a pior condição socioeconômica em comparação aos brancos, pois ao ajustar os resultados por 

renda e escolaridade, as distinções percebidas no estudo que avaliava as desigualdades sociais  

no perfil de consumo alimentar brasileiro em 2013, desapareceram. Esses resultados podem 

indicar que a escolha dos alimentos pode estar relacionada ao valor monetário dos mesmos 

(Canuto et al., 2019). Em revisão sistemática, Morais et al., 2020, concluíram, entre diversas  

variáveis, que indivíduos não brancos, negros ou mulatos, pardos, mestiços ou pretos 

apresentaram maior associação com insegurança alimentar. Por este motivo, torna-se 

importante a averiguação da influência da cor da pele e da etnia no consumo alimentar para que 

seja possível compreender a implicação da transição nutricional na homogeneização da dieta  

dos brasileiros (Canuto et al., 2017). 

Em relação ao BMQI geral não foi encontrada diferença entre os níveis de escolaridade. 

No entanto, no que diz respeito a pontuação de frutas, cálcio, fibra e proteína, pessoas com nove 

anos ou mais de estudo, tiveram pontuação mais elevada para esses respectivos itens. Indivíduos 

com menos de nove anos estudados, pontuaram mais para carboidrato, gordura total e saturada. 

Isso pode ser justificado pelo fato de que pessoas com maior nível de educação detém maior  

nível de conhecimento em saúde, o que favorece a formação de um comportamento saudável.  

Além disso, melhores níveis de educação podem originar melhores oportunidades também em 

relação ao mercado de trabalho, e como consequência, melhores salários e acesso à alimentação 

(Omuemu et al., 2012; Dorner et al., 2013). Teixeira et al., 2019, assim como no presente  

estudo, também observaram que indivíduos que possuíam maior escolaridade demonstravam 

um maior consumo de gordura total e monoinsaturada. No entanto, segundo Canuto et al., 2019, 

ao investigar as iniquidades sociais no consumo alimentar no Brasil, observaram que alimentos 

marcadores de uma alimentação de risco cardiovascular não apresentam um padrão de 

associação consistente com a escolaridade. Nesse sentido, se faz necessário mais estudos acerca 

do assunto para que seja possível elaborar e qualificar políticas públicas voltadas para saúde,  

alimentação e nutrição. 
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Indivíduos que possuem maior renda (acima de dois salários-mínimos) pontuaram 

melhor no quesito BMQI geral, em relação aos de menor renda, que ganhavam até meio salário- 

mínimo. Também foi observado, que o consumo de cálcio pode estar atrelado a renda, pois  

quanto maior a condição financeira, maior a ingestão desse nutriente. O consumo de proteína 

foi maior para indivíduos que ganhavam mais de dois salários-mínimos, enquanto a pontuação 

para carboidrato, gordura total e saturada foram menores em relação aos outros grupos de renda. 

Esses aspectos também destacados por Canuto et al., 2019, que observou em estudo um 

consumo mais elevado de alimentos como frutas, verduras, carnes e ainda aqueles que contém 

nutrientes fundamentais para a saúde e que têm maior custo, por grupos de maior renda (Martins 

et al., 2013). Em relação a densidade energética do café da manhã dos brasileiros, foi observado 

que entre as pessoas que têm rendimento maior que dois salários-mínimos, esse item obteve 

maior pontuação quando comparados aos grupos de rendimento familiar entre meio a um 

salário-mínimo e um a dois salários-mínimos. Além disso, o consumo de açúcar de adição foi 

menor para pessoas que ganhavam acima de dois salários-mínimos. Segundo Mayen et al., 

2014, indivíduos com maior renda familiar demonstram um padrão alimentar contraditório,  

possuem uma alimentação mais variada, rica em nutrientes, de maior valor monetário, mas ao 

mesmo tempo, demonstram um maior consumo de industrializados e refeições prontas. Esses  

resultados podem ser alarmantes, pois estudos relatam que o nível socioeconômico tem efeito  

importante nas condições de vida e viabiliza o acesso a alimentos saudáveis e imprescindíveis  

para a saúde humana. Revelam também que em grupos populacionais de baixa renda e com  

alimentação incorreta, há predominância de sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2014; Buss & 

Pellegrini, 2007; Guerra et al., 2018; Medina et al., 2019). O maior consumo de carne 

processada foi notado entre aqueles que tinham rendimento até meio salário-mínimo. Rodrigues 

et al., 2021 ao descrever a evolução do consumo alimentar da população brasileira de 2008 – 

2009 a 2017–2018, perceberam uma diminuição no consumo geral da população brasileira em 

relação ao grupo de carne processada, porém essa redução foi mais evidente em indivíduos com 

renda per capta acima de dois salários-mínimos. Darmon & Drewnowski (2008), em estudo 

sobre o impacto da classe social na dieta, observaram que dietas mais pobres em nutrientes são 

consumidas por pessoas de nível socioeconômico mais baixo, enquanto pessoas de nível mais  

elevado têm melhor qualidade da dieta. Sendo o Brasil o país com uma das maiores 

concentrações de renda no mundo mas também considerado significativamente desigual 

segundo a ONU, é preocupante como este fator se reflete nas condições de vida da população  

(UNDP, 2016). No presente estudo foi observado menores pontuações referente a qualidade do 

café da manhã para as regiões Norte e Sudeste. A região Norte, apresentou também o menor 
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consumo de frutas no café da manhã. Segundo o IBGE (2020), a farinha de mandioca está entre 

os alimentos mais consumidos no Norte, sendo referida por mais de 40,6% da população na  

POF de 2017-2018. Além disso, a região Norte é uma das que possuem o hábito de consumir  

preparações com raízes e tubérculos no café da manhã, o que pode vir a exp licar uma menor 

participação de frutas nessa refeição por indivíduos dessa macrorregião (BRASIL, 2002;  

Araújo et al., 2005; Chaves et al., 2009). Uma pontuação mais elevada referente a gordura  

saturada foi observada na região Norte em relação às regiões Sul e Sudeste; e considerando o 

item gordura total, a região Nordeste demonstrou menor consumo do que as regiões Norte,  

Centro Oeste e Sudeste. Ao comparar mudanças alimentares em diferentes regiões brasileiras  

nos últimos anos, foi observado uma redução no consumo de ovos, frios e embutidos, leite e 

queijos (IBGE, 2020). Visto que esses alimentos são frequentemente ingeridos no café da  

manhã, o decréscimo de seus consumos pode impactar no resultado encontrado no presente  

estudo. A região Nordeste também foi destaque pontuando mais em relação aos itens fibra e 

densidade energética. Segundo a POF (2017-2018) o consumo de fibra da dieta reduziu entre 

os dois inquéritos e continua muito abaixo do recomendado (IBGE, 2020). No entanto, em 

relação as capitais nordestinas, o Vigitel 2007 e 2017 encontrou um incremento no consumo de 

frutas e hortaliças (BRASIL, 2008; BRASIL 2018). Em estudo, Canella et al., 2011 

encontraram associação entre refeições com alta densidade energética, seguida de redução na  

densidade de ferro e fibras, fazendo com que a qualidade da mesma diminua. Em revisão 

sistemática, foi constatada uma associação entre consumo de frutas e a adiposidade em 

populações adultas; foi observado que o consumo de frutas inteiras reduz o ganho de peso 

(Hebden et al., 2017). Em estudo, Srour et al., 2019 também encontraram associação entre o  

consumo de ultraprocessados e o impacto negativo na ingestão de fibras que têm efeito protetor 

contra obesidade, câncer de cólon e reto, hipertensão, acidente vascular cerebral, doença 

cardiovascular e diabetes (Slavin, 2008). Ao analisar a POF 2007-2008, Sardinha et al., 2014, 

inferiram que as principais fontes de fibra disponíveis na alimentação dos brasileiros provieram 

de pães, frutas, vegetais, farinha de mandioca, feijões e arroz. No entanto, também foi 

observado que a quantidade de fibras disponível para consumo nos domicílios era escassa em 

todo o país, sendo até mesmo inferior que a metade do preconizado pela OMS. Embora a região 

Nordeste se destaque pelo fato de seus alimentos regionais serem considerados boas fontes de 

inúmeros nutrientes, a população nordestina tem mostrado expressiva prevalência de DCNT 

(BRASIL, 2014; Araujo et al., 2013). 
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Em relação a Região Centro Oeste, foi percebido menor pontuação para carboidrato 

comparado às regiões Norte, Nordeste e Sudeste, e maior pontuação para açúcar de adição em  

relação a todas as outras. Levy-Costa et al., 2005, observaram que na POF 2002-2003 a região 

Centro Oeste era a terceira em que mais se consumia carboidrato. Na pesquisa de 2008-2009, 

foi observado na região os menores percentuais de participação calórica média desse 

macronutriente em relação ao consumo total de energia em homens adultos e idosos (IBGE,  

2010). Na POF atual, nota-se o menor consumo de pão de sal, o segundo menor consumo de 

biscoito salgado, o terceiro menor consumo de cereais matinais quando comparada as outras  

regiões do Brasil. Em relação a menor ingestão de açúcar de adição nesta região, notou-se 

através da POF (2017-2018), o segundo menor consumo de biscoito recheado, o menor 

consumo de achocolatados junto a região Nordeste, o segundo menor consumo de doces à base 

de fruta, sorvete/picolé e o menor consumo de café (IBGE, 2020). Tendo em vista que a adição 

de açúcar, principalmente em bebidas, tem sido um dos fatores determinantes associados ao 

ganho de peso e diabetes mellitus tipo 2 (Ministério da Saúde 2015) e devido ao café, 

independente da faixa etária (com adição de açúcar ou adoçante), ser a bebida mais consumida 

entre os brasileiros (Pereira et al. 2015), o fato do café ter tido o menor percentual na região  

Centro Oeste em relação ao consumo alimentar entre as regiões, pode sugerir, entre outros  

fatores, que o baixo consumo do mesmo, possa estar influenciando positivamente no menor 

consumo de açúcar de adição. 

Segundo a região Sul demonstrou maior ingestão de cálcio em relação às regiões Norte, 

Nordeste e Centro Oeste. Foi também observado um maior consumo de proteína quando 

comparada às regiões Norte, Centro Oeste e Sudeste e maior pontuação para carne processada. 

Segundo o Vigitel (2019), os alimentos mais consumidos na região Sul são a farinha de trigo,  

queijos e predominantemente os alimentos ultraprocessados. Em estudo com populações de  

origem africana foi verificado que em cidades mais desenvolvidas há influência no aumento 

dos casos de excesso de peso relacionado ao consumo elevado de proteínas e quilocalorias  

(Jackson et al., 2006). Lagiou et al., 2012, também observaram que o consumo elevado de  

proteínas e a baixa ingestão de carboidrato (sem considerar as fontes desses macronutrientes),  

a longo prazo podem estar associados ao aumento de risco para doenças cardiovasculares. Em 

concordância com os estudos mencionados anteriormente, um trabalho que avaliou os dados do 

Vigitel entre 2006-2019 observou que as capitais Curitiba e Porto Alegre tiveram as maiores  

prevalências de casos de obesidade nos anos de 2015 e 2019 (Malveira et al., 2021). Inclusive, 

em 2008, a região Sul já apresentava o maior índice de obesidade entre as regiões, equiparando- 
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se e até mesmo ultrapassando os países desenvolvidos (Verdana et al., 2008). Em contrapartida, 

a pontuação para cálcio foi elevada e para carne processada também, indicando uma ingestão  

adequanda deste micronutriente e um menor consumo desse tipo de ultraprocessado, 

respectivamente. Em 2008-2009, o consumo de iogurte nesssa região ganhou destaque e sua 

ingestão se manteve no mesmo nível na pesquisa atual. Em relação ao consumo de queijos e  

outros laticínios a região também ganhou destaque, apesar de seus respectivos consumos terem 

diminuído no período entre 2008-2009. Somente foi observado um percentual mais baixo de 

consumo para o item “leite”, sendo o segundo menor consumo no país. Foi também observado 

que o consumo de carne processada, caiu em relação a pesquisa anterior. Considerando que o  

consumo de carne processada é um dos marcadores de alimentação não saudável, o resultado 

encontrado foi satisfatório. 

Já a região Sudeste, que obteve junto à Norte uma das menores pontuações. Segundo 

estudos, pesquisas realizadas com a população brasileira confirmam que o consumo de 

alimentos processados e ultraprocessados é mais elevado em regiões economicamente mais  

desenvolvidas, como as regiões Sul e Sudeste (Levy-Costa et al., 2005; Martins et al., 2013). 

Essas modificações na dieta tradicional brasileira estão associadas ao aumento da prevalência  

de DCNT, pois o alto consumo de ultraprocessados é um dos fatores de risco modificáveis  

referentes a DCNT no mundo (GBD, 2017; Marrón-Ponce et al., 2019; Motta et al., 2021). Em 

estudo comparativo sobre os alimentos mais consumidos entre as POFs de 2008–2009 e 2017– 

2018, Rodrigues et al., 2021, observaram que, alimentos como biscoitos doces/recheados,  

biscoitos salgados, carne processada, pães, bolos, laticínios, refrigerantes e milho/preparações  

a base de milho se mantiveram entre os 20 alimentos mais consumidos no país. Considerando 

que grande parte desses alimentos fazem parte do grupo de ultraprocessados, que são ricos em 

óleos, gorduras, açúcar, amido, gorduras hidrogenadas, entre outros componentes e que são  

comuns no café da manhã dos brasileiros, deve-se manter um monitoramento da população. 

Ao considerar a área urbana, o resultado obtido foi uma pontuação mais elevada para 

frutas e cálcio, enquanto na área rural foi encontrada uma pontuação maior para gordura total e 

saturada. Segundo estudos, moradores da área urbana demonstram uma tendência de consumo 

alimentar semelhante aos indivíduos de maior renda, com predomínio de carnes, lácteos, frutas, 

verduras, legumes, condimentos, biscoitos e refeições prontas. Além disso, foi encontrada  

maior disponibilidade de carboidrato e proteínas na área rural e lipídeos e energia na área urbana 

(IBGE, 2004; Marchioni et al., 2011; Levy et al., 2012.; Araújo et al., 2013; Pereira et al., 2015). 

Foi também observado que o consumo de alimentos nas áreas rurais foi parecido ao dos 
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indivíduos de menor renda. Sabendo que o gasto com a alimentação representa a maior parte 

dos gastos das famílias da área rural, e que a renda da área urbana é 2,5 vezes maior que a da  

rural, pode-se concluir que moradores das áreas rurais têm menos acesso a uma alimentação 

variada e saudável (Coelho et al., 2009). 

Padrão et al., 2012, analisaram em metanálise que uma dieta rica em frutas, legumes e  

carboidratos complexos e pobre em carne processada, alimentos fritos e carboidratos refinados, 

apontou ser uma boa estratégia para a diminuição da carga global de diabetes tipo 2. Sendo 

assim, torna-se necessário medidas econômicas e de saúde pública que desestimulem o 

consumo de alimentos ultraprocessados e incentivem o consumo de alimentos in natura, com 

o objetivo de aumentar a segurança alimentar e nutricional dos indivíduos, e consequentemente, 

prevenir DCNT (Monteiro et al., 2018; Rodrigues et al., 2021).  Observa-se que a menor 

pontuação em relação ao BMQI geral foi para as carne processada, resultados esses que  

concordam com a POF atual (2017- 2018) onde demonstra uma queda no consumo de pães, 

frutas, carne processada, laticínios, refrigerantes, entre outros alimentos (IBGE, 2019). 

Inclusive, apesar desses alimentos estarem entre os mais consumidos no Brasil, houve redução 

em seus respectivos consumos entre os períodos 2008-2009 e 2017-2018 (Rodrigues et al., 

2021). Esses resultados podem estar associados a crise econômica iniciada em 2015, que 

aumentou a insegurança alimentar no país (Silva et al., 2020). No entanto, a diminuição no 

consumo especificamente de carne processada e refrigerantes foi um fator favorável, levando- 

se em consideração que esses tipos de alimentos têm alto grau de processamento, são 

nutricionalmente pobres e costumam ser de alta densidade energética (Monteiro et al., 2019). 

Ao analisar o padrão alimentar de adultos brasileiros entre 2007-2008/2017-2018, 

Antunes et al., 2021, chegaram à conclusão que não havia um padrão que pudesse ser 

considerado saudável no país. Diante desses resultados, torna-se ainda mais necessária a 

implementação do que é recomendado no Guia Alimentar para População Brasileira, visando a 

promoção da alimentação saudável e consequentemente da saúde (BRASIL, 2014). 

O presente estudo possui algumas limitações, entre elas o fato da aplicação do R24h 

depender da boa memória e da colaboração dos indivíduos entrevistados, além de um bom 

treinamento do entrevistador para que as informações coletadas sejam fidedignas. Além disso, 

não foi considerado nenhum modelo para avaliar a variabilidade intrapessoal, o que aumenta a 

possibilidade de obter resultados atenuados. No entanto, foram utilizados os dois R24h e uma  

definição que combinava com os dois recordatórios. 
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Como pontos fortes destacam-se o uso de um inquérito nacional de base populacional 

que é representativo de toda a população e o fato da POF 2017-2018 incluir a ocasião de 

consumo autodeclarada, o que permite ter precisão sobre qual refeição está sendo realizada no 

ato do consumo. 

Por fim, conclui-se que o estudo evidenciou que a qualidade do café da manhã da 

população adulta brasileira entre 2017-2018 foi baixa, e mostrou associação com fatores como 

raça, renda familiar e região do país. Levando-se em consideração o contexto da pandemia por 

Covid-19 no Brasil, faz-se ainda mais necessário estudos acerca do tema, pois de modo geral, 

apesar dos casos de desnutrição estarem demonstrando uma diminuição, no Brasil é notório um 

aumento de indivíduos em situação de insegurança alimentar devido ao retorno da fome no país 

(Antunes, 2020). Portanto, torna-se necessário mais estudos que avaliem o consumo alimentar 

da população para que seja possível respaldar novas políticas públicas voltadas para a saúde,  

contribuindo para a construção de hábitos alimentares saudáveis no país, principalmente para  

as populações que são mais afetadas. 
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ANEXOS 

Anexo A 
 

Apêndice: Codificação dos itens alimentares correspondente aos grupos fruta/suco da fruta;  

Açúcar de adição e Carne processada, além de alimentos líquidos consumidos no café da  

manhã. 
 

Código do item Descrição do item Grupo 

6802601 Abacaxi Frutas/sucos de frutas 

8507801 Açaí Frutas/sucos de frutas 

8507802 Açaí com guaraná e granola Frutas/sucos de frutas 

6800701 Banana-roxa Frutas/sucos de frutas 

6800901 Banana-são-tome Frutas/sucos de frutas 

6801001 Banana da terra Frutas/sucos de frutas 

6801002 Banana-pacovã Frutas/sucos de frutas 

6801101 Banana (ouro, prata, d'água, etc) Frutas/sucos de frutas 

6801801 Laranja (pêra, seleta, lima, da terra, etc) Frutas/sucos de frutas 

6801901 Lima Frutas/sucos de frutas 

6802407 Laranjinha japonesa / quincan / kinkan Frutas/sucos de frutas 

6803001 Maçã Frutas/sucos de frutas 

6803101 Mamão Frutas/sucos de frutas 

6803108 Papaia Frutas/sucos de frutas 

6803201 Manga Frutas/sucos de frutas 

6803401 Melancia Frutas/sucos de frutas 

6802201 Tangerina Frutas/sucos de frutas 

6802202 Mexerica Frutas/sucos de frutas 

6802217 Bergamota Frutas/sucos de frutas 

6802218 Mimosa Frutas/sucos de frutas 

6802223 Tanja Frutas/sucos de frutas 

6802227 Maricota Frutas/sucos de frutas 

6802305 Grapefruit / toranja Frutas/sucos de frutas 

6803901 Uva Frutas/sucos de frutas 

6803912 Uva passa Frutas/sucos de frutas 

6811001 Damasco Frutas/sucos de frutas 

6902401 Fruta seca ou desidratada Frutas/sucos de frutas 

6902402 Passa Frutas/sucos de frutas 

6602601 Pataua Frutas/sucos de frutas 

6802001 Limão (comum, galego, etc) Frutas/sucos de frutas 

6802501 Cana de açúcar Frutas/sucos de frutas 

6802701 Abacate Frutas/sucos de frutas 

6802801 Caqui Frutas/sucos de frutas 

6802901 Figo Frutas/sucos de frutas 

6803301 Maracujá Frutas/sucos de frutas 

6803501 Melão Frutas/sucos de frutas 

6803601 Pêra Frutas/sucos de frutas 
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6803701 Pêssego Frutas/sucos de frutas 

6803801 Fruta de conde Frutas/sucos de frutas 

6803802 Pinha (fruta de conde) Frutas/sucos de frutas 

6803803 Ata Frutas/sucos de frutas 

6804001 Jenipapo Frutas/sucos de frutas 

6804101 Jaca Frutas/sucos de frutas 

6804201 Goiaba Frutas/sucos de frutas 

6804203 Araçá açu (goiaba) Frutas/sucos de frutas 

6804301 Ameixa Frutas/sucos de frutas 

6804401 Caju Frutas/sucos de frutas 

6804501 Cereja Frutas/sucos de frutas 

6804601 Cajá manga Frutas/sucos de frutas 

6804602 Cajarana Frutas/sucos de frutas 

6804701 Tapereba / taperiba / cajá-mirim / cajá-pequeno Frutas/sucos de frutas 

6804705 Cajá Frutas/sucos de frutas 

6804801 Carambola Frutas/sucos de frutas 

6804908 Jabuticaba / jaboticaba Frutas/sucos de frutas 

6805001 Graviola / jaca-de-pobre Frutas/sucos de frutas 

6805101 Araticum Frutas/sucos de frutas 

6805201 Morango Frutas/sucos de frutas 

6805301 Jambo Frutas/sucos de frutas 

6805401 Atemoia Frutas/sucos de frutas 

6805501 Groselha Frutas/sucos de frutas 

6805601 Mangaba Frutas/sucos de frutas 

6805701 Araca Frutas/sucos de frutas 

6805901 Fruta pão Frutas/sucos de frutas 

6806001 Sapoti Frutas/sucos de frutas 

6806101 Uxi Frutas/sucos de frutas 

6806201 Tamarindo Frutas/sucos de frutas 

6806301 Cacau (fruta) Frutas/sucos de frutas 

6806401 Pitomba Frutas/sucos de frutas 

6806501 Bacuri Frutas/sucos de frutas 

6806601 Inga Frutas/sucos de frutas 

6806701 Pequi Frutas/sucos de frutas 

6806704 Piquia Frutas/sucos de frutas 

6806801 Pitanga Frutas/sucos de frutas 

6806901 Ciriguela Frutas/sucos de frutas 

6806902 Ceriguela / seriguela / siriguela Frutas/sucos de frutas 

6807001 Murici Frutas/sucos de frutas 

6807101 Umbu Frutas/sucos de frutas 

6807202 Biribá / beribá Frutas/sucos de frutas 

6807301 Cupuaçu Frutas/sucos de frutas 

6807401 Nectarina Frutas/sucos de frutas 

6807501 Mari Frutas/sucos de frutas 

6807701 Acerola Frutas/sucos de frutas 



55  

 

6807801 Kiwi Frutas/sucos de frutas 

6808001 Abiu Frutas/sucos de frutas 

6808101 Abricó Frutas/sucos de frutas 

6808201 Jurubeba Frutas/sucos de frutas 

6809901 Amora Frutas/sucos de frutas 

6810001 Lichia Frutas/sucos de frutas 

6810201 Jamelão (jamburão) Frutas/sucos de frutas 

6810402 Fisális Frutas/sucos de frutas 

6810501 Cranberry Frutas/sucos de frutas 

6810901 Tâmara Frutas/sucos de frutas 

8504401 Salada de frutas Frutas/sucos de frutas 

8213601 Suco de clorofila Frutas/sucos de frutas 

8216001 Suco couve Frutas/sucos de frutas 

8216101 Suco detox Frutas/sucos de frutas 

8216201 Suco verde Frutas/sucos de frutas 

8216601 Limonada Frutas/sucos de frutas 

8217001 Suco natural de fruta Frutas/sucos de frutas 

8217101 Suco natural de vegetais Frutas/sucos de frutas 

8217201 Suco natural, mistura de frutas Frutas/sucos de frutas 

8217301 Suco natural, mistura de frutas e vegetais Frutas/sucos de frutas 

8280201 Suco de caja/ mangaba/ tapereba e outros regionais Frutas/sucos de frutas 

8280301 Suco de melancia Frutas/sucos de frutas 

8280401 Suco de tamarindo Frutas/sucos de frutas 

8280501 Suco de uva Frutas/sucos de frutas 

8302409 Cajuina Frutas/sucos de frutas 

8500401 Suco Frutas/sucos de frutas 

8500402 Suco de abacaxi Frutas/sucos de frutas 

8500403 Suco de acerola Frutas/sucos de frutas 

8500404 Suco de beterraba Frutas/sucos de frutas 

8500405 Suco de cupuacu Frutas/sucos de frutas 

8500406 Suco de goiaba Frutas/sucos de frutas 

8500407 Suco de laranja Frutas/sucos de frutas 

8500408 Suco de laranja com banana Frutas/sucos de frutas 

8500409 Suco de laranja e beterraba Frutas/sucos de frutas 

8500410 Suco de laranja e cenoura Frutas/sucos de frutas 

8500411 Suco de laranja cenoura e beterraba Frutas/sucos de frutas 

8500412 Suco de mamao Frutas/sucos de frutas 

8500413 Suco de manga Frutas/sucos de frutas 

8500414 Suco de maracuja Frutas/sucos de frutas 

8500415 Suco de melao Frutas/sucos de frutas 

8500416 Suco de morango Frutas/sucos de frutas 

8500417 Suco de pessego Frutas/sucos de frutas 

8500418 Suco de pessego em calda Frutas/sucos de frutas 

7702302 Pasta de carne em conserva Carne Processada 

7702402 Pasta de presunto em conserva Carne Processada 
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7702502 Pasta de galinha em conserva Carne Processada 

7702705 Presuntada Carne Processada 

7702707 Fiambre Carne Processada 

7702801 Salsicha em conserva Carne Processada 

7703902 Pasta de peixe em conserva Carne Processada 

7805401 Peito de peru light Carne Processada 

8100802 Copa de porco defumada Carne Processada 

8102101 Salsicha Carne Processada 

8102103 Salsichao Carne Processada 

8102204 Linguica (suina, bovina, mista, etc) Carne Processada 

8102205 Linguica calabresa Carne Processada 

8102207 Linguica de frango Carne Processada 

8102401 Chourico Carne Processada 

8102402 Morcela Carne Processada 

8102403 Morcilha Carne Processada 

8102501 Paio Carne Processada 

8102601 Mortadela Carne Processada 

8102701 Salame Carne Processada 

8102702 Salaminho Carne Processada 

8102801 Blanquet de peru Carne Processada 

8102901 Presunto Carne Processada 

8102905 Presunto parma Carne Processada 

8103601 Apresuntado Carne Processada 

8104001 Pate (figado, calabres, frango, presunto, etc) Carne Processada 

8105001 Mortadela light Carne Processada 

8579138 Ensopadinho de linguica com batata Carne Processada 

8579139 Ensopadinho de linguica com legumes Carne Processada 

6500902 Sucrilhos de milho Açucar de adição 

6500903 Cereal matinal de milho em flocos Açucar de adição 

6502001 Farinha lactea Açucar de adição 

6502101 Neston Açucar de adição 

8000201 Pão doce Açucar de adição 

8000203 Chineque Açucar de adição 

8000208 Pão doce com recheio Açucar de adição 

8000213 Pão de leite Açucar de adição 

8000223 Pão de coco Açucar de adição 

8000229 Pão de mel Açucar de adição 

8000234 Panetone Açucar de adição 

8000249 Pão doce sem recheio Açucar de adição 

8002001 Rosca doce Açucar de adição 

8002612 Bolo de fubá Açucar de adição 

8002613 Bolo de fubá cremoso Açucar de adição 

8002605 Angusor de milho Açucar de adição 

8002601 Bolo de milho Açucar de adição 

8002703 Bolo de macaxeira Açucar de adição 
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8002704 Bolo de goma Açucar de adição 

8002702 Bolo de tapioca Açucar de adição 

8002701 Bolo de aipim Açucar de adição 

8002705 Bolo de mandioca Açucar de adição 

8002801 Bolo de batata doce Açucar de adição 

8002901 Bolo de arroz Açucar de adição 

8003101 Bolo de cara Açucar de adição 

8003702 Filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) Açucar de adição 

8003801 Bolo de chocolate Açucar de adição 

8003802 Muffin Açucar de adição 

8004001 Bolo de laranja Açucar de adição 

8004101 Bolo de coco Açucar de adição 

8004201 Bolo de cenoura Açucar de adição 

8004601 Bolo de trigo Açucar de adição 

8004602 Pão de lo Açucar de adição 

8004603 Bolo simples Açucar de adição 

8002503 Cuca de qualquer tipo Açucar de adição 

8002609 Grustoli (bolinho doce) Açucar de adição 

8010601 Bolo de banana Açucar de adição 

8010602 Bolo de abacaxi Açucar de adição 

8010604 Bolo de fruta Açucar de adição 

8010605 Bolo de limao Açucar de adição 

8012601 Bolo cuca Açucar de adição 

8012602 Cuca alema Açucar de adição 

8012701 Bolo de abobora Açucar de adição 

8012702 Bolo de cenoura com recheio e cobertura de chocolate Açucar de adição 

8012901 Bolo de cenoura sem recheio com cobertura Açucar de adição 

8013001 Bolo de chocolate com recheio e cobertura Açucar de adição 

8013301 Bolo doce com recheio e cobertura Açucar de adição 

8013302 Cupcake Açucar de adição 

8013401 Bolo ingles Açucar de adição 

8013601 Brownie Açucar de adição 

8502501 Bolinho de coco Açucar de adição 

6917401 Waffle Açucar de adição 

8002502 Rocambole Açucar de adição 

8002508 Rocambole doce Açucar de adição 

8002509 Bolo de rolo Açucar de adição 

8003501 Tortas doces de qualquer sabor Açucar de adição 

8003701 Sonho Açucar de adição 

8003703 Sonho recheado coberto com Açúcar Açucar de adição 

8003704 Sonho recheado com cobertura de chocolate Açucar de adição 

8002002 Rosquinha doce Açucar de adição 

8002301 Biscoito doce Açucar de adição 

8002302 Cavaco chines Açucar de adição 

8002305 Sequilho Açucar de adição 
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8002306 Tareco Açúcar de adição 

8002309 Solda/ soda/ bolacha de rapadura Açúcar de adição 

8002315 Brevidade Açúcar de adição 

8002334 Bolacha doce Açúcar de adição 

8002335 Maria maluca (bolacha doce) Açúcar de adição 

8004701 Broa Açúcar de adição 

6904701 Beijo de moça Açúcar de adição 

6904401 Canudinho recheado Açúcar de adição 

8004801 Biscoito recheado Açúcar de adição 

8004807 Waffer / wafer (biscoito) Açúcar de adição 

8004809 Alfajores (biscoito) Açúcar de adição 

8004810 Bolacha recheada Açúcar de adição 

8004814 Rosquinha recheada de qualquer sabor Açúcar de adição 

7901301 Yakult de qualquer sabor Açúcar de adição 

7901303 Bebida lactea Açúcar de adição 

7901304 Leite fermentado Açúcar de adição 

6900701 Tablete de chocolate Açúcar de adição 

6900702 Barra de chocolate Açúcar de adição 

6900703 Chocolate, tablete não especificado Açúcar de adição 

6900706 Confete Açúcar de adição 

6900710 Chocolate, tablete, ao leite Açúcar de adição 

6900711 Chocolate, tablete, ao leite, recheado Açúcar de adição 

6900712 Chocolate, tablete, branco Açúcar de adição 

6900713 Chocolate, tablete, branco, recheado Açúcar de adição 

6900714 Chocolate, tablete, meio amargo Açúcar de adição 

6900716 Chocolate, tablete, recheado não especificado Açúcar de adição 

6900801 Chocolate em po de qualquer marca Açúcar de adição 

6900901 Bombom de qualquer marca Açúcar de adição 

6900904 Trufa Açúcar de adição 

6903601 Brigadeiro Açúcar de adição 

6905603 Ioio creme (chocolate em creme) Açúcar de adição 

6905606 Nutella Açúcar de adição 

6905801 Ovo de pascoa Açúcar de adição 

6905804 Kinder ovo Açúcar de adição 

6915902 Calda de chocolate Açúcar de adição 

8507601 Chocolate Açúcar de adição 

6900818 Ovomaltine Açúcar de adição 

6900819 Ovomaltine em po Açúcar de adição 

6900821 Achocolatado em po Açúcar de adição 

6501515 Sagu de tapioca Açúcar de adição 

6901002 Mousse Açúcar de adição 

6902601 Pudim de qualquer sabor Açúcar de adição 

6902607 Danette pudim Açúcar de adição 

6902701 Manjar Açúcar de adição 

6902902 Cuscuz de tapioca Açúcar de adição 
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6902910 Cuscuz com leite Açúcar de adição 

6902911 Cuscuz com leite de coco Açúcar de adição 

6903002 Baba de moca Açúcar de adição 

6904104 Cacarola italiana Açúcar de adição 

6904201 Doce à base de leite Açúcar de adição 

6904203 Ambrosia Açúcar de adição 

6904204 Leite geleificado Açúcar de adição 

6904205 Chandele de qualquer sabor Açúcar de adição 

6904301 Doce de leite Açúcar de adição 

6904302 Mumu Açúcar de adição 

6906001 Arroz-doce Açúcar de adição 

6907501 Milk shake Açúcar de adição 

6915302 Pudim de chocolate Açúcar de adição 

6915304 Pudim de leite Açúcar de adição 

6915306 Pudim de Pão Açúcar de adição 

6915310 Pudim flan Açúcar de adição 

6916101 Creme brule Açúcar de adição 

6916801 Olho de sogra Açúcar de adição 

7900901 Leite condensado Açúcar de adição 

7900903 Leite beijinho Açúcar de adição 

8501902 Mungunza Açúcar de adição 

8501903 Canjica Açúcar de adição 

8501904 Curau Açúcar de adição 

8501906 Curau de milho Açúcar de adição 

6901203 Pasta de amendoim Açúcar de adição 

6903201 Doce de amendoim Açúcar de adição 

6903202 Pe de moleque Açúcar de adição 

6903203 Pacoca Açúcar de adição 

6903204 Torrao de amendoim Açúcar de adição 

6903205 Pacoquinha de amendoim Açúcar de adição 

6903207 Amendoim caramelizado Açúcar de adição 

6903209 Amendoim achocolatado Açúcar de adição 

6915801 Cajuzinho Açúcar de adição 

6916201 Doce arabe Açúcar de adição 

6917301 Toucinho do ceu Açúcar de adição 

6901001 Geleia de frutas de qualquer marca ou sabor Açúcar de adição 

6901201 Doce de frutas em pasta de qualquer sabor Açúcar de adição 

6901204 Pessegada Açúcar de adição 

6901206 Marmelada Açúcar de adição 

6901209 Figada Açúcar de adição 

6901211 Goiabada Açúcar de adição 

6901224 Mariola Açúcar de adição 

6901231 Doce de banana em pasta Açúcar de adição 

6901240 Bananada Açúcar de adição 

6901301 Doce de frutas em calda de qualquer sabor Açúcar de adição 
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6901401 Doce de frutas cristalizado de qualquer sabor Açúcar de adição 

6904601 Schimier / chimia de fruta (exceto de cana) Açúcar de adição 

6915602 Banana caramelada Açúcar de adição 

6915603 Banana flambada Açúcar de adição 

6915702 Bananinha com chocolate Açúcar de adição 

6915904 Calda sabor fruta (morango, etc) Açúcar de adição 

6916501 Maca do amor Açúcar de adição 

6980101 Delicia de abacaxi Açúcar de adição 

6900501 Sorvete de qualquer sabor industrializado Açúcar de adição 

6900502 Picole de qualquer sabor industrializado Açúcar de adição 

6900507 Sorvete de palito Açúcar de adição 

6904801 Picole ensacado Açúcar de adição 

6904802 Din din Açúcar de adição 

6904804 Chupe chupe Açúcar de adição 

6904807 Gelinho, sacole Açúcar de adição 

6914901 Sorvete à base de iogurte Açúcar de adição 

6915001 Sorvete de casquinha / cone Açúcar de adição 

6915101 Sorvete sundae Açúcar de adição 

6915308 Pudim de sorvete Açúcar de adição 

6900301 Açúcar demerara Açúcar de adição 

6900304 Açúcar mascavo Açúcar de adição 

6900401 Rapadura Açúcar de adição 

6900402 Alfenim de cana Açúcar de adição 

6900403 Batida (rapadura) Açúcar de adição 

6901501 Melado Açúcar de adição 

6901602 Mel Açúcar de adição 

6902301 Schimier / chimia de cana Açúcar de adição 

6906602 Açúcar Açúcar de adição 

6915905 Extrato de malte Açúcar de adição 

6901801 Adocante artificial Açúcar de adição 

6907001 Açúcar light Açúcar de adição 

6914002 Adocante em po light Açúcar de adição 

6914003 Adocante liquido light Açúcar de adição 

6900601 Chicletes Açúcar de adição 

6900603 Bala Açúcar de adição 

6900604 Caramelo (bala) Açúcar de adição 

6900605 Drops Açúcar de adição 

6900606 Pastilha Açúcar de adição 

6900607 Pirulito Açúcar de adição 

6900609 Goma de mascar Açúcar de adição 

6900610 Jujuba Açúcar de adição 

6900615 Bala de coco Açúcar de adição 

6900616 Bala de goma Açúcar de adição 

6900617 Bala de fruta Açúcar de adição 

6901101 Geleia de mocoto Açúcar de adição 
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6901701 Gelatina de qualquer sabor Açúcar de adição 

6902004 Merengue Açúcar de adição 

6902209 Marshmallow Açúcar de adição 

6903001 Maria mole Açúcar de adição 

6903101 Cocada Açúcar de adição 

6903102 Quebra queixo Açúcar de adição 

6903701 Bomba de qualquer tipo Açúcar de adição 

6903801 Mil folhas Açúcar de adição 

6903802 Doce de massa folhada Açúcar de adição 

6903901 Queijadinha Açúcar de adição 

6904101 Doce à base de ovos Açúcar de adição 

6904105 Quindim Açúcar de adição 

6904202 Pave de qualquer sabor Açúcar de adição 

6905001 Churro Açúcar de adição 

6905901 Torrone Açúcar de adição 

6907201 Barra de cereais Açúcar de adição 

6907203 Barra de cereais doce Açúcar de adição 

6907401 Rabanada Açúcar de adição 

6908501 Suspiro Açúcar de adição 

6916401 Doces (confeitaria) não especificado Açúcar de adição 

6916601 Marron glace Açúcar de adição 

6916901 Pastel com recheio doce Açúcar de adição 

6917001 Pastel de nata Açúcar de adição 

6980001 Doce de abobora Açúcar de adição 

8006102 Crepe / panqueca doce Açúcar de adição 

8006103 Crepe / panqueca de chocolate Açúcar de adição 

8006104 Crepe / panqueca de doce de leite Açúcar de adição 

8006105 Crepe / panqueca de fruta com Açúcar e canela Açúcar de adição 

8006107 Crepe / panqueca de geleia Açúcar de adição 

8006108 Crepe / panqueca de nutella Açúcar de adição 

8013303 Profiteroles (com recheio e cobertura de chocolate) Açúcar de adição 

8013701 Cheesecake Açúcar de adição 

8013801 Croissant com recheio doce Açúcar de adição 

8080103 Tapioca doce recheada Açúcar de adição 

8500938 Pizza doce de qualquer sabor Açúcar de adição 

8507701 Gemada Açúcar de adição 

8579266 Sagu ao vinho tinto Açúcar de adição 

6907901 Geleia diet Açúcar de adição 

6908001 Doce de frutas diet Açúcar de adição 

6909601 Sorvete de qualquer sabor industrializado light Açúcar de adição 

6909701 Sorvete de qualquer sabor industrializado diet Açúcar de adição 

6909901 Chiclete diet Açúcar de adição 

6910002 Barra de chocolate light Açúcar de adição 

6910102 Barra de chocolate diet Açúcar de adição 

6910221 Achocolatado em po light Açúcar de adição 
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6910321 Achocolatado em po diet Açúcar de adição 

6910601 Geleia de frutas de qualquer marca ou sabor light Açúcar de adição 

6910604 Geleia light Açúcar de adição 

6910605 Geleia de frutas light Açúcar de adição 

6910701 Doce de frutas em barra ou pasta light Açúcar de adição 

6910702 Doce de frutas em pasta light Açúcar de adição 

6911301 Doce de leite diet Açúcar de adição 

6912501 Barra de cereais diet Açúcar de adição 

6912502 Barra de cereais doce diet Açúcar de adição 

6912801 Milk shake diet Açúcar de adição 

6913001 Cocada diet Açúcar de adição 

6913103 Pacoca diet Açúcar de adição 

6913801 Doce à base de leite diet Açúcar de adição 

6913901 Gelatina de qualquer sabor light / diet Açúcar de adição 

8202402 Q-suco Açúcar de adição 

8202403 Q-refresko Açúcar de adição 

8280101 Suco industrializado Açúcar de adição 

8500601 Refresco Açúcar de adição 

8500602 Refresco de caju Açúcar de adição 

8500603 Refresco de groselha Açúcar de adição 

8500604 Refresco de laranja Açúcar de adição 

8500605 Refresco de maracuja Açúcar de adição 

8500606 Refresco de limao Açúcar de adição 

8500609 Refresco tang Açúcar de adição 

8200101 Refrigerante de cola tradicional Açúcar de adição 

8200102 Coca cola tradicional Açúcar de adição 

8200202 Fanta laranja tradicional Açúcar de adição 

8200208 Sukita tradicional Açúcar de adição 

8200211 Refrigerante de laranja tradicional Açúcar de adição 

8200301 Refrigerante de guarana tradicional Açúcar de adição 

8200302 Guarana tradicional Açúcar de adição 

8200308 Refresco de guarana natural Açúcar de adição 

8200407 Sprite refrigerante tradicional Açúcar de adição 

8200411 Refrigerante de limao tradicional Açúcar de adição 

8200505 Fanta uva tradicional Açúcar de adição 

8200507 Refrigerante de uva tradicional Açúcar de adição 

8201015 Agua mineral gaseificada com sumo de fruta Açúcar de adição 

8201104 Mate tradicional Açúcar de adição 

8201802 Tubaina tradicional Açúcar de adição 

8203501 Refrigerante não especificado Açúcar de adição 

8204902 Agua tonica tradicional Açúcar de adição 

8216501 Ice tea tradicional Açúcar de adição 

8217401 Tampico Açúcar de adição 

6900822 Toddynho Açúcar de adição 

6910322 Toddynho diet Açúcar de adição 
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7903101 Leite com sabor Açúcar de adição 

7903102 Leite achocolatado Açúcar de adição 

7903109 Leite aromatizado Açúcar de adição 

7903110 Bebida achocolatada Açúcar de adição 

7906702 Leite achocolatado light Açúcar de adição 

7906710 Bebida achocolatada light Açúcar de adição 

7906801 Leite com sabor diet Açúcar de adição 

7906802 Leite achocolatado diet Açúcar de adição 

8204503 Chocomilk Açúcar de adição 

7902301 Leite de soja com sabor Açúcar de adição 

7902303 Ades original Açúcar de adição 

7903501 Leite de soja em po Açúcar de adição 

7906901 Leite de soja em po light Açúcar de adição 

6505101 Sustagem Açúcar de adição 

7900101 Leite de vaca integral Liquidos 

7900201 Leite de vaca fresco Liquidos 

7900301 Leite de cabra Liquidos 

7900601 Leite em po integral Liquidos 

7900801 Leite em po Liquidos 

7903801 Leite não especificado pasteurizado Liquidos 

7900710 Leite em po desnatado Liquidos 

7903601 Leite de vaca desnatado Liquidos 

7903702 Leite de vaca semidesnatado Liquidos 

7901301 Yakult de qualquer sabor Liquidos 

7901303 Bebida lactea Liquidos 

7901304 Leite fermentado Liquidos 

7980001 Leite sem lactose Liquidos 

8201004 Agua mineral Liquidos 

8201005 Agua mineral sem gas Liquidos 

8201007 Agua mineral com gas Liquidos 

8216301 Agua Liquidos 

8280001 Agua com limao ou outras frutas/ hortalicas Liquidos 

8300301 Aguardente Liquidos 

8300302 Cachaca Liquidos 

8300501 Batida de qualquer sabor Liquidos 

8300701 Rum Liquidos 

8300801 Vodka Liquidos 

8301001 Uisque Liquidos 

8301002 Whisky Liquidos 

8301203 Espumante Liquidos 

8301301 Vermute Liquidos 

8301601 Conhaque Liquidos 

8301701 Drink dreher Liquidos 

8301901 Licor de qualquer sabor Liquidos 

8302416 Catuaba Liquidos 
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8302901 Coquetel de frutas Liquidos 

8303101 Caipirinha Liquidos 

8303102 Caipivodka Liquidos 

8303501 Bebida alcoolica Liquidos 

8304601 Quentao Liquidos 

8304901 Coquetel de frutas com alcool Liquidos 

8305201 Drink - mistura de bebidas Liquidos 

8305401 Ponche com frutas Liquidos 

8305501 Sake / saque Liquidos 

8305701 Sidra com frutas, cidra com frutas Liquidos 

8300101 Cerveja Liquidos 

8300201 Chopp Liquidos 

8303301 Cerveja sem alcool Liquidos 

8301201 Champanhe Liquidos 

8301202 Sidra champanhe Liquidos 

8302415 Vinho Liquidos 

8305801 Vinho quente Liquidos 

8305901 Vinho sem alcool Liquidos 

8213601 Suco de clorofila Liquidos 

8216001 Suco couve Liquidos 

8216101 Suco detox Liquidos 

8216201 Suco verde Liquidos 

8216601 Limonada Liquidos 

8217001 Suco natural de fruta Liquidos 

8217101 Suco natural de vegetais Liquidos 

8217201 Suco natural, mistura de frutas Liquidos 

8217301 Suco natural, mistura de frutas e vegetais Liquidos 

8280201 Suco de caja/ mangaba/ tapereba e outros regionais Liquidos 

8280301 Suco de melancia Liquidos 

8280401 Suco de tamarindo Liquidos 

8280501 Suco de uva Liquidos 

8302409 Cajuina Liquidos 

8500401 Suco Liquidos 

8500402 Suco de abacaxi Liquidos 

8500403 Suco de acerola Liquidos 

8500404 Suco de beterraba Liquidos 

8500405 Suco de cupuacu Liquidos 

8500406 Suco de goiaba Liquidos 

8500407 Suco de laranja Liquidos 

8500408 Suco de laranja com banana Liquidos 

8500409 Suco de laranja e beterraba Liquidos 

8500410 Suco de laranja e cenoura Liquidos 

8500411 Suco de laranja cenoura e beterraba Liquidos 

8500412 Suco de mamao Liquidos 

8500413 Suco de manga Liquidos 
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8500414 Suco de maracuja Liquidos 

8500415 Suco de melao Liquidos 

8500416 Suco de morango Liquidos 

8500417 Suco de pessego Liquidos 

8500418 Suco de pessego em calda Liquidos 

8202402 Q-suco Liquidos 

8202403 Q-refresko Liquidos 

8280101 Suco industrializado Liquidos 

8500601 Refresco Liquidos 

8500602 Refresco de caju Liquidos 

8500603 Refresco de groselha Liquidos 

8500604 Refresco de laranja Liquidos 

8500605 Refresco de maracuja Liquidos 

8500606 Refresco de limao Liquidos 

8500609 Refresco tang Liquidos 

8211002 Q-suco light Liquidos 

8211102 Q-suco diet Liquidos 

8500607 Refresco clight Liquidos 

8500608 Refresco de guarana natural light / diet Liquidos 

8200101 Refrigerante de cola tradicional Liquidos 

8200102 Coca cola tradicional Liquidos 

8200202 Fanta laranja tradicional Liquidos 

8200208 Sukita tradicional Liquidos 

8200211 Refrigerante de laranja tradicional Liquidos 

8200301 Refrigerante de guarana tradicional Liquidos 

8200302 Guarana tradicional Liquidos 

8200308 Refresco de guarana natural Liquidos 

8200407 Sprite refrigerante tradicional Liquidos 

8200411 Refrigerante de limao tradicional Liquidos 

8200505 Fanta uva tradicional Liquidos 

8200507 Refrigerante de uva tradicional Liquidos 

8201015 Agua mineral gaseificada com sumo de fruta Liquidos 

8201017 Bebida refrigerante, tipo h2o Liquidos 

8201104 Mate tradicional Liquidos 

8201802 Tubaina tradicional Liquidos 

8203501 Refrigerante não especificado Liquidos 

8204902 Agua tonica tradicional Liquidos 

8216501 Ice tea tradicional Liquidos 

8217401 Tampico Liquidos 

8200701 Refrigerante de cola light Liquidos 

8200702 Coca cola light Liquidos 

8200801 Refrigerante de cola diet Liquidos 

8201511 Refrigerante de laranja diet Liquidos 

8201601 Refrigerante de guarana light Liquidos 

8201602 Guarana light Liquidos 



66  

 

8207401 Refrigerante de guarana diet Liquidos 

8207402 Guarana diet Liquidos 

8207501 Refrigerante de limao light Liquidos 

8207601 Refrigerante de limao diet Liquidos 

8207701 Refrigerante de uva diet / light Liquidos 

8209002 Agua tonica light Liquidos 

8212802 Mate diet Liquidos 

8212902 Agua tonica diet Liquidos 

6900822 Toddynho Liquidos 

6910322 Toddynho diet Liquidos 

7903101 Leite com sabor Liquidos 

7903102 Leite achocolatado Liquidos 

7903109 Leite aromatizado Liquidos 

7903110 Bebida achocolatada Liquidos 

7906702 Leite achocolatado light Liquidos 

7906710 Bebida achocolatada light Liquidos 

7906801 Leite com sabor diet Liquidos 

7906802 Leite achocolatado diet Liquidos 

8204503 Chocomilk Liquidos 

7902301 Leite de soja com sabor Liquidos 

7902303 Ades original Liquidos 

7903501 Leite de soja em po Liquidos 

7906901 Leite de soja em po light Liquidos 

8501302 Cafe Liquidos 

8501303 Cafe com leite Liquidos 

8501304 Cafe tipo expresso Liquidos 

8501305 Cafe tipo capuccino Liquidos 

8501306 Cafe cappucino descafeinado Liquidos 

8501307 Cafe cappucino light / diet Liquidos 

8501308 Cafe carioca Liquidos 

8501309 Cafe com substituto do leite Liquidos 

8501310 Cafe descafeinado Liquidos 

8501311 Cafe expresso descafeinado Liquidos 

8202701 Cha preto Liquidos 

8202801 Cha mate Liquidos 

8202803 Erva mate Liquidos 

8202804 Chimarrao Liquidos 

8202805 Terere Liquidos 

8205201 Cha diet (preto, camomila, erva cidreira, capim limao, etc) Liquidos 

8206301 Cha (preto, camomila, erva cidreira, capim limao, etc) Liquidos 

8213301 Cha verde, cha branco, cha vermelho Liquidos 

8215701 Cha preto descafeinado Liquidos 

8215801 Cha verde, branco ou vermelho diet ou light Liquidos 

8215901 Cha, ervas não especificado Liquidos 

6905702 Guarana em po Liquidos 
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8202001 Caldo de cana Liquidos 

8202002 Garapa Liquidos 

8202101 Agua de coco Liquidos 

8203603 Cevada em po Liquidos 

8205801 Energetico Liquidos 

8205803 Gatorade Liquidos 

8205805 Bebida isotonica Liquidos 

8205901 Bebida energetica Liquidos 

8216701 Substituto de cafe não especificado Liquidos 



 

ANEXO B 

Tabela: Pontuação do BMQI e componentes para a população adulta do Brasil de acordo com as características socioeconômicas, demográficas e 

regiões do país para população adulta que realizou o café da manhã. INA/POF 2017-2018 (n= 26399, N= 104239590). 

Componentes BMQI Frutas Cálcio Fibra Densidade Energética 

 Média IC 95% Média IC 95% Média IC 95% Média IC 95% Média IC 95% 
BMQI 38,73 (38,39; 39,06) 0,98 (0,92; 1,05) 3,10 (3,03; 3,17) 3,61 (3,55; 3,68) 0,80 (0,75; 0,85) 
Sexo      

Masculino 39,35 (38,91; 39,79) 0,95 (0,85; 1,04) 3,19 (3,09; 3,28) 3,97 (3,88; 4,06) 0,76 (0,69; 0,83) 

Feminino 38,12 (37,74; 38,51) 1,02 (0,93; 1,11) 3,02 (2,93; 3,10) 3,27 (3,19; 3,34) 0,84 (0,77; 0,90) 
Região      

Norte 35,76 (35,07; 36,45) 0,63 (0,50; 0,77) 2,7 (2,52; 2,87) 3,48 (3,29; 3,67) 0,57 (0,41; 0,73) 

Nordeste 39,88 (39,43; 40,33) 1,03 ( 0,94; 1,12) 2,90 (2,80; 3,01) 4,50 (4,40; 4,61) 1,28 (1,18; 1,39) 
Sudeste 35,65 (35,03; 36,27) 0,98 ( 0,85; 1,12) 3,24 (3,11; 3,37) 3,29 (3,17; 3,40) 0,56 (0,48; 0,65) 

Sul 45,30 (44,59; 46,01) 1,06 ( 0,92;1,20) 3,40 (3,22; 3,58) 3,28 (3,14; 3,43) 0,73 (0,61; 0,85) 

Centro-Oeste 43,08 (42,31; 43,86) 1,05 ( 0,85; 1,25) 2,91 (2,72; 3,09) 3,06 (2,89; 3,23) 0,80 (0,64; 0,96) 

Cor da Pele      

Branca 39,34 (38,74; 39,95) 1,17 ( 1,05; 1,29) 3,47 (3,35; 3,58) 3,55 (3,45; 3,65) 0,80 (0,71; 0,89) 
Preta 38,36 (37,45; 39,26) 0,94 (0,78; 1,10) 2,85 (2,68; 3,03) 3,70 (3,53; 3,86) 0,83 (0,69;0,97) 

Amarela 34,71 (30,65; 38,78) 1,04 (0,30; 1,78) 2,73 (1,68; 3,78) 3,24 (2,24; 4,24) 0,46 (0,06; 0,85) 
Parda 38,27 (37,90; 38,65) 0,81 (0,73; 0,90) 2,82 ( 2,74; 2,91) 3,65 (3,57; 3,74) 0,79 (0,72; 0,85) 
Indígena 40,67 (35,24; 46,09) 1,58 (0,16; 3,01) 2,58 ( 1,27; 3,89) 3,90 (2,66; 5,15) 1,62 (0,17; 3,07) 

Não Declarado 40,56 (33,12; 48,00) 2,53 (0,47; 4,59) 2,28 ( 0,95; 3,62) 3,77 (2,15; 5,40) 1,65 (0,07; 3,23) 

Renda Mensal      

Até 0.5 SM 37,22 (36,51; 37,94) 0,34 (0,26; 0,42) 1,85 ( 1,71; 1,98) 3,54 ( 3,36; 3,73) 0,83 (0,67; 0,99) 

>0.5 até 1 SM 37,55 (36,90; 38,19) 0,48 (0,39; 0,56) 2,41 (2,28;2,55) 3,60 ( 3,47; 3,72) 0,65 (0,56; 0,74) 
>1 até 2 SM 38,48 (38,02; 38,94) 0,84 (0,74; 0,93) 2,99 (2,88; 3,10) 3,56 (3,46; 3,67) 0,65 (0,57; 0,73) 
> 2 SM 39,95 (39,26; 40,65) 1,54 (1,39; 1,69) 3,88 (3,75;4,01) 3,68 ( 3,57; 3,79) 1,00 (0,89; 1,10) 

Situação Regional      

Urbano 38,86 (38,48; 39,23) 1,06 (0,98; 1,14) 3,21 (3,13; 3,29) 3,65 (3,58; 3,72) 0,77 (0,71; 0,83) 

Rural 37,93 (37,32; 38,54) 0,51 (0,42; 0,59) 2,42 (2,30; 2,54) 3,40 (3,25; 3,54) 0,98 (0,83; 1,13) 

Escolaridade      

< 9 anos estudados 37,79 (37,35; 38,22) 0,52 (0,45; 0,59) 2,36 (2,27; 2,45) 3,41 (3,31; 3,50) 0,71 (0,64; 0,79) 
9+ anos estudados 39,15 (38,73; 39,58) 1,19 (1,10; 1,29) 3,43 (3,35; 3,52) 3,70 (3,63; 3,78) 0,84 (0,77; 0,90) 



 

Tabela: Pontuação do BMQI e componentes para a população adulta do Brasil de acordo com as características socioeconômicas, demográficas e 

regiões do país para população adulta que realizou o café da manhã. INA/POF 2017-2018 (n= 26399, N= 104239590). (continuação) 

 

Componentes 
Carne Processada Carboidrato Proteína Gordura Total Gordura Saturada Açúcar de Adição 

 Média IC 95% Média IC 95% Média IC 95% Média IC 95% Média IC 95% Média IC 95% 

BMQI 0,12 (0,10; 0,13) 8,68 (8,60; 8,76) 2,61 (2,52; 2,69) 7,56 (7,47; 7,66) 6,90 (6,80; 7,01) 4,37 (4,26; 4,47) 

Sexo       

Masculino 0,14 (0,12; 0,17) 8,60 (8,50; 8,70) 2,76 (2,64; 2,87) 7,48 (7,36; 7,60) 6,95 (6,81; 7,09) 4,56 (4,43; 4,69) 
Feminino 0,10 (0,08; 0,11) 8,75 (8,66; 8,84) 2,46 (2,35; 2,56) 7,65 (7,54; 7,76) 6,86 (6,73; 6,98) 4,17 (4,05; 4,30) 

Região       

Norte 0,03 (0,01; 0,06) 8,84 (8,68; 9,00) 2,22 (1,97; 2,47) 7,39 (7,17; 7,61) 7,24 (6,98; 7,50) 2,66 (2,40; 2,92) 

Nordeste 0,09 (0,07; 0,11) 8,62 (8,52; 8,72) 2,91 (2,78; 3,04) 7,76 (7,64; 7,88) 7,35 (7,21; 7,48) 3,43 (3,29; 3,57) 

Sudeste 0,07 (0,05; 0,10) 8,69 (8,53; 8,86) 2,36 (2,21; 2,51) 7,41 (7,23; 7,59) 6,61 (6,41; 6,81) 2,43 (2,27; 2,59) 
Sul 0,37 (0,30; 0,44) 8,71 (8,55; 8,87) 3,11 (2,90; 3,32) 7,90 (7,70; 8,10) 6,74 (6,50; 6,97) 10,00 (10,00; 10,00) 

Centro-Oeste 0,09 (0,03; 0,14) 8,55 (8,39; 8,70) 2,41 (2,19; 2,64) 7,31 (7,11; 7,51) 6,92 (6,68; 7,15) 10,00 (10,00; 10,00) 
Cor da Pele       

Branca 0,16 (0,13 0,19) 8,53 (8,40; 8,66) 2,86 (2,72; 3,00) 7,41 (7,26; 7,57) 6,51 (6,34; 6,67) 4,90 (4,73; 5,06) 
Preta 0,07 (0,04; 0,10) 8,77 (8,46; 9,07) 2,46 (2,24; 2,69) 7,72 (7,45; 7,99) 7,22 (6,89; 7,54) 3,80 (3,53; 4,08) 

Amarela 0,01 (0,01; 0,03) 8,65 (7,92; 9,39) 1,96 (1,02; 2,90) 6,79 (5,77; 7,82) 6,73 (5,33; 8,12) 3,10 (1,88; 4,32) 

Parda 0,09 (0,07; 0,11) 8,79 (8,72; 8,87) 2,41 (2,31; 2,52) 7,67 (7,57; 7,77) 7,19 (7,07; 7,31) 4,03 (3,90; 4,17) 
Indígena 0,00 (0,00; 0,00) 9,33 (8,91; 9,74) 2,33 (1,37; 3,29) 8,49 (7,80; 9,19) 7,68 (6,74; 8,63) 3,15 (1,93; 4,38) 
Não Declarado 0,00 (0,00; 0,00) 9,36 (8,52; 10,19) 1,52 (0,09; 3,13) 8,54 (7,11; 9,97) 7,77(5,64; 9,89) 3,15 (0,84; 5,47) 

Renda Mensal       

Até 0.5 SM 0,01 (0,00; 0,02) 9,06 (8,91; 9,21) 2,03 ( 1,80; 2,26) 8,15 (7,96; 8,34) 8,11 (7,91; 8,31) 3,29 (3,02; 3,56) 

>0.5 até 1 SM 0,08 (0,06; 0,11) 8,88 (8,65; 9,11) 2,25 (2,08; 2,42) 7,79 ( 7,59; 7,99) 7,58 (7,34; 7,82) 3,82 (3,62; 4,03) 

>1 até 2 SM 0,12 (0,09; 0,15) 8,89 (8,81; 8,98) 2,41 (2,27; 2,54) 7,64 ( 7,51; 7,77) 7,00 (6,85; 7,15) 4,3 (4,20; 4,56) 

> 2 SM 0,16 (0,13; 0,19) 8,29 (8,14; 8,43) 3,11 (2,96; 3,26) 7,23 ( 7,07; 7,39) 6,14 (5,97; 6,32) 4,92 (4,72; 5,11) 
Situação Regional       

Urbano 0,12 (0,10; 0,14) 8,67 (8,58; 8,76) 2,63 (2,54; 2,73) 7,53 (7,42; 7,63) 6,81 (6,69; 6,93) 4,40 (4,29; 4,52) 

Rural 0,09 (0,06; 0,12) 8,73 (8,59; 8,87) 2,44 (2,25; 2,62) 7,80 (7,62; 7,98) 7,45 (7,28; 7,63) 4,12 (3,92; 4,33) 
Escolaridade       

< 9 anos estudados 0,09 (0,06; 0,11) 8,86 (8,73; 8,99) 2,26 (2,14; 2,38) 7,80 (7,67; 7,93) 7,50 (7,35; 7,65) 4,28 (4,11; 4,44) 

9+ anos estudados 0,13 (0,11; 0,15) 8,60 (8,50; 8,69) 2,76 (2,66; 2,86) 7,46 (7,35; 7,57) 6,63 (6,51; 6,76) 4,41 (4,28; 4,53) 
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ANEXO C 

Tabela: Prevalência de omissão de café da manhã para a população adulta do Brasil de acordo 

com as características socioeconômicas e demográficas. INA/POF 2017-2018 (n=28.153, 

N=111.711.278). 
 

Variáveis Prevalência Intervalo de 95% de confiança 

Adultos 6,68 [6,12; 7,31] 

Sexo 
  

Homem 7,61 [6,83; 8,47] 

Mulher 5,77 [5,15; 6,47] 

Raça/Cor 
  

Branca 6,45 [5,74; 7,25] 

Preta 7,01 [5,46; 8,96] 

Amarela 3,88 [1,38; 10,42] 

Parda 6,88 [6,07; 7,78] 

Indígena 6,46 [2,64; 14,95] 

Sem declaração 3,12 [0,44; 19,01] 

Anos de estudo 
  

< 9 anos 5,88 [5,18; 6,67] 

9 anos ou + 7,05 [6,32; 7,86] 

Renda familiar per capita 

até 0,5 SM 5,43 [4,35; 6,76] 

>0,5 até 1 SM 7,38 [6,25; 8,71] 

>1 até 2 SM 6,66 [5,54; 7,99] 

mais do que 2 SM 6,66 [5,79; 7,64] 

Região 
  

Norte 5,38 [4,06; 7,10] 

Nordeste 4,98 [4,42; 5,62] 

Sudeste 6,22 [5,18; 7,45] 

Sul 10,13 [8,72; 11,74] 



71  

Centro-Oeste 9,91 [8,07; 12,10] 

Área 
  

Urbano 6,99 [6,35; 7,70] 

Rural 4,77 [3,98; 5,71] 
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