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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) são atualmente, a maior causa de 

mortes evitáveis no mundo. Dentre as DCV, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um 

importante fator de risco para complicações cardíacas e cerebrovasculares, sendo considerada 

um problema de saúde pública em âmbito mundial. O consumo de alimentos e refeições com 

elevados índice glicêmico (IG) e carga glicêmica (CG) têm sido sugeridos como fatores de 

risco para essa doença. Ainda são escassos estudos populacionais que tenham investigado tal 

associação na adolescência.  OBJETIVOS: Verificar a associação entre indicadores 

dietéticos de resposta glicêmica e pressão arterial em adolescentes no Brasil. MÉTODOS: 

Foram analisados dados obtidos no Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA), no período de 2013-14. Trata-se de um estudo transversal, de base escolar, com 

representatividade nacional, com amostra probabilística de estudantes escolares de 12 a 17 

anos de idade. Foram analisados dados dos adolescentes com informações sobre consumo 

alimentar, pressão arterial, medidas antropométricas e dados sociodemográficos, de saúde e 

de estilo de vida. O consumo alimentar foi avaliado por inquérito recordatório de 24 horas 

(R24h) aplicado por plataforma informatizada, seguindo o método Automated Multiple Pass 

Methods (AMPM). Utilizou-se a recomendação da FAO/WHO para o cálculo das variáveis de 

indicadores dietéticos de resposta glicêmica. Foram calculados os indicadores de IG e CG (IG 

diário, média do IG, IG da primeira refeição, CG diária, média da CG, CG da primeira 

refeição). A pressão arterial foi classificada de acordo com o critério de classificação baseado 

no Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in 

Children and Adolescents, 2004 e classificada em normal, limítrofe, elevada ou muito 

elevada, assim como foram analisadas a pressão arterial sistólica e a diastólica. Foram 

desenvolvidos modelos de regressão linear e logística brutos e ajustados por covariáveis para 

avaliar a associação do IG e CG com a pressão arterial. O software Statistical Analysis System 

(SAS) On Demand of the Academics foi utilizado para a análise dos dados, considerando 

amostra complexa e significância estatística de < 0,05 para todos os testes. RESULTADOS: 

A amostra foi constituída de 69.057 adolescentes, sendo 55,58% do sexo feminino com média 

de idade de 14,66 anos (DP=1,59). A prevalência de hipertensão arterial foi de 9,09%, sendo 

que entre os meninos (12,33%) foi quase duas vezes mais frequente do que em meninas 



 
 

(6,50%). A média da pressão arterial sistólica foi de 110,56 mmHg e da pressão arterial 

diastólica de 65,81 mmHg. Os meninos apresentaram média dos indicadores dietéticos de 

resposta glicêmica sempre mais altas (IG da primeira refeição, CG diária, média da CG e CG 

da primeira refeição) em comparação com as meninas (p-valor < 0,05), excetuando-se a 

média de IG e IG médio. Verificou-se uma associação positiva entre IG da primeira refeição 

com PAS nos meninos.  CONCLUSÃO: O consumo de alimentos com alto índice glicêmico 

na primeira refeição do dia está associado à elevação da pressão arterial sistólica em meninos. 

Os resultados sugerem que níveis pressóricos devam ser monitorados em faixas etárias mais 

precoces, e, que políticas de educação nutricional e saúde pública para a promoção da 

alimentação saudável sejam implementadas para essa população. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Índice glicêmico. Carga glicêmica. Hipertensão arterial 

sistêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The cardiovascular diseases (CVDs) are currently one of the highest 

causes of death in the world. Among them, the systemic arterial hypertension (SAH) is an 

important risk factor for cardiac and cerebrovascular complications, being considered a 

worldwide public health problem. The consumption of foods and meals with high glycemic 

index (GI) and glycemic load (GL) has been considered as risk factors for this disease. 

Populational studies that have investigated this association in adolescence are still scarce. 

OBJECTIVES: To verify the association between dietary indicators of glycemic response 

and blood pressure in adolescents in Brazil. METHODS: Data obtained from the 

Cardiovascular Risk Study in Adolescents (ERICA, abbreviation in Portuguese), in the period 

2013-14 were analyzed. This is a cross-sectional study, school-based, with national 

representation, with a probabilistic sample of school students aged 12 to 17 years old. Data 

from adolescents with information on food consumption, blood pressure, anthropometric 

measurements and also sociodemographic data of health and lifestyle were analyzed. Food 

consumption was evaluated by a 24-hour recall survey (24HR) applied by computerized 

platform, following the Automated Multiple Pass Methods (AMPM). The FAO / WHO 

recommendation was used to calculate the variables of dietary indicators of glycemic 

response It was calculated GI and GL (daily GI, mean of GI, GI of the first meal, daily GL, 

mean of GL, GL of the first meal). Blood pressure was classified in accordance to the 

classification criteria based on the Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004 and classified as 

normal, borderline, high or very high; systolic and diastolic blood pressure were analyzed as 

well. Linear and logistic regression models were developed, crude and adjusted by covariates 

to evaluate the association of GI and GL with blood pressure. The Statistical Analysis System 

(SAS) On Demand of the Academics software was used for data analysis, considering a 

complex sample and statistical significance of <0.05 for all tests. RESULTS: The sample 

consists of 69,057 adolescents, being 55.58% female, with average age of 14.66 years (SD = 

1.59). The prevalence of arterial hypertension was of 9.09%, and among boys (12.33%) that 

was almost twice times than in girls (6.50%). The mean systolic blood pressure was 110.56 

mmHg and diastolic was 65.81 mmHg. The mean dietary indicators of glycemic response 



 
 

were always higher on boys (GI of the first meal, daily GL, mean of GL and GL of the first 

meal) compared to the girls (p-value <0.05), except the  for GI and  mean of  GI. It was found 

a positive association between the GI of the first meal of the day and SBP on boys. 

CONCLUSION: The consumption of foods with high glycemic index in the first meal of the 

day is associated with elevated systolic blood pressure in boys. The results suggest that blood 

pressure levels should be monitored at an earlier stage of age and nutritional education and 

public health policies need to be implemented to promote healthy eating for this population. 

 

Keywords: Adolescents. Glycemic index. Glycemic load. Systemic arterial hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO  

A alimentação humana é um indicador essencial de qualidade de vida, pois está 

associada à adequação de nutrientes importantes para o perfeito funcionamento do corpo. 

Epidemiologicamente, a abordagem do consumo alimentar é muito atual devido aos seus 

efeitos na determinação do processo saúde e doença nas populações. Com a mudança da 

qualidade e quantidade dos produtos alimentícios disponíveis, o consumo desenfreado de 

alimentos com alto valor calórico e baixo valor nutricional, o que chamamos de “calorias 

vazias” está produzindo uma geração de indivíduos com excesso de peso, obesidade e 

doenças crônicas, como diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

dislipidemias, entre outras, que se intensifica ainda mais pelo sedentarismo aumentado nos 

últimos anos (MORATOYA et al., 2013).  

As doenças cardiovasculares (DCV) são atualmente, a maior causa de mortes 

evitáveis no mundo e foram responsáveis por mais de 15 milhões de óbitos em 2016 (WHO, 

2018a). A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 quase 23,6 milhões de pessoas 

morrerão de doenças cardiovasculares. No Brasil, as doenças cardiovasculares foram 

responsáveis por 28% do total de mortes, em 2016 (WHO, 2018b). 

 Dentre as DCV, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui importante fator de 

risco para complicações cardíacas e cerebrovasculares, sendo considerada um problema de 

saúde pública em âmbito mundial (WHO, 2011), pois se trata de uma doença silenciosa e está 

relacionada com maior risco de doenças cardiovasculares do que tabagismo, 

hipercolesterolemia, hiperglicemia e obesidade (GRUNDY et al., 2005).  

A prevalência da hipertensão na população urbana adulta brasileira varia de 22,3% a 

43,9%, dependendo da cidade onde o estudo foi conduzido (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). Dados do Vigitel (Sistema de Vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico) 2018 mostram que quando avaliada 

por capital, a maior prevalência entre os homens foi em Campos Grande (27%), seguida de 

Rio de Janeiro (26%) e a menor em Porto Velho (15%) e São Luís (16%). Já entre as 

mulheres, as capitais com maiores prevalências foram, respectivamente, Rio de Janeiro (35%) 

e Vitória (30%) e as menores São Luís (16%) e Boa Vista (18%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019). 

O comportamento da pressão arterial (PA) elevada, nas fases iniciais da vida, tem 

demonstrado forte relação com a hipertensão na idade adulta, sendo considerada como um 

problema multifatorial que atinge diversos grupos populacionais. No Estudo de Riscos 
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Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) cerca de 24% dos adolescentes brasileiros 

observados apresentaram pressão arterial elevada (pré-hipertensão ou hipertensão) e 10% 

foram classificados como hipertensos (BLOCH et al., 2016).  

Portanto, é imprescindível identificar fatores de risco associados a níveis pressóricos 

elevados nos jovens, com objetivo de intervir precocemente sobre os mesmos e minimizar 

problemas cardiovasculares na adolescência e, por conseguinte, na idade adulta (SILVA; 

JÚNIOR, 2007; CHEN; WANG, 2008; TOSCHKE et al., 2010).  

 A adolescência é uma fase de construção de hábitos que podem perdurar por toda a 

vida, sendo um deles, o consumo alimentar, que tende a apresentar como características, a 

inclusão de alimentos industrializados nas refeições, a reduzida ingestão de frutas e hortaliças, 

a adoção de dietas monótonas ou modismos alimentares, bem como a não realização do café 

da manhã. Estas práticas podem ser influenciadas de maneira geral, pela cultura, 

disponibilidade e acessibilidade aos alimentos no ambiente em que se vive, além de ser 

diferenciado pela idade, estado de saúde e renda (ROTENBERG; VARGAS, 2004; NUNES 

et al., 2015).  

Este padrão alimentar não saudável, comum nessa fase da vida, também conhecido 

como “ocidental”, caracterizado pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados e alimentos 

do tipo fast food, contêm altos níveis de calorias, gordura, sal e açúcares e baixos níveis de 

micronutrientes e fibras (GOYAL; SINGH, 2007; LEVY et al., 2010; CUNHA et al., 2017), 

além de grande consumo de bebidas açucaradas, que juntos fazem parte do grupo de 

alimentos com alto índice glicêmico e consequentemente um consumo alimentar com alta 

carga glicêmica, que são responsáveis pelo aumento de obesidade e suas comorbidades 

relacionadas, principalmente a hipertensão arterial sistêmica (GOPINATH et al., 2012; 

ROUHANI; SALEHI-ABARGOUEI; AZADBAKHT, 2013; ARSENAULT; LAMARCHE; 

DESPRÉS, 2017). 

As prevalências de alta ingestão calórica e inadequação de ingestão de 

macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e micronutrientes (vitaminas e minerais) 

refletem a baixa qualidade da dieta do brasileiro e em especial a de adolescentes (IBGE, 

2011), o que corrobora ainda mais para que estudos sejam realizados com as devidas 

intervenções, para evitar o aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na 

população, principalmente aprofundando os estudos com o consumo de nutrientes e a 

qualidade dos alimentos, pois assim pode ser possível identificar os principais processos 

biológicos, considerando a complexidade de absorção e as interações entre nutrientes.  
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Mais especificamente, o alto consumo de açúcar está associado à maior produção e 

liberação de insulina, podendo exercer efeito direto no aumento da reabsorção renal de sódio 

e, consequentemente, elevar a PA (BROWN; DULOO; MONTANI, 2008). Além disso, a 

resistência à insulina e a hiperinsulinemia podem ter papel na gênese da HAS associada à 

obesidade, devido ao aumento de marcadores inflamatórios, assim como pelo aumento da 

atividade do sistema nervoso simpático e da reabsorção tubular de sódio provocadas por essa 

hiperinsulinemia (FROST et al., 1999; LANDSBERG, 2001; LAIRON et al., 2005; 

SHANKAR et al., 2005; FEBER; AHMED, 2010). 

Portanto, o objetivo deste estudo é verificar a associação entre o índice glicêmico e a 

carga glicêmica da ingestão alimentar com a pressão arterial em adolescentes escolares da 

base de dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) do Brasil. 

 

1.1 Adolescência 

A adolescência é uma fase enigmática, a começar pela própria definição, que não há 

consenso. Existem diferentes idades incluídas por cada organização/sistema. A OMS define 

como sendo entre 10 e 19 anos; a ONU (Organização das Nações Unidas) entre 15 e 24 anos, 

definindo como jovens; e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) entre 12 e 18 anos 

(EISENSTEIN, 2005).  Esta última será a referência utilizada para o presente trabalho. 

Essa faixa etária é geralmente referida como a “próxima geração” de adultos, a 

“futura geração”, ou simplesmente o “futuro”. “No entanto, os adolescentes estão firmemente 

integrados ao presente – vivendo, trabalhando, dando sua contribuição para famílias, 

comunidades, sociedades e economias” (UNICEF, 2011, p.7). 

Esta fase é um período de intensas mudanças, no qual os indivíduos sofrem 

influências de hábitos familiares, valores e regras socioculturais e condições 

socioeconômicas. Hábitos e conhecimentos adquiridos nesse período têm influência sobre 

muitos aspectos da vida adulta relacionados à saúde, preferências e desenvolvimento 

psicossocial, e em especial à alimentação. Assim, os comportamentos alimentares saudáveis 

nessa fase, são fundamentais para uma vida produtiva e reprodutiva saudável e para a 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta (WHO, 2005). 

Portanto, atenção especial tem que ser dada a esta faixa etária, principalmente no 

quesito saúde. Muitos países não dispõem de informações de saúde relativas a adolescentes, a 

não ser indicadores de saúde sexual e reprodutiva. Naqueles que dispõem de dados sobre a 

saúde do adolescente, frequentemente, estes não estão desagregados por sexo, grupo etário ou 
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outros fatores importantes para o conhecimento sobre a situação desta faixa etária (UNICEF, 

2011). 

Em relação à saúde dos adolescentes, diversas morbidades estão relacionadas à 

exposição de uma má alimentação, como por exemplo, a anemia ferropriva, podendo se 

agravar quando ligada à gravidez precoce; o sobrepeso, a obesidade, que juntamente com 

outras DCNT, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemias vêm se 

tornando um problema mundial e crescente, que afeta todas as faixas de renda, mas 

especialmente a renda mais baixa (WHO, 2005).  

A estimativa para o ano de 2018 é que existem aproximadamente trinta e dois 

milhões de brasileiros nessa faixa etária, aproximadamente 15% do total da população (IBGE, 

2010). Por isso, é importante conhecer de fato a saúde e as doenças relacionadas a esta faixa 

etária, o mais detalhado possível, para que não ocorra a diminuição da expectativa de vida e 

principalmente minimizar os problemas das doenças crônicas não transmissíveis na fase 

adulta. 

 

1.2 Fisiopatologia da hipertensão arterial 

A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial e frequentemente se associa a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela 

presença de outros fatores de risco e representa um dos principais problemas de saúde pública 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento, em razão de sua alta prevalência na 

população (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010; WEBER et al., 2014).   

Alguns autores a classificam em “hipertensão primária ou essencial”, ou seja, sua 

causa é desconhecida, responsável por 90 a 95% dos casos de hipertensão arterial; e 

“secundária” a causas conhecidas, como por exemplo: doença renal, coartação da aorta, hipo 

ou hipertireoidismo, entre outras (GUYTON; HALL, 2006). 

No Brasil, a hipertensão arterial atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, 

mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por 

doença cardiovascular (DCV), como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio 

(UTSUGI, 2008; SCALA; MAGALHÃES; MACHADO, 2015 apud SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

Torna-se ainda mais preocupante, pois a prevalência dessa doença vem crescendo, 

especialmente nos mais jovens e tem sido demonstrado por diversos estudos internacionais 
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como NHANES e nacionais, como os estudos feitos pelo IBGE e por grandes Universidades 

do país (SILVA; JÚNIOR, 2007). 

Nos Estados Unidos, resultados do NHANES de 2011 a 2014 mostraram que a 

prevalência de hipertensão entre adultos neste país pode chegar a 45,6%, dependendo do 

critério de diagnóstico utilizado; e homens apresentaram maior prevalência do que as 

mulheres. Desse quantitativo, aproximadamente 35% não sabem que têm a doença, o que 

pode aumentar ainda mais a morbimortalidade desses indivíduos (VIRANI et al., 2020). 

Apesar do grande volume de pesquisas dedicadas ao aprofundamento do 

conhecimento da doença e de fatores de risco para seu aparecimento como: idade, sexo, etnia, 

excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores 

socioeconômicos e genética, a etiologia, na maioria dos casos, ainda é desconhecida 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Nos indivíduos com história familiar de hipertensão arterial, quando expostos aos 

fatores ambientais citados anteriormente, ocorre a ativação dos sistemas nervoso simpático e o 

renina-angiotensina e o desbalanço desses sistemas resulta em alterações estruturais e 

funcionais dos vasos, resultando no aumento da resistência vascular periférica (RVP), 

principal mecanismo hemodinâmico da hipertensão arterial (GIL, 2009). Por isso, a genética é 

um forte fator relacionado ao aparecimento da doença. 

A pressão arterial exercida pelo sangue no interior das artérias varia conforme as 

alterações fisiológicas do aparelho cardiovascular, principalmente em relação ao débito 

cardíaco, que, por sua vez, é determinado pelo produto da frequência cardíaca e o volume 

sistólico, bem como pela resistência vascular periférica que os vasos oferecem para o fluxo 

sanguíneo normal. Esse processo fisiológico pode sofrer oscilações ao longo do dia 

(GUYTON; HALL, 2006). 

O volume intravascular é influenciado pelo tônus vascular e pelo volume de líquido 

extracelular, que é determinado pelo balanço de sódio. A resposta renal às mudanças na 

pressão arterial renal é chamada de resposta aguda à pressão de natriurese (GUYTON; HALL, 

2006). Uma mudança na pressão arterial somente pode ser mantida se a resposta renal aguda à 

pressão de natriurese estiver prejudicada, o que faz da hipertensão uma doença renal 

(MULLINS; BAILEY; MULLINS, 2006).  

O corpo humano possui mecanismos de regulação da pressão arterial a longo prazo. 

Um desses mecanismos é a homeostasia do volume do líquido corporal (balanço entre a 

ingestão e eliminação de líquido). Essa tarefa é realizada por múltiplos controles nervosos e 

hormonais e por sistemas de controle local, nos rins, que regulam sua excreção de sal e água. 
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A alteração de apenas alguns milímetros de mercúrio na pressão arterial do ser humano 

podem duplicar a diurese de pressão (débito renal de água) e a natriurese de pressão 

(eliminação de sal) (GUYTON; HALL, 2006). 

A pressão arterial pode ser elevada pelo aumento do volume do líquido extracelular 

através do seguinte mecanismo: (1) elevação do volume de líquido extracelular, (2) elevação 

do volume sanguíneo, (3) aumento da pressão média de enchimento da circulação, que (4) 

aumenta o retorno venoso para o coração, (5) aumentando o débito cardíaco, que (6) aumenta 

a pressão arterial (GUYTON; HALL, 2006). 

Por outro lado, quando há a queda da pressão arterial, há a liberação de uma enzima 

proteica-renal, a renina, que contribui para elevação da pressão arterial. Esta atua sobre o 

angiotensinogênio liberando a angiotensina I que é convertida nos pulmões a angiotensina II, 

que por sua vez, é um vasoconstritor extremamente potente, atuando em muitas áreas do 

corpo. A constrição das arteríolas aumenta a resistência periférica total, elevando a pressão 

arterial. Além disso, a angiotensina II também eleva a pressão arterial pela diminuição da 

excreção de sal e água pelos rins atuando diretamente sobre eles, provocando retenção de sal e 

água e secreção de aldosterona, fazendo assim com que aumente a reabsorção de sal e água 

pelos túbulos renais, reduzindo o volume excretado de urina e elevando o volume do líquido 

extracelular (GUYTON; HALL, 2006). 

Apesar do aumento do volume de líquido extracelular, o aumento da ingestão de sal 

tem probabilidade muito maior de elevar a pressão arterial que o aumento da ingestão de 

água, pois a água pura é normalmente excretada pelos rins com quase a mesma rapidez com 

que é ingerida, o que não acontece com o sal (GUYTON; HALL, 2006).  

Assim, a quantidade de sal acumulada no corpo é o principal determinante do 

volume do líquido extracelular. Como apenas pequenos aumentos do volume do líquido 

extracelular e do sangue podem com frequência aumentar muito a pressão arterial, o acúmulo 

extra de uma pequena quantidade de sal no corpo pode levar a um aumento considerável da 

pressão (GUYTON; HALL, 2006). 

Em resposta a um alto consumo de sódio, a angiotensina II é suprimida, o que 

permite uma maior excreção de sódio para cada valor de pressão arterial, impedindo a 

expansão do volume de líquido extracelular (IVY; BAILEY, 2014).  

No indivíduo com hipertensão insensível ao sal, a pressão arterial não se eleva de 

modo significativo quando a ingestão de sal é aumentada. Ao contrário, nos indivíduos com 

hipertensão arterial essencial sensível ao sal, a ingestão aumentada exacerba 

significativamente a hipertensão (GUYTON; HALL, 2006). 
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A sensibilidade da pressão sanguínea ao sal é uma característica quantitativa, de 

modo que alguns indivíduos são mais sensíveis que outros. Ela não é uma característica fixa; 

pelo contrário, a pressão fica mais sensível ao sal à medida que a pessoa envelhece, 

especialmente após os 50 ou 60 anos de idade. A diferença entre esses dois tipos de 

hipertensão estaria relacionada a diferenças estruturais ou funcionais nos rins desses dois tipos 

de indivíduos (GUYTON; HALL, 2006). 

Existe forte associação da pressão arterial com fatores vasoativos, sendo os mais 

importantes os vasoconstritores e os vasodilatadores, pois estão envolvidos no sistema 

endotelial (endotelina-1, oxido nítrico), sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 

sistema nervoso simpático e sistema nervoso central e periférico. Eles atuam intensamente na 

tensão vascular, hiperplasia dos vasos e controle da pressão arterial (GIL, 2009). 

O estresse é outro fator que também tem relação direta com níveis de pressão arterial, 

pois provoca ativação do sistema nervoso simpático, que resulta no aumento da produção de 

vasoconstritores, como a noradrenalina. E o sistema nervoso simpático também regula o 

sistema renina-angiotensina, ou seja, estão interligados no processo de aumento da pressão 

arterial (GIL, 2009). 

A hipertensão arterial também está associada com outros fatores de risco 

cardiovascular como a obesidade, o perfil lipídico alterado, a aterosclerose subclínica, a 

proteína C reativa elevada, o aumento do fator de necrose tumoral-α, da homocisteína, da 

LDL-oxidase e de outros marcadores inflamatórios (KING et al., 2004). 

O perfil lipídico já se mostra alterado nos indivíduos pré-hipertensos e esta alteração 

é uma importante causa de aterosclerose e aumento da viscosidade sanguínea, o que pode 

resultar no aumento da pressão sanguínea e consequentemente levar à hipertensão arterial 

(GIL, 2009). 

A obesidade é destacada como um dos importantes fatores de risco para a 

hipertensão (JUÁREZ-LOPES et al., 2010; ROCCO et al., 2011) e vem aumentando a 

prevalência de hipertensão arterial entre crianças e adolescentes (KELISHADI et al., 2011; 

CHORIN et al., 2015). O excesso de massa gorda corporal está associado a profundas 

alterações nas funções fisiológicas, incluindo alterações na homeostase do volume sanguíneo 

e alterações na função ventricular esquerda. É também indicado como um potencial nexo 

causal entre hipertensão e resistência à insulina (RI), entre outras alterações metabólicas 

(KELISHADI et al., 2011; CHORIN et al., 2015). Estima-se que 20%-30% das crianças e 

adolescentes com sobrepeso/obesidade tenham hipertensão. (McNIECE et al., 2007; 

JAGADESAN et al., 2014).  
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Assim como a obesidade, a gordura abdominal tem sido associada à 

hiperinsulinemia, (KURTOGLU et al., 2010; ROCCO et al., 2011), que por sua vez, é 

considerada um fator de risco independente para a doença cardiovascular, já que tem um 

papel importante no desenvolvimento de outros componentes da síndrome metabólica, como a 

dislipidemia, a hipertensão e a hiperuricemia (OLIVEIRA et al., 2004). 

A RI também é considerada um marcador de risco para doença cardiovascular e está 

associada a diversas alterações metabólicas relacionadas, mas não exclusivamente, à 

obesidade ou ao diabetes tipo 2 (KIDAMBIA et al., 2011; RAJ, 2012).  

O hiperinsulinismo aumenta a absorção renal de sódio e o tônus simpático que se 

combina com a vasodilatação alterada, que, por sua vez, é um efeito secundário da secreção 

deficiente de óxido nítrico pelo endotélio vascular (CHEN et al., 2001). Portanto, é de se 

esperar que, se esse hiperinsulinismo induzido por RI persistir, alterações permanentes, como 

aterosclerose e hipertensão, acabem se desenvolvendo. 

A hiperinsulinemia age centralmente causando uma hiperatividade do sistema 

nervoso simpático, desencadeando no aumento da pressão arterial, através do aumento na 

reabsorção tubular de sódio, levando a expansão de volume sanguíneo. Esse efeito permanece 

ativo mesmo em condições de resistência à insulina. Ocorre também um aumento na 

densidade de receptores para angiotensina II por mecanismos pós-transcrição. O efeito direto 

vasodilatador da insulina parece ser mediado por óxido nítrico e perde-se em condições de 

resistência à insulina da mesma maneira que a utilização da glicose (GAGLIARDI, 2002). 

 

1.3 Elevação da pressão arterial na adolescência 

O diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, em adultos, é dado quando a pressão 

arterial sistólica é maior ou igual a 140 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica maior ou igual 

a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva. Para 

crianças e adolescentes, existem tabelas especiais que levam em consideração a idade, o sexo 

e o percentil da altura que o indivíduo se encontra (BRASIL, 2006 b), conforme quadro 

abaixo. 
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Quadro 1. Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes, segundo The Fourth 

Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children and 

Adolescents VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 

Classificação Percentil* para PAS e PAD Frequência de medida 

da PA 

Normal PA < percentil 90 Reavaliar na próxima 

consulta médica agendada 

Limítrofe (Pré-‐hipertensão) PA entre percentis de 90 a 95 

ou se PA exceder 120/80 

mmHg sempre < percentil 90 

até < percentil 95 

Reavaliar em 6 meses 

Hipertensão estágio 1 Percentil 95 a 99 mais 5 

mmHg 

Paciente assintomático: 

reavaliar em 1 a 2 

semanas; se 

hipertensão confirmada, 

encaminhar para 

avaliação diagnóstica 

Paciente sintomático: 

encaminhar para 

avaliação diagnóstica 

Hipertensão estágio 2 PA > percentil 99 mais 5 

mmHg 

Encaminhar para 

 avaliação diagnóstica 

Hipertensão do avental 

branco 

PA > percentil 95 em 

ambulatório ou consultório e 

PA normal em ambientes não 

relacionados à prática clínica 

 

* Para idade, sexo e percentil de estatura. 

PA: pressão arterial; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica.  

 (Fonte: NHBPEP, 2004; SBC, 2010). 

Em indivíduos sem diagnóstico prévio e níveis de PA elevada em uma aferição, 

recomenda-se repetir a aferição de pressão arterial em diferentes períodos, antes de 

caracterizar a presença de HAS. Para fechar o diagnóstico, é necessário conhecer a pressão 

usual do indivíduo, não sendo suficiente uma ou poucas aferições casuais. É importante 

chegar à pressão usual e reduzir a ocorrência da “hipertensão do avental branco”, que consiste 

na elevação da pressão arterial ante a simples presença do profissional de saúde no momento 

da medida da PA (BRASIL, 2006 b). 
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A prevalência na adolescência ainda é difícil de ser definida por causa das diferenças 

metodológicas de aferição e diagnóstico (GONÇALVES et al., 2016), mas alguns estudos 

nacionais mostraram que entre 8 e 16% destes indivíduos estão com a pressão arterial elevada. 

Diferente da fase adulta, há uma heterogeneidade nas prevalências em relação ao sexo. 

(BLOCH et al., 2016; BOZZA et al., 2016; BRITO et al, 2016; GONÇALVES et al., 2016). 

Bloch e colaboradores (2016) encontraram que cerca de 10% dos adolescentes 

observados no Estudo – ERICA estavam na classificação para hipertensão, sendo que os 

meninos apresentaram maiores níveis de PA, principalmente entre os mais velhos. Prevalência 

similar foi encontrada em uma coorte em adolescentes de João Pessoa, mas somente no sexo 

masculino, onde 10,2% tinham pressão arterial elevada. No entanto, a média em ambos os 

sexos foi de 7,4% (SILVA; JÚNIOR, 2007). De acordo com este mesmo autor, outros estudos 

também encontraram maior prevalência de pressão arterial elevada em meninos adolescentes, 

como por exemplo Silva e colaboradores (2013) que mostraram em um estudo transversal em 

653 adolescentes de ambos os sexos de Ponta Grossa, PR, que 12,4% tinham PA elevada, 

sendo que no sexo masculino a PAS foi quase 5 mmHg maior do que no sexo feminino. Além 

disso, os autores também obtiveram correlação entre a menor escolaridade da mãe, 

sedentarismo e excesso de peso e maiores níveis de PA na população de estudo. 

Alguns anos antes, Oliveira e colaboradores (1999), em estudo transversal com 1005 

crianças/adolescentes de 7 a 18 anos de Belo Horizonte, MG encontraram uma média de 9,4% 

de PA elevada, sendo também mais alta entre aqueles do sexo masculino, corroborando ainda 

mais para a existência dessa diferença de gênero, desde a infância/adolescência.  

Esta diferença também foi encontrada em uma metanálise recente, onde 22 artigos 

transversais e de base escolar foram incluídos na revisão sistemática e que corresponderam a 

14.115 adolescentes. A prevalência de hipertensão foi de 8%, sendo no sexo masculino 9,3% 

e no sexo feminino 6,5% (GONÇALVES et al., 2016). 

Tal diferença pode estar associada a alterações biológicas que ocorrem nesta fase, 

como a maturação sexual, composição corporal, assim como a produção de hormônios 

(MORAES; ADAMI; FALCÃO, 2012). Até os 12 anos de idade, a PA costuma ser 

semelhante entre os sexos ou mais elevada no sexo feminino. Na adolescência, a situação se 

inverte, com as meninas apresentando PA mais elevada no início desse período e, os meninos, 

no final. Esse quadro deve-se, provavelmente, ao fato de as meninas maturarem mais cedo do 

que os meninos, sugerindo uma influência da maturação sexual nos níveis pressóricos 

(ROSA; RIBEIRO, 1999).  



22 
 

No estudo ERICA também foi observada que há uma diferença da prevalência entre 

as regiões do Brasil, na qual a região Sul do país apresentou as maiores taxas, seguida do 

Sudeste. E as menores taxas foram encontradas em cidades do Norte e do Nordeste 

brasileiros. Os autores explicam que esta prevalência está fortemente ligada aos níveis de 

excesso de peso, pois tiveram um mesmo panorama (BLOCH et al., 2016).  

Em um estudo transversal chamado corAdo (coração de adolescente), realizado em 

uma capital brasileira (Goiânia, GO) entre 2010 e 2011, a prevalência de hipertensão 

encontrada em adolescentes de 12 a 18 anos foi de 19,3% de uma amostra total de 1025 

estudantes. O grupo com pressão arterial elevada apresentou maiores valores de 

circunferência da cintura, IMC e índice HOMA – IR, havendo uma associação significativa da 

resistência à insulina com a pressão arterial (p < 0,001) e o impacto dessa resistência desde a 

infância. E adolescentes do sexo feminino com PA alterada tiveram maiores valores de 

HOMA – IR (p < 0,05), em relação aos do sexo masculino também com PA alterada 

(MORAIS et al., 2016). 

Em um estudo caso-controle com adolescentes do estado do Paraná, Brasil, onde o 

grupo I era de adolescentes sem HAS e pais sem HAS, dislipidemia ou diabetes mellitus; o 

grupo II foi composto por adolescentes hipertensos e; grupo III de adolescentes não 

hipertensos, porém com pelo menos um dos pais com dislipidemia, diabetes mellitus ou 

hipertensão, recebendo ou não, tratamento medicamentoso, verificou-se uma correlação direta 

da HAS com IMC e perfis lipídico e glicêmico. Ou seja, os adolescentes hipertensos quando 

comparados aos grupos controle tiveram valores mais elevados de IMC, glicose e LDL-c, 

enquanto o HDL-c neste grupo teve valores menores (BARONCINI et al., 2017). 

 A prevalência a nível mundial de PA anormal em adolescentes (PAS elevada em 

pelo menos três medições em diferentes ocasiões, pré-hipertensão ou HAS) é difícil precisar, 

pois depende da idade, seleção da população, métodos de medição da PA, número de leituras, 

diferenças étnicas, entre outras. Porém, Feber e Ahmed (2010) mostraram, em revisão de 

literatura em crianças e adolescentes, que a prevalência está entre 1 e 17,3 % e que o limite 

superior encontrado foi em um estudo feito aqui no Brasil, em Recife – PE em 2006. 

Na HAS, dentre os fatores de risco associados mais importantes, alguns são 

considerados não modificáveis, como idade, sexo, etnia, genética e fatores socioeconômicos. 

Dentre os modificáveis, o estilo de vida inadequado está relacionado à maior prevalência de 

hipertensão e menor proteção contra a doença. Portanto, um componente fundamental para 

prevenção e tratamento da HAS é a mudança de estilo de vida, como adoção de alimentação 

saudável, redução do peso (se necessário), prática de atividade física, redução da ingestão de 
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álcool e sal, ingestão de potássio e combate ao tabagismo, sendo a maneira mais efetiva e 

menos dispendiosa em termos de saúde pública (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). 

A carga de doenças representada pela morbimortalidade devida à doença é muito alta 

e por tudo isso, a hipertensão arterial é um problema grave de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Por ser na maior parte do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento são 

frequentemente negligenciados, somando-se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao 

tratamento prescrito, especialmente grave e comum na fase da adolescência (BRASIL, 2006 

b). 

1.4 Hábitos alimentares na adolescência 

A má alimentação advinda do aumento da disponibilidade e consumo de produtos 

alimentícios e industrializados, principalmente ricos em açúcares simples, gorduras saturadas 

e trans e sódio, ou seja, hipercalóricos e de alta palatabilidade, podem levar ao seu consumo 

excessivo (VAN DAM & SEIDELL, 2007). Esta inadequação alimentar está favorecendo o 

aumento de sobrepeso e obesidade, muito bem embasada por diversos autores e 

consequentemente o aumento da incidência de DCNT entre os mais jovens (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006; GOMES; ALVES, 2006; CHAVES et al., 2006; MC GAVOCK et al., 

2007; THOMPSON et al., 2007; IBGE, 2010; MALIK et al., 2013). 

A adolescência além de mudanças na forma do corpo, também é marcada por 

mudanças psicológicas, sociais e econômicas (WHO, 2005). Dentre estas mudanças existe 

também o ganho de uma certa independência, maiores responsabilidades dentro da família, 

preocupação mais extensa com o futuro e maior ciclo de amizades. Esses fatores associam-se 

muitas vezes com o início de uma má alimentação, como maior consumo de junk food, fast 

food, que contêm altos níveis de calorias, gordura, sal e açúcares e baixos níveis de 

micronutrientes e fibras (GOYAL; SINGH, 2007; PONZO et al., 2015), além de grande 

consumo de bebidas açucaradas (refrigerantes, sucos adicionados de açúcar, bebidas 

energéticas, milk shakes, chás ou café gelado) (ARSENAULT; LAMARCHE; DESPRÉS, 

2017), bem como o baixo consumo de frutas e vegetais e a omissão de refeições, 

especialmente o desjejum (HALLSTRÖM et al., 2012; DELFINO et al., 2017; MUSTAFA et 

al., 2019), marcados pelo baixo fator de qualidade nutricional podem favorecer o 

aparecimento de doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006; GOMES; IBGE, 2010; MALIK et al., 2013). 

Importante salientar que hábitos alimentares também são construídos na escola. 

Políticas públicas e documentos regulamentadores sobre o assunto, estão sendo cada vez mais 
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destinados a esta população. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, proibiram a 

comercialização, aquisição, confecção e distribuição de produtos alimentícios considerados 

não saudáveis nas cantinas e proximidades de escolas públicas e privadas do Estado (Lei 

n°4508, de 11 de janeiro de 2005), visando a prática de alimentação saudável nas escolas 

(RIO DE JANEIRO, 2005). 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), regulamentado pela Lei n° 

11.947/2009, que dentre outras diretrizes, visa o emprego da alimentação saudável e 

adequada, com destinação de verba diretamente para compra da agricultura familiar, que além 

de melhorar a economia local, favorece a compra de itens saudáveis como frutas e hortaliças 

para complementação da alimentação escolar (BRASIL, 2009). O que também favorece ações 

de Educação Nutricional nas escolas, a partir da confecção de cardápios mais saudáveis 

fornecidos aos estudantes, é uma das políticas públicas que incentivam a prática de 

alimentação saudável, visando uma melhor saúde do público em questão. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE): 2015, no Brasil, a venda 

de guloseimas em cantinas ou em outros pontos de venda próximos às escolas, ultrapassa 

60%, sendo que a comercialização de refrigerantes é presente em mais de 75% destas. Mais 

de 87,5% das escolas brasileiras oferecem alimentação aos estudantes, sendo o percentual de 

escolas públicas de 97,8% e o de escolas privadas de 26,2%, sendo a Região Norte, a que 

mais fornece alimentação na escola (IBGE, 2015). 

Outros indicadores de qualidade da alimentação, são o hábito de fazer o desjejum e 

não comer enquanto assiste televisão ou estuda (BRASIL, 2006 a; LEVY et al., 2010). 

Segundo a PeNSE (2015), apenas 64,4% dos estudantes fazem essa refeição cinco ou mais 

vezes na semana, sendo esse número maior nos meninos e em estudantes de escola pública. E 

quase 58% dos estudantes comem assistindo televisão ou enquanto estudam, o que mostra que 

hábitos alimentares saudáveis precisam ser mais divulgados, explicados e incentivados, 

especialmente nessa faixa etária (IBGE, 2015). 

Um estudo que avaliou o consumo de alimentos ultraprocessados dos últimos três 

ciclos do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES): 2007-2008, 2009-

2010 e 2011-2012 mostrou que o consumo de alimentos ultraprocessados pela população dos 

Estados Unidos, especialmente em adolescentes vem aumentando. A contribuição energética 

desses alimentos no total de ingestão calórica diária ultrapassa os 50%, aumentando 

linearmente e chegando, em 2012, a 59,7%. E mostrou-se inversamente relacionado com o 

teor de proteína dietética, fibra, e a maioria dos micronutrientes e diretamente relacionado 

com o carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Apesar de não 
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ter diferenças entre os sexos, o maior consumo foi verificado nas rendas mais baixas 

(BARALDI et al., 2018). 

No Brasil, um estudo mostrou que a contribuição calórica dos alimentos 

ultraprocessados na dieta de adolescentes de uma cidade do Rio Grande do Sul em média foi 

de 49,2%, a maioria tinha um nível de atividade física aumentado, talvez por isso não tenha 

encontrado correlação com sobrepeso ou obesidade, porém foi mais comum em adolescentes 

de baixa renda (D’AVILA; KIRSTEN, 2017). 

Segundo os resultados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) 2008-2009, que 

avaliou o consumo alimentar de pessoas acima de 10 anos de idade, os cinco alimentos mais 

consumidos por toda a população foram arroz, feijão, café, pão de sal e carne bovina. Porém, 

além desses alimentos, os adolescentes também relataram entre os mais consumidos, doces, 

bebidas lácteas com sabor e biscoito doce e foi o único grupo etário que não relatou as 

hortaliças entre os vinte alimentos mais consumidos diariamente (SOUZA et al., 2013). 

De acordo com os resultados da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) 2008-

2009, verificou-se que em ambos os sexos, a quantidade de açúcares totais no consumo dos 

adolescentes foi a mais alta de todas as faixas etárias observadas (adolescentes, adultos e 

idosos), e isso se dá principalmente nas regiões urbanas (IBGE, 2011). E em relação à 

ingestão de micronutrientes, os que apresentaram prevalências de inadequação elevadas foram 

vitamina E, vitamina D, cálcio, vitamina A, fósforo, magnésio e vitamina C. Ressalta-se a 

situação do sódio, onde a proporção de adolescentes com ingestão acima do nível seguro de 

ingestão foi elevada, principalmente nas áreas urbanas, onde 83% dos meninos de 10 a 13 

anos de idade consomem sódio acima do tolerável (VEIGA et al., 2013).  

Esse aumento no consumo de carboidratos vem despertando a curiosidade dos 

cientistas sobre suas consequências (AUGUSTIN et al., 2015). Um dos pontos estudados é a 

qualidade dos carboidratos e tem se demonstrado que alguns tipos de carboidratos podem ter 

efeitos benéficos à saúde, como fibras, enquanto outros podem ser prejudiciais, como o açúcar 

refinado. (LUDWIG, 2002; JAKOBSEN et al., 2010; MIRRAHIMI et al., 2012; AUGUSTIN 

et al., 2015). 

Também na POF 2008-2009, verificou-se que o excesso de peso em adolescentes 

aumentou seis vezes no sexo masculino e quase três vezes no feminino, alcançando àquela 

época, prevalência de cerca de 20% em ambos os sexos (IBGE, 2011). Isso é resultado da má 

alimentação das famílias nos últimos anos, advinda da própria industrialização e mecanização 

da produção, urbanização, maior acesso aos alimentos em geral, incluindo os processados, e 
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globalização de hábitos e estilos de vida que representam fatores de risco para DCNT e 

doenças cardiovasculares como hipertensão arterial (SCHMIDT et al., 2011). 

 Em um estudo transversal com 5266 adolescentes brasileiros que analisou o padrão 

de dieta dentro e fora de casa, os alimentos relatados como mais consumidos em casa foram 

arroz e feijão, enquanto fora de casa foram salgadinhos assados e fritos, refrigerantes, 

sanduíches, pizzas e sobremesas, responsáveis por mais de 30% do total de alimentos 

relatados. Foram encontrados neste estudo três principais padrões alimentares: “tradicional” – 

composto por alimentos frescos e minimamente processados; “pão e manteiga” e “ocidental”. 

Este último é composto basicamente por alimentos processados e ultraprocessados, como fast 

foods e refrigerantes, considerados não saudáveis e estão relacionados à baixa qualidade da 

dieta e à obesidade (CUNHA et al., 2017). 

Porém, apesar da exposição de uma dieta de alto valor energético ter como desfecho 

provável o excesso de peso, é difícil a correlação ser evidenciada em estudos transversais, 

principalmente porque há uma tendência dos obesos de subestimar seu próprio consumo 

alimentar (ANDRADE; PEREIRA e SICHIERI, 2003). Segundo as autoras, este fato fica 

evidente no estudo realizado no Município do Rio de Janeiro, Brasil, com 387 adolescentes de 

idade entre 12 e 17,9 anos com e sem sobrepeso, de ambos os sexos, onde o valor energético 

pouco diferiu entre os grupos e o consumo alimentar aquém da recomendação para frutas, 

hortaliças, leite e feijões foi independente da presença de sobrepeso. Em relação ao consumo 

médio de energia, apesar dos meninos com sobrepeso apresentaram este valor ligeiramente 

mais elevado, estes relataram o consumo total de gorduras menor do que os meninos sem 

sobrepeso. E, embora não tenha observado diferenças significativas no consumo de energia 

entre meninas com e sem sobrepeso, o consumo de gordura foi mais elevado no grupo com 

sobrepeso.  

 

1.5 Consumo alimentar e pressão arterial 

A intervenção nutricional exerce papel importante na prevenção, controle e 

tratamento de diversas doenças, especialmente as DCNT. Embora o plano alimentar ideal 

deva ser individualizado, fatores dietéticos que são benéficos para a perda e manutenção de 

peso, bem como para a redução do risco cardiovascular e HAS devem ser recomendados para 

todos os indivíduos, como estratégia de prevenção primária. O consumo elevado de alimentos 

ricos em antioxidantes, incluindo frutas e verduras, bem como alimentos ricos em gorduras 

insaturadas, proteínas, sobretudo de fontes vegetais ou animais magros, ingestão equilibrada 
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de carboidratos complexos e baixa ingestão de gordura saturada e trans, em combinação com 

exercício regular pode ser benéfico para a prevenção e controle das condições citadas 

(SCHUSTER; OLIVEIRA; BOSCO, 2015). 

Além de recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para 

prevenção primária da HAS que são: redução de peso (se necessário), alimentação saudável, 

consumo controlado de sódio e álcool, ingestão de potássio, combate ao sedentarismo e ao 

tabagismo, a Austrian Nutrition Society coloca, além desses citados anteriormente como 

principais fatores nutricionais com maior impacto sobre a pressão arterial, a introdução de 

dieta estilo DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) (DORNER et al., 2013) que 

enfatiza o aumento do consumo de frutas, vegetais e produtos lácteos desnatados; inclusão de 

grãos integrais, aves, peixes e castanhas; e consumo reduzido em gorduras, carne vermelha, 

doces e refrigerantes, consequentemente uma dieta com baixo teor de sódio e elevado teor de 

potássio, cálcio e magnésio (KARPPANEN; KARPPANEN; MERVAALA, 2005). Em 

estudo realizado em indivíduos com hipertensão arterial foi observado que a dieta DASH 

reduziu substancialmente a pressão sanguínea (sistólica: 5,5 mmHg) e quando combinada 

com a redução do sódio, houve queda adicional da pressão arterial (sistólica: 8,9 mmHg) 

(FOLSOM; PARKER; HARNACK, 2007). E comparando vários tipos de dieta para testar o 

impacto na diminuição da pressão arterial, a dieta DASH foi destaque, na diminuição tanto da 

pressão sistólica, como da diastólica, independente da perda de peso (GAY et al., 2016). 

Assim como a DASH, a dieta mediterrânea (rica em grãos integrais, legumes, frutas, 

vegetais, nozes, azeite de oliva e peixes) relaciona-se inversamente com a pressão arterial, 

consequentemente diminuindo o risco cardiovascular (KESSE-GUYOT et al., 2013; 

JENNINGS et al., 2019).  

Um estudo transversal em adultos no Japão mostrou que um maior consumo de frutas 

e vegetais, e micronutrientes como potássio e vitamina C, associaram-se com menor risco 

para hipertensão arterial sistêmica, mostrando que uma alimentação rica em alimentos 

saudáveis e nutritivos podem levar a prevenção e melhor tratamento da doença (UTSUGI et 

al., 2008). No Brasil, o percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade que consumiam 

cinco porções diárias de frutas e hortaliças foi de 37,3%. Este percentual variou de 28,2%, na 

Região Nordeste, a 42,8% na Região Sudeste e 43,9% na Região Centro-Oeste. As mulheres 

(39,4%), em média, consumiam mais estes alimentos que os homens (34,8%). De uma formal 

geral, o consumo de frutas e hortaliças mostrava aumento com a idade e com o grau de 

escolaridade (PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE – PNS, 2013).  
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O potássio é responsável pela redução do sódio intracelular através da bomba de 

sódio e potássio e induz a queda da pressão arterial (PA) por meio do aumento da natriurese, 

diminuição da renina e norepinefrina e aumento de secreção de prostaglandinas 

(FRANCESCHINI; PRIORE; EUCLYDES, 2002).  

Em um estudo com adolescentes do município de Niterói- RJ, Brasil, resultados 

mostram que os grupos de alimentos com maior percentual de contribuição de sódio entre os 

adolescentes foram arroz, feijão, bebidas, doces, leite, pães, refrigerantes, carne bovina, aves e 

embutidos. Destes, o grupo dos embutidos, dos pães e da carne bovina, estão classificados 

entre os grupos com maior densidade de sódio por 100g de alimento. Apesar das bebidas 

adoçadas e os refrigerantes apresentaram baixa densidade de sódio, 7mg e 6mg de Na/100g, 

respectivamente, estes alimentos estão entre os grupos de alimentos que apresentaram o maior 

percentual de contribuição de sódio total na população, devido ao alto consumo (PINTO et al., 

2019).  

O consumo de cálcio e magnésio pode contribuir para a atenuação do aumento 

progressivo dos níveis pressóricos. O cálcio auxilia na regulação dos batimentos cardíacos e 

reduz os níveis de sódio quando em altas concentrações e o magnésio inibe a contração de 

musculatura lisa vascular podendo desempenhar um papel na regulação da PA como 

vasodilatador (FRANCESCHINI; PRIORE; EUCLYDES, 2002). 

Hábitos alimentares podem ser considerados fatores de risco cardiovascular. O 

consumo de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados estão diretamente associados 

com o aumento do risco de doenças cardiovasculares em adolescentes (ARSENAULT; 

LAMARCHE; DESPRÉS, 2017; BARALDI et al., 2017). Estudos que analisaram o padrão 

alimentar de adolescentes diabéticos com o risco de doenças cardiovasculares encontraram 

um maior consumo de bebidas adoçadas com açúcar, refrigerante diet, ovos, batatas e carnes 

com alto teor de gordura (LAMICHHANE et al., 2015). Por outro lado, o maior consumo de 

frutas e hortaliças colabora para uma menor PAS/ PAD e PAS, respectivamente, já na 

adolescência (DAMASCENO et al., 2011). Assim como, em estudo com adolescentes 

australianos observou-se que o consumo de frutas, verduras, cereais e peixe estava 

inversamente associado à PAD (MCNAUGHTON et al., 2008). Porém, como se trataram de 

estudos transversais não é possível concluir que essa relação é causal.  

Em relação a esses marcadores de padrão alimentar não saudável, a proporção de 

brasileiros que referiram consumo de carne ou frango com excesso de gordura foi 37,2%, 

variou entre 29,7% na Região Nordeste e 45,7% na Região Centro-Oeste, sendo maior entre 

os homens, entre os mais jovens e os menos escolarizados. O consumo de leite integral ainda 
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é bastante alto, em média 60,6% dos brasileiros referiram o consumo desta forma do produto 

e a Região Nordeste também foi a que referiu consumir menor quantidade, assim como 

refrigerantes, em pelo menos cinco dias na semana (PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE – 

PNS, 2013). 

Nos resultados do INA 2008-2009, o consumo relatado de leite foi bem menor, 

12,9% dos adolescentes, 11,6% dos adultos e 15,8% dos idosos. Os alimentos mais 

consumidos pelos brasileiros, em ordem decrescente, foram: arroz, café, feijão, pão de sal e 

carne bovina. Banana foi a fruta mais citada, sendo a única a estar entre os 20 alimentos mais 

consumidos, variando entre 13,9% (Centro-Oeste) e 17,5% (Sul) e hortaliças foram mais 

consumidas em forma de salada crua, sendo tomate a alface as mais citadas. Alguns alimentos 

marcam características locais de consumo, como por exemplo, a farinha de mandioca nas 

regiões Norte e Nordeste; os peixes frescos e as preparações a base de peixe, muito comum na 

região Norte; o chá, mais prevalente na região Sul; os doces foram mais consumidos no Norte, 

Nordeste e Sul e; a batata inglesa no Sul e Sudeste (SOUZA et al., 2013).  

Resultados importantes em relação à variedade da dieta (≥ 8 itens alimentares) vem 

sendo demonstrados. Um estudo transversal com indivíduos adultos com idade entre 44 e 65 

anos, em Botucatu, SP, no período de 2004 a 2008, mostrou efeito protetor para a PAS 

independentemente de sexo, idade, IMC e VCT. Assim como, foi observada correlação 

inversa entre variedade da dieta e alimentos fontes de potássio, fibras e cálcio (hortaliças, 

frutas e laticínios) e direta com alimentos ricos em gordura saturada, sódio e carboidrato 

refinado (carnes e % de carboidrato) (OLIVEIRA et al., 2012). 

Em relação à qualidade da dieta, tem sido discutido especialmente a qualidade dos 

macronutrientes, e como essa absorção e resposta acontecem no organismo. O único trabalho 

até o momento encontrado que correlaciona IG e CG com pressão arterial em adolescentes foi 

um estudo de coorte prospectiva em adolescentes de 12 a 17 anos na Austrália, que mostrou 

que a qualidade e quantidade de carboidratos tinham resultados na pressão arterial, 

especialmente em adolescentes do sexo feminino. O maior consumo de alimentos com alto 

índice glicêmico (IG), refeições com alta carga glicêmica (CG) e rica em açúcares totais, 

frutose e açúcares adicionados, promoveu maior pressão arterial, após 5 anos do início do 

estudo. Em contrapartida, um maior consumo de fibras, mostrou-se protetor para este 

desfecho (GOPINATH et al., 2012).  
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1.6 Indicadores dietéticos de resposta glicêmica da dieta: índice glicêmico e carga 

glicêmica 

Para descrever o efeito de pós-ingestão de alimentos contendo carboidratos em 

concentrações diferentes e sua resposta de glicose no sangue, Jenkins e colaboradores (1981) 

usaram o termo “índice glicêmico” que visava avaliar a resposta glicêmica pós-prandial (2 

horas) relativa à ingestão de 50 ou 25 g de carboidrato proveniente de determinados 

alimentos. A determinação do IG de cada um dos alimentos deu-se pela média da área sob a 

curva de minimamente seis indivíduos, expresso em percentual, calculado em relação à área 

sob a curva observada para a mesma quantidade de carboidrato do alimento-referência 

(glicose, 100%) utilizando a regra trapezoidal considerando-se apenas a área acima da 

glicemia de jejum (JENKINS et al., 1981). 

Desta forma, este índice fornece uma avaliação qualitativa da ingestão dos 

carboidratos dietéticos. Os alimentos podem ser classificados quanto ao valor deste índice 

como baixo (≤ 55), moderado (56 - 69) ou elevado (≥ 70) (BURANI, 2006; SAMPAIO et al., 

2007). A organização Glycemic Index Foundation sugere que para o IG global da dieta ou de 

uma refeição seja considerado baixo, deve apresentar valores até 45; moderado entre 46 e 59 e 

classificado como alto se os valores forem iguais ou superiores a 60 

(http://www.gisymbol.com/about-glycemic-index/).   

Este conceito foi extrapolado em 1997, quando a CG foi proposta referindo-se à 

exposição cumulativa à glicemia pós-prandial durante um período específico de tempo, ou 

seja, um indicador da demanda global de insulina na dieta. É calculada, de forma indireta, 

pelo produto do IG do alimento consumido e a quantidade de carboidrato glicêmico presente 

no mesmo, dividido por 100 (SALMERON et al., 1997; MONRO; SHAW, 2008). A CG 

dietética pode ser classificada em baixa (< 80), moderada (80 - 120) ou elevada (> 120) e já 

os alimentos apresentam baixa CG com valores até 10, moderada entre 11 e 19 e elevada se 

possuem valores superiores a 20 (BURANI, 2006; SAMPAIO et al., 2007). 

Nas primeiras 2 horas após uma refeição com alto IG, o incremento de glicose no 

sangue pode ser pelo menos duas vezes o de uma refeição com baixo IG com quantidades 

idênticas de nutrientes e energia. Esta hiperglicemia relativa em conjunto com outros 

hormônios estimula fortemente a liberação de insulina e inibição de glucagon, favorecendo 

uma resposta exacerbada, incluindo a absorção de nutrientes por tecidos sensíveis à insulina, 

estimulação da glicogênese e lipogênese e supressão da gliconeogênese e lipólise (LUDWIG, 

2002). 
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Entre 2 e 4 horas após uma refeição de alto IG, a absorção de nutrientes do trato 

gastrointestinal diminui, mas os efeitos biológicos da insulina alta e do glucagon baixo 

persistem, e consequentemente, a concentração de glicose no sangue cai rapidamente. 

Aproximadamente 4 a 6 horas após uma refeição de alto IG, as baixas concentrações 

circulantes de combustíveis metabólicos desencadeiam uma resposta hormonal contra-

regulatória que restaura a euglicemia estimulando as vias glicogenolítica e gliconeogênica e 

eleva a concentração de ácidos graxos livres em níveis bem acima dos observados após uma 

refeição de baixo IG; tal combinação assemelha-se a um estado de jejum prolongado 

(LUDWIG, 2002). 

Em contraste, após uma dieta de baixo IG, a hipoglicemia e suas sequelas hormonais 

não ocorrem durante o período pós-prandial devido à absorção contínua de nutrientes e ao 

aumento da produção de glicose hepática, dessa forma, fica evidente que o consumo de 

refeições contendo energia e nutrientes idênticos, mas carboidratos diferentes podem produzir 

respostas fisiológicas marcadamente distintas (LUDWIG, 2002). 

O IG é considerado uma medida da qualidade dos carboidratos, pois compara os 

alimentos de acordo com uma quantidade padronizada de carboidratos. A CG é o IG 

multiplicado por uma quantidade de carboidrato em um alimento típico e compara 

realisticamente o efeito glicêmico (BAO et al., 2011; LUDWIG et al., 2018). 

Dietas de baixo IG e CG mostraram reduções nos perfis lipídico e glicêmico tanto 

em adultos (PEREIRA et al., 2015; OJO, et al., 2018), como em adolescentes (HEILBRONN; 

NOAKES; CLIFTON, 2002; SICHIERI et al., 2007; IANNUZZI et al., 2009; 

SCHWINGSHACKL; HOFFMANN, 2013). Assim como dietas de IG e CG elevados 

demonstraram ter associação com a incidência de doenças crônicas como DM e DCV 

(BARCLAY et al., 2008) e HAS (PEREIRA et al., 2004; KOPP, 2005; GOPINATH et al., 

2012; ARGIANA et al., 2015). 

 

1.7 Índice glicêmico, carga glicêmica e pressão arterial 

A revisão bibliográfica específica para este item iniciou-se no mês de setembro de 

2018 e foi até dezembro de 2019, nas principais bases de pesquisa, nas bibliotecas do 

MEDLINE e LILACS. Foram usados descritores: “arterial pressure” AND “glycemic index” 

OR “glycemic load”, que resultaram em 139 artigos e para “adolescent” AND “arterial 

pressure” AND “glycemic load” OR “glycemic index”, apenas 1 artigo. E quando a busca foi 

“adolescent” AND “food consumption” AND “arterial pressure” foram encontrados 36 
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artigos. Após o refinamento, foram também buscadas algumas referências importantes dos 

próprios artigos.  

Está estabelecido que existe uma estreita associação entre PA, hiperinsulinemia e 

resistência à insulina. No entanto, nem todos os pacientes com HAS são hiperinsulínicos ou 

resistentes à insulina. Além disso, a insulina por si só, não eleva a pressão arterial, ao 

contrário, em indivíduos sadios, o aumento de insulina dentro da normalidade fisiológica 

causa vasodilatação e não aumento da pressão sanguínea. A ligação entre a insulina e a 

pressão arterial elevada está relacionada com o sistema nervoso simpático (SNS). A 

hiperinsulinemia induz a ativação sistêmica do SNS, com os aumentos da atividade do nervo 

simpático e norepinefrina, conduzindo a vasoconstrição, e antagonizando assim o efeito 

vasodilatador da insulina. Nos seres humanos, o efeito desta ação é uma ligeira diminuição na 

pressão sanguínea e nenhum efeito significativo sobre a resistência vascular periférica (RVP). 

Porém, indivíduos propensos ao desenvolvimento de HAS são incapazes de compensar a 

diminuição da RVP induzida por insulina. Para evitar hipotensão, há aumento no impulso 

simpático e ocorre uma compensação com uma RVP baixa devido ao aumento da taxa de 

pulso e do débito cardíaco (KOPP, 2005).  Além disso, a hiperinsulinemia também promove 

maior reabsorção de sódio, contribuindo para o aumento da volemia e a elevação dos valores 

pressóricos (BORGES et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2004; ROSA et al., 2005). 

 A fisiologia do aumento da insulina é uma das explicações para o aumento da 

pressão arterial através do consumo de alimentos com IG alto e dieta com CG alta. Essa 

relação parece ser até mais explicativa do que somente quando comparadas com alta ingestão 

de sódio. Pois, nos estudos que não comprovaram a interação deste micronutriente com a 

HAS, foi principalmente devido ao fato da população estudada manter uma dieta com 

resultado de baixa resposta glicêmica (KOPP, 2005). 

O estudo transversal com adultos coreanos, com idade entre 20 e 79 anos, não 

diabéticos, com dados coletados de maio de 2007 a agosto de 2008, mostrou associação direta 

da rigidez arterial somente com glicose de jejum (SHIN; LEE; LEE, 2011). Por outro lado, o 

estudo de Xu  et al., (2010) não mostrou esta associação positiva em não diabéticos. A rigidez 

arterial é um preditor independente da mortalidade, tanto na população em geral como em 

diabéticos (PRENNER; CHIRINOS, 2015). 

Em outro estudo transversal realizado entre 2011 e 2013, com 2.233 adultos 

europeus, com idade entre 35 e 74 anos, que tinham fatores de risco cardiovasculares 

intermediários, que estudou associação entre hemoglobina glicosilada, glicose de jejum e 

glicose pós-prandial com a rigidez arterial mostrou uma associação positiva em indivíduos 
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não diabéticos, mas especialmente em diabéticos (SANCHEZ et al., 2017), assim como 

encontrado em outros estudos (SELVIN et al., 2004; SARWAR et al., 2010; SCHOTTKER et 

al., 2016).  

Brown, Duloo e Montani (2008) realizaram um estudo de revisão sobre o tema, e 

incluíram resultados obtidos em animais e em humanos. Pesquisas em animais demonstraram 

forte associação entre a alta ingestão de açúcar refinado e o início da hipertensão arterial. Os 

ratos que tiveram sua água substituída por uma solução de sacarose desenvolveram 

hipertensão e taquicardia, que era evidente dentro de uma semana e não estava relacionada ao 

ganho de peso. Assim como tiveram aumentada a atividade de noradrenalina no coração, 

pâncreas e fígado, sugerindo ativação simpática reforçada nesses órgãos. Alguns autores 

também mostraram que a frutose induziu hipertrofia ventricular esquerda, que pode estar 

relacionada com o sistema renina-angiotensina e a estimulação da atividade simpática. O 

consumo de frutose também tem sido associado ao desenvolvimento de hipertensão 

glomerular e doença renal crônica em ratos.  

Neste mesmo estudo, os resultados em humanos também sugerem que a relação de 

frutose com a pressão arterial é direta, pois, em contraste com uma dieta de alto teor de 

frutose, uma dieta rica em glicose não mostrou conduzir à hipertensão, triglicerídeos 

plasmáticos elevados, resistência à insulina ou à hiperinsulinemia. Parece, portanto, que a 

frutose é o componente mais prejudicial em termos de risco cardiovascular e os mecanismos 

que ligam a ingestão de frutose com o início da hipertensão são mal compreendidos. O que se 

sabe é que esta, causa resistência à insulina e hiperinsulinemia, e que juntamente com 

refeições ricas em lipídeos e açúcares pode levar a um estresse oxidativo, disfunção endotelial 

e atividade simpática elevada, causando o aumento da pressão arterial (BROWN; DULOO; 

MONTANI, 2008). 

 Em um estudo randomizado cruzado, indivíduos saudáveis de 21 a 33 anos, na 

Suíça, se voluntariaram para comparar os efeitos agudos da ingestão de glicose e frutose. A 

ingestão de uma bebida de 500 ml contendo 60 g de frutose aumentou significativamente a 

pressão arterial durante pelo menos 2 horas após a ingestão, quando comparadas com a 

mesma quantidade de glicose. A elevação da pressão sanguínea em resposta a frutose foi 

caracterizada por ativação simpática cardíaca. Embora seja difícil extrapolar respostas agudas 

de efeitos em longo prazo, é possível que as dietas que incluem repetidas cargas de frutose 

possam contribuir, ao longo do tempo, ao aumento do risco cardiovascular (BROWN et al., 

2008). 
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E outro estudo de intervenção em pacientes adultos, com DM tipo 2, mostrou que o 

consumo de sobremesas com baixo IG e CG, em uma dieta hipocalórica, teve impacto 

positivo sobre os parâmetros antropométricos e metabólicos, tais como IMC, glicose de 

jejum, insulina e a pressão sanguínea sistólica e diastólica nos participantes no grupo de 

intervenção (ARGIANA et al., 2015). Outro estudo que verificou esse impacto positivo foi o 

de Chen e colaboradores (2010), que mostraram que a redução da ingestão de bebidas 

açucaradas teve um efeito redutor na pressão arterial, que foi independente da perda de peso. 

Pereira e colaboradores (2004), em estudo de intervenção randomizado paralelo 

realizado entre 2001 e 2003, com adultos jovens de 18 a 40 anos, com excesso de peso, 

mostraram que dieta com baixa CG promoveu melhores resultados em triglicerídeos, PCR, 

resistência à insulina e pressão arterial, tanto sistólica como diastólica, quando comparada 

com uma dieta também com restrição calórica, mas somente com baixo teor de gordura.  

O estudo de coorte de Gopinath e colaboradores (2012), com adolescentes, com 

dados coletados em 2004 e 2005 e cinco anos mais tarde, de 2009 a 2011, como já citado 

anteriormente, é o único estudo que apresenta o resultado de que uma dieta com maior 

consumo de alimentos com alto IG e refeições com alta CG e rica em açúcares totais, frutose 

e açúcares adicionados tem relação positiva com a pressão arterial e o consumo de fibras tem 

relação inversa, em adolescentes australianos, especialmente do sexo feminino. 

A partir da realização da revisão da literatura, sugerimos o esquema explicativo da 

figura 1, para melhor entendimento da pergunta do estudo: uma dieta com alto consumo de 

alimentos com alto índice glicêmico e/ou alta carga glicêmica, com consequente aumento da 

glicemia e insulinemia, resulta em elevação da pressão arterial em adolescentes? 
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Dieta com ↑ IG e ↑ CG 
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Figura 1. Esquema explicativo da plausibilidade biológica para a pergunta do estudo (Fonte: figura 

elaborada pela autora). 
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Quadro 2. Estudos epidemiológicos selecionados que abordam a temática índice glicêmico e/ou carga glicêmica e pressão arterial.  

ARTIGO TIPO DE ESTUDO POPULAÇÃO DURAÇÃO PRINCIPAL ACHADO 

Argiana et al., 2015 

Grécia 

Ensaio clínico 

randomizado 

61 indivíduos com 

diabéticos tipo 2 

(intervenção: 30; 

controle: 31) 

12 semanas O peso corporal e a circunferência de cintura 

diminuíram em ambos os grupos. Diminuição maior de 

pressão arterial, glicemia de jejum, hemoglobina 

glicosilada, insulina, proteína C-reativa no grupo 

intervenção. 

Buyken et al, 2007. 

Alemanha 

 

Estudo transversal de 

uma coorte com crianças 

e adolescentes até 18 

anos. 

381 crianças entre 2 

e 7 anos. 

18 anos. As crianças que consumiram um desjejum com alto IG e 

uma colação, tiveram maior saciedade e menor 

ingestão calórica diária do que aqueles que não 

consumiram a colação. 

Byun et al., 2019. 

Estados Unidos 

Revisão sistemática Não especificado 2015-2019 Consumo excessivo de açúcar e bebidas açucaradas 

está associado a aumento da PA e maior risco de HAS. 

Chen et al., 2010. 

Estados Unidos 

Ensaio clínico 

randomizado 

810 indivíduos entre 

26 e 79 anos, pré-

hipertensos ou 

hipertensos 

18 meses Associação positiva entre o consumo de bebidas 

açucaradas e a pressão arterial. 

Evans et al., 2017. 

Reino Unido 

Revisão sistemática e 

metanálise 

Quatorze ensaios 

compreendendo 1097 

participantes de 28 a 

54 anos 

Os estudos variaram 

de 2 a 12 meses 

Dietas com baixo IG e CG tiveram associação positiva 

com a diminuição das pressões sistólica e diastólica. 
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Gopinath et al., 

2012 

Austrália 

Coorte 858 estudantes de 

até 12 anos de idade. 

2004-2005 

2009-2011 

Dieta com alto consumo de alimentos com IG e CG teve 

relação positiva com a pressão arterial em meninas. 

Jayalath et al., 

2014 

Canadá 

Revisão sistemática e 

metanálise de 3 coortes 

223.230 participantes Uma coorte de 14 

anos, uma de 18 

anos e uma de 20 

anos, entre 1984 e 

2005. 

Leve associação de excesso de frutose com o aumento 

da pressão arterial. 

Ludwig et al., 1999 

 

Ensaio clínico 

randomizado cruzado 

12 adolescentes 

obesos. 

1 a 2 semanas. Refeições com alto IG promoveu uma maior ingestão 

calórica involuntária no restante do dia, quando 

comparados a médio e baixo IG. Assim como, maior 

elevação de insulina, glicose e ácidos graxos. 

Nicholl et al., 2014 

Austrália 

Estudo transversal de 

uma coorte de gestantes 

516 adolescentes 

nascidos de uma 

coorte de 14 anos de 

mulheres grávidas. 

De 2003 a 2005. A CG na primeira refeição do dia foi associada com 

síndrome metabólica, principalmente em meninas. 

NGuyen et al., 

2009 

Estados Unidos 

Transversal - 

NHANES 

4938 adolescentes de 

entre 12 e 18 anos. 

Dados de 1999 até 

2004. 

Um maior consumo de bebidas adoçadas com açúcar 

foi associada com aumento da pressão arterial sistólica 

em adolescentes. 

Pereira et al., 

2004. 

Estados Unidos 

Ensaio clínico 

randomizado 

39 indivíduos de 18 a 

40 anos, com 

excesso de peso 

Aproximadamente 

65 dias. 

Dieta com baixa CG em relação à dieta hipolipídica 

promoveu melhores resultados de pressão arterial. 
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Philippou et al., 

2009. 

Reino Unido 

Ensaio clínico 

randomizado 

Homens entre 35 e 

65 anos. 

Acompanhamento e 

orientação dietética 

por 6 meses. 

Diminuição do colesterol total, LDL e triglicerídeos e das 

pressões sistólica e diastólica em dietas com baixo IG e 

CG. 

Te Morenga et al., 

2014. 

Nova Zelândia 

Revisão sistemática e 

metanálise. 

40 estudos 

envolvendo 1699 

pacientes 

Artigos publicados 

de 1960 a 2013. 

Houve interação positiva modesta da redução do 

consumo de açúcares com a diminuição da pressão 

diastólica, porém não com a sistólica. 

 

(Fonte: quadro elaborado pela autora).
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2 JUSTIFICATIVA   

Apesar da importância e influência da alimentação no processo saúde-doença ser 

bem conhecida, ainda são escassos trabalhos publicados com adolescentes, principalmente no 

que se correlaciona com as DCNT, especialmente ligados à pressão arterial. A principal 

relevância da identificação e controle da HAS, na população adolescente, reside na redução 

das suas complicações, tais como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca, doença renal crônica, dentre outras, reduzindo então a taxa de 

mortalidade prematura na fase adulta (BRASIL, 2006). 

Juntamente à importância da prevenção e diagnóstico precoce para um melhor 

tratamento, a fim de diminuir a morbimortalidade, há a preocupação de custos com essas 

doenças, que vêm tomando proporções cada vez maiores, por causa dos maus hábitos de vida 

e envelhecimento da população. 

Além disso, quando a busca de pesquisa é índice glicêmico e carga glicêmica com 

desfecho diferente de resistência à insulina ou diabetes mellitus, os resultados nacionais ou 

internacionais são ainda mais raros.  

Portanto, justifica-se a relevância e pertinência do presente trabalho e a suma 

importância para o campo da saúde coletiva no país, cujos dados têm representatividade 

nacional de adolescentes escolares. Este trabalho tem o propósito principal de intensificar 

estratégias para prevenção do desenvolvimento da hipertensão arterial em idade precoce, 

estimulando o melhor conhecimento da etiologia da doença. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Verificar a associação entre indicadores dietéticos de resposta glicêmica da dieta e 

pressão arterial em adolescentes no Brasil. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar o índice glicêmico e a carga glicêmica da dieta dessa população; 

• Caracterizar a pressão arterial desta população; 

• Avaliar a associação entre estes indicadores e a pressão arterial; 
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4 MÉTODOS 

4.1 Delineamento do estudo e fonte de dados 

Este trabalho utilizou como base de dados o estudo ERICA (Estudo de Riscos 

Cardiovasculares em Adolescentes), trata-se de um estudo transversal, multicêntrico e de base 

escolar, de representatividade nacional e que teve como objetivo estimar a prevalência de 

diabetes mellitus, obesidade, fatores de risco cardiovascular e de marcadores inflamatórios e 

de resistência à insulina em adolescentes de 12 a 17 anos (matriculados em escolas públicas e 

privadas, de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes em 1° de julho de 2009 

(VASCONCELLOS et al., 2015; BLOCH; CARDOSO; SICHIERI, 2016). 

No ERICA, com o intuito de incluir o maior número possível de adolescentes com 

idade entre 12 e 17 anos, foram selecionados adolescentes que frequentavam o sétimo, oitavo 

e nono ano do ensino fundamental ou o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio de 

escolas públicas ou privadas. Inicialmente, existiam 237.438 escolas e 389.315 combinações 

de turnos e séries elegíveis em todo o Brasil. Após os critérios de exclusão de combinação, 

como por exemplo, quando não tinham uma informação explícita com ano, série e idade do 

aluno, quando a turma era do turno noturno, entre outras, e considerando apenas os 273 

municípios que tinham mais de 100 mil habitantes, o número dessas combinações caiu para 

117.726, o de escolas para 24.441, que resultou em 8.273.275 adolescentes (54%) do total de 

alunos matriculados. (VASCONCELLOS et al., 2015; BLOCH; CARDOSO; SICHIERI, 

2016).  

 

4.2 Cálculo da amostra e elegibilidade 

No estudo ERICA, para o cálculo da amostra, foi considerado a prevalência de 

síndrome metabólica em adolescentes de 4%, estimação de erro máximo de 0,9%, o nível de 

95% de confiança, o efeito de desenho de 2,97 pelo fato da amostra ser conglomerada (escola, 

turno, ano e turma), o percentual de perdas esperadas de 15%, a precisão esperada para os 12 

domínios (6 idades x 2 sexos) e arredondamento para múltiplos de 60. Pela necessidade em 

cada estrato, estimou-se uma amostra total de 75.060 adolescentes. Esta metodologia está 

descrita por Vasconcellos et al., (2015). 

A amostragem foi realizada em 32 estratos geográficos constituídos pelos 26 Estados 

da Federação, O Distrito Federal e cada uma das cinco regiões geográficas do país (BLOCH 

et al., 2015). Para cada estrato geográfico, as escolas foram selecionadas com probabilidade 

proporcional ao tamanho e inversamente proporcional à distância da capital. Assim, a amostra 
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tem representatividade para o conjunto de municípios de médio e grande porte (> 100 mil 

habitantes), em âmbito nacional, regional e para as capitais brasileiras. Além disso, 

considerou-se a localização da escola (área urbana ou rural) e administração (pública ou 

privada). No total, foram avaliadas 1.247 escolas (das 1.251 selecionadas) em 122 municípios 

(dos 124 selecionados) (VASCONCELLOS et al., 2015). 

No segundo estágio amostral, foram selecionas três turmas de cada escola, 

considerando-se combinações de turno (manhã e tarde) e anos elegíveis (sétimo, oitavo e 

nono ano do ensino fundamental e primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio). No 

terceiro estágio, em cada combinação de turno e ano foi selecionada uma turma, sendo que 

todos os alunos da respectiva turma foram convidados a participar do ERICA 

(VASCONCELLOS et al., 2015). 

Foram entrevistados e examinados os alunos das turmas selecionadas que assinaram 

o termo de assentimento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 

excluídos das análises, por não serem considerados elegíveis, os adolescentes que não 

pertenciam à faixa etária de 12-17 anos, adolescentes grávidas e os indivíduos com 

deficiência física ou mental, temporária ou permanente (BLOCH et al., 2016). 

 O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e de cada estado brasileiro. Detalhes sobre o protocolo do estudo 

encontram-se em Bloch et al. (2015).  

Para este estudo serão considerados os adolescentes com informações sobre 

antropometria, pressão arterial e consumo alimentar, que tenham respondido ao questionário e 

não tenham relatado ser diabéticos. 
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Figura 2. Tamanho da amostra. 

Total de adolescentes cadastrados 

n = 114.162 

Não elegíveis 

n = 11.835 (10,4%) 

Sangue 

n = 40.732 

(39,8%) 

PA 

n = 73.637 

(72%) 

Recordatório 24 h 

n = 73.160 

(71,5%) 

Questionário 

n = 74.589 

(72,9%) 

Antropometria 

n = 73.787 

(72,1%) 

Amostra Final 

n = 69.057 

(67,5%) 

Diabéticos 

n = 2496 

(2,4%) 

População do 

Estudo 

n = 71.553 

(69,9%) 
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4.3 Coleta de dados  

A coleta de dados do projeto ERICA ocorreu entre março de 2013 e dezembro de 

2014, em 1.247 escolas distribuídas pelos 122 municípios participantes, incluindo todas as 

capitais brasileiras. Foi realizada por equipe de avaliadores previamente treinados utilizando 

técnicas padronizadas. Os adolescentes elegíveis preencheram em coletor eletrônico de dados 

(Personal Digital Assistent – PDA – ANEXO D), um questionário com cerca de 100 questões 

divididas em 11 blocos, abordando aspectos sociodemográficos, de saúde e de estilo de vida, 

responderam ao recordatório de 24 horas (R24h) de consumo alimentar, além da realização de 

avaliação antropométrica e de pressão arterial. Além do adolescente, o responsável e a escola 

também responderam a um questionário específico (VASCONCELLOS et al., 2015; BLOCH 

et al., 2016). 

A seguir, a descrição da coleta de dados das variáveis que foram analisadas neste 

estudo. 

 

4.3.1. Pressão arterial (variável dependente) 

A pressão arterial foi medida por pesquisadores previamente treinados. Utilizou-se 

aparelho eletrônico e digital (Omron® Hem 742), previamente validado para uso em 

adolescentes. O adolescente não deveria ter fumado, ingerido café, refrigerantes ou outro 

energético há pelo menos uma hora; deveria estar com a bexiga vazia; e não ter se alimentado 

até 30 minutos antes do procedimento e/ou praticado exercícios físicos até 1 hora antes. A 

medida foi realizada no braço direito, ao mesmo nível do coração, apoiado em mesa com 

superfície plana, com a palma da mão virada para cima e o cotovelo ligeiramente flexionado. 

O adolescente estava sentado, com pés em contato com o chão ou plataforma de superfície 

plana e permaneceu nesta posição durante 5 minutos, em repouso, antes da medição.  

(BLOCH; CARDOSO; SICHIERI, 2016; ERICA - <http://www.erica.ufrj.br/>).  

Foram realizadas três medidas para cada indivíduo de pressão arterial sistólica (PAS) 

e a pressão arterial diastólica (PAD), com intervalo de três minutos, e foi calculada a média de 

duas medidas, preferencialmente na seguinte ordem: 2ª e 3ª; ou 1ª e 3ª; ou 1ª e 2ª; ou quando 

duas medidas eram inexistentes, utilizou-se apenas a medição da validada. A variável foi 

coletada de forma contínua e para este estudo também será dividida em percentis de acordo 

com o Critério de classificação baseado no Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004 e categorizada, 

conforme segue abaixo. 
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▪ Normal: Percentil de PA <P90  

▪ Limítrofe (Pré-hipertensão): Percentil de PA P90 até <P95 ou PA≥120/80mmHg  

▪ PA elevada (Estágio 1 de hipertensão): Percentil de PA P95 até P99 + 5mmHg  

▪ PA muito elevada (Estágio 2 de hipertensão): Percentil de PA >P99 + 5mmHg  

E a partir da classificação acima, foi criada a variável Hipertenso (não/sim), onde não 

hipertenso é quando a PA está normal ou limítrofe e hipertenso, quando está elevada ou muito 

elevada. 

 

4.3.2. Consumo Alimentar: índice glicêmico e carga glicêmica (variável 

independente) 

O consumo alimentar foi obtido por meio do R24h. Os adolescentes foram 

entrevistados por pesquisadores de campo devidamente treinados, com o programa ERICA-

REC24h para a entrada de dados de consumo alimentar, com registro direto das informações 

em um netbook. O software Brasil-Nutri foi elaborado com os alimentos citados nos registros 

alimentares coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) durante a 

POF 2008-2009, e foi adaptado pelo projeto ERICA. O programa de entrada de dados é 

composto por 1.626 itens alimentares (alimentos e bebidas) e inclui também formas de 

preparo de alimentos e unidade de medidas caseiras pré-definidas. Além disso, um álbum 

fotográfico com o tamanho de utensílios comumente utilizados durante a preparação e/ou o 

consumo dos alimentos, como copos, talheres e pegadores, foi disponibilizado para auxiliar o 

relato dos tamanhos das porções dos alimentos consumidos. (BARUFALDI et al., 2016; 

ALVES et al., 2019).  

O R24h se referia ao consumo alimentar do dia anterior ao da entrevista, do despertar 

até o deitar. As entrevistas foram realizadas seguindo o método Automated Multiple Pass 

Methods (AMPM), que consiste em entrevista orientada por cinco etapas: (1) listagem rápida, 

(2) sondagem de possíveis alimentos esquecidos, (3) horário, ocasião e lugar, (4) 

detalhamento, (5) sondagem final, com o objetivo de reduzir o subrelato do consumo 

alimentar (MOSHFEGH et al., 2008; ALVES et al., 2019). Para este estudo foi considerado o 

consumo relatado do primeiro dia.  

O R24h gerou um banco de dados como 1019 itens, entre alimentos, bebidas, 

produtos alimentícios, e suas variações de consumo. Posteriormente foram geradas as 

quantidades finais consumidas, em gramas (g) ou mililitros (ml), multiplicando-se a medida 

caseira utilizada para servir-se e informada no R24h, pela porção do alimento a que esta 

medida corresponde. 
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As informações sobre macro e micronutrientes do ERICA foram estimadas 

considerando a tabela de composição nutricional dos alimentos, utilizada para a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), elaborada pela compilação de nove fontes, enumeradas a 

seguir por ordem decrescente da quantidade de itens utilizados das mesmas na POF (IBGE, 

2011). 

 

Quadro 3. Fontes utilizadas na compilação das informações sobre a composição nutricional 

dos alimentos na Pesquisa de Orçamentos Familiares, 2008-2009. 

UNIVERSITY OF MINNESOTA. Nutrition Coordinating Center. Nutrition data system for 

research - NDSR. Version 2008. Minneapolis, 2008.(UNIVERSITY OF MINNESOTA, 2008)  

TABELA brasileira de composição de alimentos - TACO. Versão 2. 2. ed. Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação - 

NEPA, 2006.(NEPA, 2006)  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação-Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Alimentos regionais brasileiros. Brasília, DF, 2002. 140 p. (Série 

F. Comunicação e educação em saúde, n. 21). (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE; BRASIL. 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE, 2002)  

MARTINS, I. (Comp.). Tabela da composição de alimentos. Lisboa: Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge, Centro de Segurança Alimentar e Nutrição, 2007. 355 p. (MARTINS, 2007)  

NAVES, M. M. V. e colaboradores. Culinária goiana: valor nutritivo de pratos tradicionais. 

Goiânia: Kelps, 2004. 82 p. (NAVES, 2004)  

PACHECO, M. Tabela de equivalentes, medidas caseiras e composição química dos 

alimentos. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 654 p. (PACHECO, 2006)  

Rótulos de produtos ou alimentos  

Informação fornecida pela pesquisadora Lucia Yuyama, do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia - INPA.  

Fonte: adaptado de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011) 

O IG dos alimentos consumidos foi extraído da base de dados do Boden Institute of 

Obesity, Nutrition, Exercise and Eating Disorders and Charles Perkins Centre at the 

University of Sydney, disponível no sítio http://www.glycemicindex.com/ (THE 

UNIVERSITY OF SYDNEY, 2017). Para 60 alimentos que o índice glicêmico não constava 
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neste site foi utilizado o IG de outras fontes diversas (ANEXO A) ou de alimentos 

semelhantes em composição (ANEXO B).  

Às bebidas gaseificadas sem adição de açúcar, classificadas como diet ou ligth, 

bebidas alcoólicas destiladas com elevado teor de álcool, como, por exemplo, cachaças e 

conhaques, bem como carnes, vísceras e embutidos, por apresentarem baixa ou nenhuma 

concentração de carboidratos foram atribuídos IG zero.  

Para a análise das associações neste estudo foram calculados os seguintes indicadores 

de IG e CG:  IG diário, média do IG, IG da primeira refeição do dia, CG diária, média da CG 

e CG da primeira refeição do dia.  

Para o cálculo do índice glicêmico (IG) foi utilizada a recomendação da FAO/WHO 

de 1998 (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998; SAMPAIO et al., 2007), em que foi estimada a 

porção de carboidratos glicêmicos de cada alimento pela diferença entre os respectivos 

carboidratos totais e as fibras totais, todos mensurados em gramas (g). A contribuição de cada 

alimento no dia foi estimada multiplicando o total de carboidratos glicêmicos contidos na 

porção consumida pelo respectivo índice glicêmico do alimento e este valor foi dividido pelo 

total de carboidratos glicêmicos consumidos no dia. Definida a contribuição de cada alimento, 

elas foram somadas, gerando o índice glicêmico diário. 

Calculou-se o IG da refeição, de forma similar. A contribuição do alimento na 

refeição foi estimada pela multiplicação do total de carboidratos glicêmicos contidos na 

porção consumida pelo respectivo índice glicêmico do alimento e este valor foi dividido pelo 

total de carboidratos glicêmicos consumidos na refeição que o continha. O valor dos 

alimentos consumidos em cada refeição foi somado gerando o IG da refeição. Utilizou-se 

como indicador o IG da primeira refeição do dia. 

Também foi calculada a média do IG do dia em que depois de calculado o IG de cada 

refeição, foi feita a média do IG de todas as refeições relatadas para aquele dia, na tentativa de 

minimizar picos de consumo glicêmico.  

A carga glicêmica do dia foi calculada multiplicando-se o carboidrato glicêmico total 

do alimento pelo respectivo IG e dividindo esse valor por 100. Ao final, o valor de cada 

alimento foi somado gerando a CG diária. De forma similar, calculou-se a CG de cada 

refeição com os alimentos relatados em cada momento alimentar. A CG da primeira refeição 

do dia também foi considerada como indicador. Também foi definida uma média da CG, pela 

média das CG das refeições, para diminuir a interferência dos picos de consumo no dia. 
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 O IG foi categorizado como baixo, médio ou alto, mediante classificação proposta 

por Brand-Miller et al. (2003), que definem: baixo IG, ≤ 55; IG moderado, de 56 a 69 e alto 

IG, ≥ 70. Já a CG foi classificada em baixa (< 80), moderada (80 - 120) ou alta (> 120) 

(BURANI, 2006; SAMPAIO et al., 2007).  

 

4.3.3. Covariáveis analisadas 

  4.3.3.1. Aspectos Sociodemográficos 

- Sexo 

Dado relatado pelo adolescente em seu questionário, tendo como opções feminino ou 

masculino. As médias, testes e análises foram feitas de forma estratificada para essa variável. 

 

- Idade 

Foi preenchida pelo entrevistador no momento da coleta dos dados e pelo aluno em 

seu questionário. Porém a idade ajustada a partir da diferença entre a data da entrevista e a 

data de nascimento do cadastro da escola foi prioritária, em relação à preenchida pelo 

adolescente. Idade em anos. Essa variável foi usada de forma contínua, assim como 

categorizada em 2 classes: 12 a 14 anos e; 15 a 17 anos. 

 

- Cor da pele 

   Essa variável foi autorreferida e nas seguintes categorias: branca, preta, parda, 

amarela, indígena e não informada. Também foi categorizada em negra (aqueles que se 

autodeclararam de cor preta ou parda) e não negra (de cor branca, amarela, indígena ou não 

informada). 

 

- Tipo de escola 

   Preenchida pelo entrevistador, tendo como opções se a escola era pertencente à rede 

pública ou privada. 

 

  4.3.3.2. Medidas antropométricas 

As medidas aferidas no estudo foram peso e estatura, por pesquisadores treinados. O 

peso foi obtido em balança eletrônica Líder ®, com capacidade de 200 Kg e variação de 50 g. 
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A estatura foi medida utilizando-se estadiômetro portátil e desmontável da marca Alturexata 

®, com resolução de 1 mm e campos de uso de até 213 cm. Esta foi aferida duas vezes e 

depois realizada a média entre as duas aferições. A partir dessas duas variáveis, foi calculado 

o IMC, através da fórmula, peso dividido pelo quadrado da altura (VASCONCELLOS et al., 

2015).  

Para avaliar o estado nutricional, será utilizada a classificação por escore-z de IMC 

para a idade, indicado para crianças e adolescentes (5-19 anos), segundo recomendações de 

De Onis et al., (2007) e do SISVAN (2011) conforme descrito abaixo.  

 

▪ Muito baixo peso: < escore-z -3  

▪ Baixo peso: >= escore-z -3 & < escore-z -2  

▪ Adequado: >= escore-z -2 & <= escore-z +1  

▪ Sobrepeso: > escore-z +1 & <= escore-z +2  

▪ Obesidade: > escore-z +2  

 

A partir desta classificação, também foi categorizado de forma binária o estado 

nutricional em Excesso de peso, onde foram incluídos os indivíduos que estavam na faixa de 

sobrepeso ou obesidade e; não Excesso de peso, os indivíduos com muito baixo peso, baixo 

peso ou adequado. 

 

4.4 Análise Estatística 

Os dados foram analisados estatisticamente por meio do software Statistical Analysis 

System (SAS) On Demand of the Academics, levando em consideração os fatores de expansão 

e a complexidade da amostra, utilizando-se o procedimento survey. 

Analises descritivas foram conduzidas para explorar o banco de dados, realizando-se 

médias, frequências e os testes de comparação de acordo com as características das variáveis 

(teste t de Student, ANOVA ou chi-quadrado de Pearson), considerando um intervalo de 

confiança de 95% e valor de p ≤ 0,05. 

A associação entre as variáveis foi estimada por modelos de regressão linear quando 

as variáveis dependentes foram as pressões sistólica ou diastólica (mmHg) e por modelos de 

regressão logística quando as variáveis dependentes foram o diagnóstico de hipertensão (sim 

ou não).  As análises foram estratificadas por sexo e ajustadas por idade (anos) e escore-z do 

IMC para a idade nas regressões linear e logística, com IC de 95%. 
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4.5 Questões éticas 

O Estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) de cada uma das 

27 instituições participantes de cada estado brasileiro e das três instituições que participarem 

do estudo piloto. Só foram incluídos no estudo, aqueles que concordaram em participar, 

assinando o termo de assentimento e entregando o termo de consentimento livre e esclarecido 

assinado por responsável (BLOCH et al., 2016). A privacidade do aluno e confidencialidade 

dos dados foi mantida durante todo o estudo. 
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5 RESULTADOS  

Os resultados e a discussão da dissertação estão em formato de manuscrito de artigo 

a ser submetido. 

 

5.1 Manuscrito: 

 

TÍTULO: ÍNDICE GLICÊMICO E CARGA GLICÊMICA DA DIETA E 

PRESSÃO ARTERIAL DE ADOLESCENTES NO BRASIL 

 

RESUMO 

Introdução: O consumo de alimentos e refeições com elevados índice glicêmico 

(IG) e carga glicêmica (CG) têm sido sugeridos como fatores de risco para doenças crônicas 

não transmissíveis, dentre elas, a hipertensão arterial. Ainda são escassos estudos 

populacionais que tenham investigado tal associação na adolescência. Objetivo: Avaliar a 

associação entre os indicadores dietéticos de resposta glicêmica e alterações na pressão 

arterial entre os adolescentes do Estudo de Risco Cardiovascular em adolescentes (ERICA). 

Desenho: Estudo transversal de base escolar. Participantes: Amostra aleatória (n = 69.057) 

de estudantes (12 a 17 anos) de escolas públicas e privadas, representativa das cidades 

brasileiras com 100.000 habitantes ou mais. Análises estatísticas: Foram estimadas a 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica, bem como as médias de pressões arteriais 

(mmHg) sistólica e diastólica estratificadas por sexo e faixa etária e as médias dos indicadores 

dietéticos de resposta glicêmica: IG diário, média do IG, IG da primeira refeição do dia, CG 

diária, média da CG e CG da primeira refeição do dia, segundo sexo e faixa etária. Modelos 

de regressão linear e logística estratificados por sexo e ajustados por idade, índice de massa 

corporal foram estimados para avaliar associação entre os indicadores dietéticos de resposta 

glicêmica e as pressões sistólica, diastólica e com o diagnóstico de hipertensão. Resultados:  

A amostra foi constituída de 69.057 adolescentes, sendo 55,58% do sexo feminino com média 

de idade de 14,66 anos (DP=1,59). A prevalência de hipertensão arterial foi de 9,09%, sendo 

que entre os meninos (12,33%) foi quase duas vezes mais frequente do que em meninas 

(6,50%). A média da pressão arterial sistólica foi de 110,56 mmHg e da pressão arterial 

diastólica de 65,81 mmHg. Os meninos apresentaram média dos indicadores dietéticos de 

resposta glicêmica sempre mais altas (IG da primeira refeição, CG diária, CG média e CG da 

primeira refeição) em comparação com as meninas (p-valor < 0,05), excetuando-se a média 
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de IG e IG médio. Verificou-se uma associação positiva entre IG da primeira refeição com 

PAS nos meninos.  CONCLUSÃO: O consumo de alimentos com alto índice glicêmico na 

primeira refeição do dia está associado à elevação da pressão arterial sistólica em meninos. 

Por isso, o consumo de uma dieta com baixa resposta glicêmica, pode ser um fator de 

proteção para esta patologia, devendo então, ser estimulada ainda na adolescência. Porém, 

mais estudos são necessários para o aprofundamento da relação entre a resposta glicêmica a 

partir do consumo alimentar. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Índice glicêmico. Carga glicêmica. Hipertensão 

arterial sistêmica. 

 

INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial e frequentemente se associa a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela 

presença de outros fatores de risco e representa um dos principais problemas de saúde pública 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento, em razão de sua alta prevalência na 

população (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010; WEBER et al., 2014).   

Nos Estados Unidos, resultados do NHANES de 2011 a 2014 mostraram que a 

prevalência de hipertensão entre adultos neste país pode chegar a 45,6%, dependendo do 

critério de diagnóstico utilizado; e homens apresentaram maior prevalência do que as 

mulheres. Desse quantitativo, aproximadamente 35% não sabem que têm a doença, o que 

pode aumentar ainda mais a morbimortalidade desses indivíduos (VIRANI et al., 2020). 

No Brasil, essa patologia atinge 32,5% de indivíduos adultos e mais de 60% dos 

idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular 

(DCV), como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio (UTSUGI, 2008; 

SCALA; MAGALHÃES; MACHADO, 2015 apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). Essa prevalência vem crescendo, especialmente nos mais jovens, de 

acordo com estudos nacionais e internacionais (GOPINATH et al., 2012; BLOCH et al., 

2016; VIRANI et al., 2020). 

A prevalência na adolescência ainda é difícil de ser definida por causa das diferenças 

metodológicas de aferição e diagnóstico (GONÇALVES et al., 2016), mas alguns estudos 

nacionais mostraram que entre 8 e 16% destes indivíduos estão com a pressão arterial elevada. 
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Diferente da fase adulta há uma heterogeneidade nas prevalências em relação ao sexo. 

(BLOCH et al., 2016; BOZZA et al., 2016; BRITO et al, 2016; GONÇALVES et al., 2016). 

A má alimentação advinda do aumento da disponibilidade e consumo de produtos 

alimentícios e industrializados, principalmente ricos em açúcares simples, gorduras saturadas 

e trans e sódio, (VAN DAM; SEIDELL, 2007), especialmente iniciada na fase da 

adolescência, como maior consumo de junk food, fast food, bebidas açucaradas (GOYAL; 

SINGH, 2007; PONZO et al., 2015), o baixo consumo de frutas e vegetais e a omissão de 

refeições, especialmente o desjejum (HALLSTRÖM et al., 2012; MUSTAFA et al., 2019), 

marcados pelo baixo fator de qualidade nutricional podem favorecer o aparecimento de 

doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

GOMES; IBGE, 2010; MALIK et al., 2013). 

No Brasil, resultados da POF 2008-2009 mostraram que em ambos os sexos, os 

adolescentes relataram o maior consumo de açúcares totais e maior prevalência de 

inadequação de micronutrientes de todas as faixas etárias observadas (adolescentes, adultos e 

idosos) (IBGE, 2011a). Um dos aspectos sobre o consumo de carboidratos, ressaltado nos 

estudos, é não somente o aumento do consumo, mas também a qualidade dos carboidratos. 

Isto porque alguns tipos de carboidratos, tais como fibras, trazem efeitos benéficos à saúde, 

enquanto que outros podem ser prejudiciais, como por exemplo açúcar refinado (LUDWIG, 

2002; JAKOBSEN et al., 2010; MIRRAHIMI et al., 2012; AUGUSTIN et al., 2015). 

A qualidade dos carboidratos pode ser avaliada com o índice glicêmico do alimento 

(IG) que compara os alimentos de acordo com uma quantidade padronizada de carboidratos, e 

também com carga glicêmica (CG), que é o IG multiplicado por uma quantidade de 

carboidrato em um determinado alimento e compara realisticamente o efeito glicêmico (BAO 

et al., 2011; LUDWIG et al., 2018). 

O aumento do consumo de alimentos e refeições com alto IG e alta CG, promove o 

aumento da liberação e circulação sanguínea de insulina, o que pode causar a resistência à 

insulina e posterior aumento da pressão arterial. Esse aumento ocorre devido à incapacidade 

do organismo de compensar a diminuição da resistência vascular periférica (RVP), nos 

indivíduos propensos a hipertensão arterial; e pela ativação do sistema nervoso simpático 

(SNS), em que há uma vasoconstrição, aumentando a taxa de pulso e o débito cardíaco 

(KOPP, 2005). A hiperinsulinemia também promove maior reabsorção de sódio, contribuindo 

para o aumento da volemia e a elevação dos valores pressóricos (BORGES et al., 2003; 

OLIVEIRA et al., 2004; ROSA et al., 2005). 
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Considerando-se a escassez de estudos e de resultados relacionando os indicadores 

dietéticos de resposta glicêmica (IG diário, média do IG, IG da primeira refeição do dia, CG 

diária, média da CG e CG da primeira refeição do dia) com o aumento da pressão arterial, o 

objetivo deste trabalho foi identificar se há associação, em adolescentes brasileiros. 

 

MÉTODOS 

Delineamento do estudo e fonte de dados 

Este trabalho utilizou como base de dados o estudo ERICA (Estudo de Riscos 

Cardiovasculares em Adolescentes), trata-se de um estudo transversal, multicêntrico e de base 

escolar, de representatividade nacional e que teve como objetivo estimar a prevalência de 

diabetes mellitus, obesidade, fatores de risco cardiovascular e de marcadores inflamatórios e 

de resistência à insulina em adolescentes de 12 a 17 anos (matriculados em escolas públicas e 

privadas, de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes em 1° de julho de 2009 

(VASCONCELLOS et al., 2015; BLOCH; CARDOSO; SICHIERI, 2016). 

 

Cálculo da amostra e elegibilidade 

No estudo ERICA, para o cálculo da amostra, foi considerado a prevalência de 

síndrome metabólica em adolescentes de 4%, estimação de erro máximo de 0,9%, o nível de 

95% de confiança, o efeito de desenho de 2,97 pelo fato da amostra ser conglomerada (escola, 

turno, ano e turma), o percentual de perdas esperadas de 15%, a precisão esperada para os 12 

domínios (6 idades x 2 sexos) e arredondamento para múltiplos de 60. Pela necessidade em 

cada estrato, estimou-se uma amostra total de 75.060 adolescentes. Esta metodologia está 

descrita por Vasconcellos et al., (2015). 

A amostragem foi realizada em 32 estratos geográficos constituídos pelos 26 Estados 

da Federação, O Distrito Federal e cada uma das cinco regiões geográficas do país (BLOCH 

et al., 2015). Para cada estrato geográfico, as escolas foram selecionadas com probabilidade 

proporcional ao tamanho e inversamente proporcional à distância da capital. Assim, a amostra 

tem representatividade para o conjunto de municípios de médio e grande porte (> 100 mil 

habitantes), em âmbito nacional, regional e para as capitais brasileiras. Além disso, 

considerou-se a localização da escola (área urbana ou rural) e administração (pública ou 

privada),. No total, foram avaliadas 1.247 escolas (das 1.251 selecionadas) em 122 municípios 

(dos 124 selecionados) (VASCONCELLOS et al., 2015). 

No segundo estágio amostral, foram selecionas três turmas de cada escola, 

considerando-se combinações de turno (manhã e tarde) e anos elegíveis (sétimo, oitavo e 
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nono ano do ensino fundamental e primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio). No 

terceiro estágio, em cada combinação de turno e ano foi selecionada uma turma, sendo que 

todos os alunos da respectiva turma foram convidados a participar do ERICA 

(VASCONCELLOS et al., 2015). 

Foram entrevistados e examinados os alunos das turmas selecionadas que assinaram 

o termo de assentimento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 

excluídos das análises, por não serem considerados elegíveis, os adolescentes que não 

pertenciam à faixa etária de 12-17 anos, adolescentes grávidas e os indivíduos com 

deficiência física ou mental, temporária ou permanente (BLOCH et al., 2016). 

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e de cada estado brasileiro. Detalhes sobre o protocolo do estudo 

encontram-se em Bloch et al., (2015).  

Para este estudo serão considerados os adolescentes com informações sobre 

antropometria, pressão arterial e consumo alimentar, que tenham respondido ao questionário e 

não tenham relatado ser diabéticos. 

 

Coleta dos Dados  

A coleta de dados do projeto ERICA ocorreu entre março de 2013 e dezembro de 

2014 e foi realizada por equipe de avaliadores previamente treinados utilizando técnicas 

padronizadas. Os adolescentes elegíveis preencheram em coletor eletrônico de dados, o 

Personal Digital Assistent (PDA – modelo LG GM750Q), um questionário com cerca de 100 

questões divididas em 11 blocos, abordando aspectos sociodemográficos, de saúde e de estilo 

de vida, responderam ao recordatório de 24 horas (R24h) de consumo alimentar, além da 

realização de avaliação antropométrica e de pressão arterial (VASCONCELLOS et al., 2015; 

BLOCH et al., 2016). 

 

Pressão arterial (variável dependente) 

A pressão arterial foi medida por pesquisadores previamente treinados. Utilizou-se 

aparelho eletrônico e digital (Omron® Hem 742), previamente validado para uso em 

adolescentes. O adolescente não deveria ter fumado, ingerido café, refrigerantes ou outro 

energético há pelo menos uma hora; deveria estar com a bexiga vazia; e não ter se alimentado 

até 30 minutos antes do procedimento e/ou praticado exercícios físicos até 1 hora antes. A 

medida foi realizada no braço direito, ao mesmo nível do coração, apoiado em mesa com 

superfície plana, com a palma da mão virada para cima e o cotovelo ligeiramente flexionado. 
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O adolescente estava sentado, com pés em contato com o chão ou plataforma de superfície 

plana e permaneceu nesta posição durante 5 minutos, em repouso, antes da medição.  

(BLOCH et al., 2016; BLOCH; CARDOSO; SICHIERI, 2016).  

Foram realizadas três medidas para cada indivíduo de pressão arterial sistólica (PAS) 

e a pressão arterial diastólica (PAD), com intervalo de três minutos, e foi calculada a média de 

duas medidas, preferencialmente na seguinte ordem: 2ª e 3ª; ou 1ª e 3ª; ou 1ª e 2ª; ou quando 

duas medidas eram inexistentes, utilizou-se apenas a medição da validada. A variável foi 

coletada de forma contínua e para este estudo também foi categorizada de acordo com o 

Critério de classificação baseado no Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004  (1- Normal: Percentil 

de PA <P90;  2- Limítrofe (Pré-hipertensão): Percentil de PA P90 até <P95 ou 

PA≥120/80mmHg; 3- PA elevada (Estágio 1 de hipertensão): Percentil de PA P95 até P99 + 

5mmHg; 4- PA muito elevada (Estágio 2 de hipertensão): Percentil de PA >P99 + 5mmHg). 

A partir da classificação acima, foi criada a variável hipertensão (não/sim), onde não 

hipertensão é quando a PA está normal ou limítrofe e hipertensão, quando está elevada ou 

muito elevada. 

 

Consumo Alimentar 

O consumo alimentar foi obtido por meio de um R24h. Os adolescentes foram 

entrevistados por pesquisadores de campo devidamente treinados, que desenvolveram um 

programa específico (ERICA-REC24h) para a entrada de dados de consumo alimentar, com 

registro direto das informações em um netbook, a partir do software Brasil-Nutri. Este foi 

elaborado com os alimentos citados nos registros alimentares coletados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) durante a POF 2008-2009 e adaptado pelo grupo 

de pesquisa do ERICA, para ser utilizado em campo. O programa de entrada de dados é 

composto por 1.626 itens alimentares (alimentos e bebidas) e inclui também formas de 

preparo de alimentos e unidade de medidas caseiras pré-definidas. Além disso, um álbum 

fotográfico com o tamanho de utensílios comumente utilizados durante a preparação e/ou o 

consumo dos alimentos, como copos, talheres e pegadores, foi disponibilizado para auxiliar o 

relato dos tamanhos das porções dos alimentos consumidos (BARUFALDI et al., 2016; 

ALVES et al., 2019).  

 O recordatório de 24 horas, respondido por todos os adolescentes, se referia ao 

consumo alimentar do dia anterior ao da entrevista, do despertar até o deitar e as entrevistas 

foram realizadas seguindo o método Automated Multiple Pass Methods (AMPM), que 
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consiste em entrevista orientada por cinco etapas: (1) listagem rápida, (2) sondagem de 

possíveis alimentos esquecidos, (3) horário, ocasião e lugar, (4) detalhamento, (5) sondagem 

final, com o objetivo de reduzir o subrelato do consumo alimentar (MOSHFEGH et al., 2008; 

ALVES et al., 2019).  

As informações sobre macro e micronutrientes do ERICA foram estimadas 

considerando a tabela de composição nutricional dos alimentos, utilizada para a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) (IBGE, 2011b). O IG dos alimentos consumidos foi extraído da 

base de dados do Boden Institute of Obesity, Nutrition, Exercise and Eating Disorders and 

Charles Perkins Centre at the University of Sydney, disponível no sítio 

http://www.glycemicindex.com/ (THE UNIVERSITY OF SYDNEY, 2017). Para 60 

alimentos que o índice glicêmico não constava neste site foi utilizado o IG de outras fontes 

diversas (FOSTER-POWELL; HOLT; BRAND-MILLER, 2002; CORDENUNSI et al., 2004; 

CALÁBRIA et al., 2003; BALISTEIRO, 2013; ORIONDO et al., 2013; PASSOS et al., 2015) 

ou de alimentos semelhantes em composição.  

 

Indicadores dietéticos de resposta glicêmica: IG diário, média do IG, IG da primeira 

refeição do dia, CG diária, média da CG e CG da primeira refeição do dia (variável 

independente).  

IG diário: Para o cálculo IG foi utilizada a recomendação da FAO/WHO de 1998 

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1998; SAMPAIO et al., 2007), em que foi estimada a porção 

de carboidratos glicêmicos de cada alimento pela diferença entre os respectivos carboidratos 

totais e as fibras totais, todos mensurados em gramas (g). A contribuição de cada alimento no 

dia foi estimada multiplicando o total de carboidratos glicêmicos contidos na porção 

consumida pelo respectivo índice glicêmico do alimento e este valor foi dividido pelo total de 

carboidratos glicêmicos consumidos no dia. Definida a contribuição de cada alimento, elas 

foram somadas, gerando o índice glicêmico diário. 

IG da primeira refeição: Calculou-se o IG da refeição, de forma similar. A 

contribuição do alimento na refeição foi estimada pela multiplicação do total de carboidratos 

glicêmicos contidos na porção consumida pelo respectivo índice glicêmico do alimento e este 

valor foi dividido pelo total de carboidratos glicêmicos consumidos na refeição que o 

continha. O valor dos alimentos consumidos em cada refeição foi somado gerando o IG da 

refeição. Utilizou-se como indicador o IG da primeira refeição.  
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Média do IG:  A média do IG foi calculada considerando a média do IG de todas as 

refeições relatadas para aquele dia, na tentativa de minimizar picos de consumo glicêmico. 

CG diária: A carga glicêmica do dia foi calculada multiplicando-se o carboidrato 

glicêmico total do alimento pelo respectivo IG e dividindo esse valor por 100. Ao final, o 

valor de cada alimento foi somado gerando a CG diária. 

CG da primeira refeição: Calculou-se a CG de cada refeição, de forma equivalente à 

CG diária, porém com os alimentos relatados no primeiro momento alimentar do dia. 

Média da CG: A média da CG é a média das CG das refeições, o intuito foi diminuir 

a interferência dos picos de consumo no dia. 

O IG diário foi categorizado como baixo, moderado ou alto, mediante classificação 

proposta por Brand-Miller et al. (2003), que definem: baixo IG, ≤ 55; IG moderado, de 56 a 

69 e alto IG, ≥ 70.  A CG diária foi classificada em baixa (< 80), moderada (80 - 120) ou alta 

(> 120) (BURANI, 2006; SAMPAIO et al., 2007).  

 

Covariáveis analisadas 

No presente estudo foram consideradas como variáveis de ajuste as seguintes 

características: sexo (masculino e feminino), idade (em anos, e em faixa etária: 12-14 e 15-

17), cor da pele (Negra: pretos e pardos e Não Negra: brancos, amarelos, indígenas e os que 

não responderam), tipo de escola (pública e privada), e estado nutricional, segundo De Onis et 

al., (2007), (escore-z de IMC para a idade: 1- Muito baixo peso: < escore-z -3; 2- Baixo peso: 

>= escore-z -3 & < escore-z -2; 3- Adequado: >= escore-z -2 & <= escore-z +1; 4- Sobrepeso: 

> escore-z +1 & <= escore-z +2; 5- Obesidade: > escore-z +2 e categorizada em não Excesso 

de peso (1, 2 e 3) e Excesso de peso (4 e 5)). 

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados estatisticamente por meio do software Statistical Analysis 

System (SAS) On Demand of the Academics, levando em consideração os fatores de expansão 

e a complexidade da amostra, utilizando-se o procedimento survey. 

Analises descritivas foram conduzidas para explorar o banco de dados, realizando-se 

médias, frequências e os testes de comparação de acordo com as características das variáveis 

(teste t de Student, ANOVA ou chi-quadrado de Pearson), considerando um intervalo de 

confiança de 95% e valor de p ≤ 0,05. 

A associação entre as variáveis foi estimada por modelos de regressão linear quando 

as variáveis dependentes foram as pressões sistólica ou diastólica (mmHg) e por modelos de 
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regressão logística quando as variáveis dependentes foram o diagnóstico de hipertensão (sim 

ou não).  As análises foram estratificadas por sexo e ajustadas por idade (anos) e escore-z do 

IMC para a idade nas regressões linear e logística, com IC de 95% e valor de p ≤ 0,05. 

 

 

RESULTADOS 

Um total de 71.553 adolescentes (SILVA et al., 2016) responderam ao questionário, 

aferiram a pressão arterial e preencheram o R24h, utilizados neste estudo. Destes, 2.476 

declararam ter diabetes mellitus e foram excluídos. Assim, 69.057 adolescentes contribuíram 

com dados para o estudo atual sendo a maioria do sexo feminino.  A Tabela 1 mostra que 

9,1% da amostra apresentou hipertensão arterial e 24,42% tem algum grau de excesso de 

peso. As meninas e meninos apresentaram prevalência semelhante de excesso de peso. A 

hipertensão entre os meninos (12,33%) foi quase duas vezes mais frequente do que em 

meninas (6,50%). A idade média foi de 14,66 anos e o escore-z de IMC médio de 0,182. Em 

relação à cor da pele, a maioria dos adolescentes se autodeclarou preta ou parda.  

Quando consideradas as faixas etárias (Tabela 2) a prevalência de hipertensão arterial 

foi maior nos meninos mais velhos, de 15 a 17 anos. Para as meninas, ao contrário, a 

hipertensão arterial foi maior entre as mais novas, de 12 a 14 anos. 

Para as medidas de PAS e PAD (Tabela 2), se verificou que os meninos 

apresentaram médias de PAS mais altas quando comparados às meninas, das mesmas faixas 

de idade, porém a média de PAD nos meninos com 12-14 anos foram menores do que nas 

meninas desta faixa etária. 

As médias de índice glicêmico, nas diversas formas de cálculo, ficaram em torno de 

59 (Tabela 3.) Os meninos apresentaram média dos indicadores dietéticos de resposta 

glicêmica sempre mais altas (IG da primeira refeição, CG diária, média da CG e CG da 

primeira refeição) em comparação com as meninas (p-valor < 0,05), excetuando-se o IG 

diário e a média do IG. Para as faixas etárias em ambos os sexos, os adolescentes mais velhos 

tiveram médias superiores das variáveis CG diária e média da CG, e no sexo masculino 

também na CG da primeira refeição do dia. Porém, o IG diário, a média do IG e o IG da 

primeira refeição do dia não apresentaram diferenças entre as faixas etárias, de acordo com o 

sexo (Tabela 3).  

Considerando os indicadores classificados por Brand-Miller et al. (2003), a maioria 

(> 80%), foi classificada como IG na faixa moderada e não há diferenças entre as faixas 

etárias, quando considerado o sexo (Tabela 3). Já para a CG diária, a maioria dos 
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adolescentes, em ambos os sexos, encontra-se na faixa alta (> 62%), e o percentual de 

meninos nesta classificação é maior que de meninas, assim como os de maior faixa etária (p-

valor < 0,05) (Tabela 3).  

Não se verificou uma associação das variáveis de respostas glicêmicas com o 

diagnóstico da hipertensão, em ambos os sexos. (Tabela 4).  

Na análise com PAS e PAD, para o sexo masculino as variáveis IG diário, IG da 

primeira refeição, média da CG e CG da primeira refeição apresentaram relação positiva com 

a PAS, porém somente com o IG da primeira refeição foi estatisticamente significativa.  

Representando que a cada unidade aumentada da variável em questão, a pressão sistólica em 

meninos aumenta, em média, 0,034 mmHg.   

Para PAD, o IG da primeira refeição apresenta associação positiva, porém sem 

significância estatística. Por outro lado, a CG diária apresenta uma relação inversa e com 

significância estatística. (Tabela 5).   

 No sexo feminino, apenas as variáveis CG diária e IG da primeira refeição tiveram 

associação positiva, para PAS, porém sem significância estatística. Para PAD, além da média 

da CG, verificou-se também relação positiva com IG diário, porém nenhum apresentou 

associação com significância estatística (Tabela 5). 

 

DISCUSSÃO 

Os adolescentes do presente estudo apresentaram prevalência de hipertensão arterial 

de 9,1%, sendo que os meninos são mais hipertensos (12,33%) do que as meninas (6,50%). 

Aproximadamente 80% dos adolescentes tiveram um consumo de IG diário na faixa 

moderada (56 a 69), e a maioria encontra-se na faixa alta para CG diária (>120), 

principalmente no sexo masculino. Verificou-se uma associação positiva entre o IG da 

primeira refeição e a pressão arterial sistólica no sexo masculino, independentemente da idade 

e do IMC.  

É difícil precisar a prevalência mundial de hipertensão em adolescentes, no entanto, 

Feber e Ahmed (2010) em uma revisão de literatura encontraram que os valores variam entre 

1 e 17 %. No estudo NHANES (2011-2012), encontraram prevalência de 11% em crianças e 

adolescentes de 8 a 17 anos e os meninos também foram mais hipertensos (15,4%) do que as 

meninas (6,8%) (KIT et al., 2015; LI et al., 2016; VIRANI et al., 2020).  Um estudo realizado 

na China encontrou prevalência variando de 7,8 a 18,5% na idade de 7 a 17 anos (DONG et 

al., 2017). Esse percentual maior nos meninos também foi encontrado em outros estudos 
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brasileiros (OLIVEIRA et al., 1999; SILVA; JÚNIOR, 2007; SILVA et al., 2013; 

GONÇALVES et al., 2016; MORAIS et al., 2016). 

Os diferentes tipos de dieta, as diferentes culturas, com suas formas variadas de 

alimentação, têm sido cada vez mais investigados e associados com a qualidade de vida, 

principalmente com seus desfechos de doenças crônicas não transmissíveis. Isso vem 

refletindo na intensificação de estudos com a exposição dos indicadores dietéticos de resposta 

glicêmica no organismo em indivíduos saudáveis e/ou enfermos (MORATOYA et al., 2013).  

Neste estudo verificou-se que a maioria dos adolescentes apresentou um IG diário 

moderado, e a CG diária alta, com percentuais mais elevados no sexo masculino. Nicholl e 

colaboradores (2014), afirmam que a CG é mais capaz de distinguir o impacto sobre a 

glicemia pós-prandial quando comparado ao IG, visto que este está mais ligado às 

características intrínsecas do alimento, como quantidade e tipo de fibras e proteínas. Já a CG é 

mais influenciada pela quantidade de carboidrato e/ou do alimento ingerido. A CG tem 

estreita ligação com a síndrome metabólica, principalmente quando se avalia os picos de CG e 

não somente o valor diário, pois este não tem sido capaz de distinguir diferentes efeitos das 

refeições sobre as respostas de glicose e insulina. 

Nossos resultados mostraram uma associação positiva entre o IG da primeira refeição 

e a pressão arterial sistólica no sexo masculino. O consumo de alimentos com baixo IG no 

desjejum pode promover o aumento da saciedade e um consumo reduzido de calorias nas 

próximas refeições (LUDWIG et al., 1999; BUYKEN et al., 2007). Nicholl e colaboradores 

(2014), ao avaliarem adolescentes na Austrália, verificaram uma associação entre a 

composição do desjejum e alguns componentes da síndrome metabólica, como por exemplo a 

pressão arterial. 

 Em indivíduos saudáveis, uma dieta com baixo IG promoveu diminuição da pressão 

arterial em homens que tiveram aconselhamento nutricional por 6 meses, além de outros 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, como o perfil lipídico (PHILIPPOU et al., 

2009). Em uma pesquisa de revisão e metanálise, os autores encontraram associação de uma 

dieta com baixa resposta glicêmica e diminuição da pressão arterial, embora não haja uma 

dose resposta clara nestas análises. E, independente da pressão arterial, encontraram 

diminuição do peso corporal total após a intervenção com uma dieta hipocalórica e com baixo 

IG ou CG (EVANS et al., 2017). Além desses, outros autores também encontraram resultados 

positivos, apesar de relativamente modestos, (TE MORENGA et al., 2014), porém são 

estudos somente com adultos.  



63 
 

O único dado disponível até o momento sobre indicadores de reposta glicêmica e 

pressão arterial de adolescentes é o estudo de GOPINATH et al., (2012), na Austrália, que 

desenvolveram uma coorte com 1216 crianças e adolescentes de até 12 anos de idade, sendo 

que 850 destes foram acompanhados por 5 anos. Os autores constataram que 

independentemente de ser ou não obeso e da história familiar para hipertensão, dietas com 

alto IG e CG e baixo consumo de fibras, principalmente solúveis, promoveu um aumento na 

PAS de, em média, 2 a 5 mmHg. E o consumo de dieta com CG baixa mostrou correlação 

positiva, para uma PAD mais baixa, principalmente no sexo feminino.  

Em um artigo de revisão de estudos observacionais e de intervenção, Byun e 

colaboradores (2019) encontraram em termos de qualidade de carboidratos que, o consumo 

excessivo de açúcar simples, especialmente a partir de bebidas açucaradas, está associado 

com o aumento da PA e maior risco de HAS, enquanto que o maior consumo de frutas, 

vegetais e cereais integrais (geralmente com IG e CG mais baixos) estão associados com um 

menor risco de HAS. No estudo NHANES (1999-2004), com uma amostra de 4867 

adolescentes, encontraram, também, relação positiva do aumento de ingestão de bebidas 

açucaradas com a pressão arterial, principalmente sistólica, além do ácido úrico sanguíneo, 

independente do sexo e excesso de peso (NGUYEN et al., 2009).  

A preocupação em relação às bebidas açucaradas está relacionada principalmente 

com o tipo de carboidrato que é utilizado. Alguns autores consideram que a frutose, é o 

carboidrato mais prejudicial em termos de risco cardiovascular, pois pode aumentar a pressão 

arterial através do aumento do ácido úrico no soro, podendo reduzir o óxido nítrico endotelial 

e/ou ativar o sistema renina-angiotensina ou até reduzindo a excreção de sódio e/ou aumentar 

a atividade do sistema nervoso simpático (BROWN; DULOO; MONTANI, 2008; CHEN et 

al., 2010; GOPINATH et al., 2012). Porém, em sua revisão e metanálise, Jayalath e 

colaboradores (2014) não encontraram essa relação, sendo necessários mais estudos para 

elucidação deste tema. 

Verificou-se em nossos resultados uma relação negativa, porém de baixa magnitude 

da CG diária com a pressão arterial diastólica em meninos. A CG é o reflexo do consumo 

total e não apenas de carboidratos, e pesquisas mostram resultados de associação negativa 

entre ingestão energética e obesidade, sendo a principal explicação para este resultado a 

ocorrência de viés de informação, especialmente entre indivíduos com algum grau de excesso 

de peso (SICHIERI et al., 1998; KYE et al., 2014). 

Apesar de limitações no estudo como, por exemplo, o uso de um único dia de 

recordatório de 24 h, este método proporciona meios de avaliação populacional confiável, é 
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de baixo custo, tem uma aplicação rápida e não influencia na mudança de hábitos alimentares, 

visto que é feito após a ingestão alimentar (WILLETT, 2013). Além disso, o desenho do 

estudo (transversal) prende-se à impossibilidade de estabelecer relações causais entre a 

exposição ao fator e o desenvolvimento da doença.  

Entre os pontos fortes desse estudo destaca-se o tamanho amostral e a abrangência, 

pois o ERICA abrange as cinco macrorregiões brasileiras, com representatividade para 

municípios de médio e grande porte, garantindo a representatividade nacional dos resultados e 

minimiza a possibilidade de viés de seleção. Além disso, os cuidados com a qualidade da 

informação (treinamento dos avaliadores para coleta de dados, teste piloto para adequação dos 

questionários, técnicas padronizadas) e o uso de protocolos padronizados minimizam o erro 

de mensuração. E também ao utilizar diferentes indicadores de IG e CG e formas de avaliação 

das associações com a pressão arterial permitem caracterizar melhor o metabolismo do 

carboidrato no organismo humano, tanto em termos diários, como quando avaliados em 

prováveis picos durante o dia, e com isso verificar a sobrecarga da insulina e o consequente 

aumento da pressão arterial.  

 

CONCLUSÃO 

Os adolescentes brasileiros participantes do ERICA tiveram um alto consumo de 

refeições com alta carga glicêmica. Apesar de não terem sido observadas associações entre 

este indicador e o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, verificamos que o consumo de 

alimentos com alto índice glicêmico para a quebra do jejum matinal (primeira refeição do 

dia), podem estar diretamente relacionados com o prognóstico desta patologia, relacionando-

se diretamente às pressões sistólica e/ou diastólica, principalmente pela possibilidade de 

acarretar picos elevados de insulina e, por isso, o consumo de uma dieta com baixa resposta 

glicêmica, pode ser um fator de proteção para esta patologia, devendo então, ser estimulada 

ainda na adolescência. Porém, ainda não há conclusão sobre qual é o melhor indicador 

dietético de resposta glicêmica e qual a dose preditora para poder estimar a associação, por 

isto, mais estudos são necessários para o aprofundamento da relação entre a resposta 

glicêmica a partir do consumo alimentar, na patogênese de doenças crônicas não 

transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra de adolescentes. ERICA, Brasil, 2013-2014. 

Variáveis 
Total Meninas Meninos 

p-valor 
n % n % n % 

Total  69.057 100 38.382 55,58 30.675 44,42 <0.0001¹ 

Hipertensão        <0.0001¹ 

    Não 62.781 90,9 35.889  93,5 26.892 87,7  

    Sim 6.276 9,1 2.493  6,5 3.783 12,3  

Estado Nutricional        <0.0001¹ 

   Não Excesso de peso 52.195 75,6 29.261  76,2 22.934 74,8  

   Excesso de peso 16.862 24,4 9.121  23,8 7.741 25,2  

Cor da pele       <0.0001¹ 

   Negra 40.431 58,5 23.005  59,9 17.426 56,8  

   Não negra 28.626 41,5 15.377  40,1 13.249 43,2  

Tipo de escola        

   Pública 54.258 78,6 30.307 79,0 23.951 78,1 0.005¹ 

   Privada 14.799 21,4 8.075 21,0 6.724 21,9  

 Média  DP Média  DP Média  DP  

Idade (anos)  14,66 1,59 14,67  1,60 14,64  1,59 0.0008² 

Energia (Kcal) 2.306,5 1.117,6 2.134,3 1.053,2 2522,0 1.157,8 <0.0001² 

Escore-z de IMC  0,186 1,20 0,190  1,157 0,182  1,260 <0.0001² 

Nota: ERICA: Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes; DP: desvio-padrão. IMC: Índice de Massa Corporal.     

¹ teste chi-quadrado de Pearson; ² teste t de Student;  
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Tabela 2: Prevalência (%) da hipertensão arterial, média e desvio-padrão da pressão sistólica e diastólica de adolescentes. ERICA, Brasil, 2013-

2014. 

Variáveis 

  Meninas Meninos 

p-valor ² Total (N= 69.057) 12-14 anos 
n= 17.448 

15-17 anos  
n= 20.934 

p-valor¹ 
12-14 anos 
n= 14.137 

15-17 anos 
n= 16.538 

p-valor ¹ 

n % n % n %  n % n %   

Hipertensão Arterial        <0,0001     <0,0001 <0,0001 
   Não  62.781 90,9 16.155 92,6 19.734 94,3  12.556 88,8 14.336 86,7   
   Sim  6.276 9,1 1.293 7,4 1.200 5,7  1.581 11,2 2.202 13,3  <0,0001 
Pressão Arterial ³              
   Normal 53.540 77,53 14.895 85,37 17.941 85,70 <0,0001 10.858 76,81 9.846 59,54 <0,0001 <0,0001 
   Limítrofe 9.241 13,38 1.260 7,22 1.793 8,57  1.698 12,01 4.490 27,15  <0,0001 
   Elevada 5.390 7.81 1.128 6,46 1.076 5,12  1.345 9,51 1.841 11,13  <0,0001 
   Muito elevada 886 1,28 165 0,59 124 0,61  236 1,67 361 2,18  <0,0001 

 Média DP Média DP Média DP  Média DP Média DP   

PAS  110,56 11,87 106,60 10,38 108,2 10,09 <0,0001 110,20 12,13 117,90 11,94 <0,0001 <0,0001 
PAD 65,81 7,96 65,20 7,75 66,65 7,54 <0,0001 64,28 8,43 66,69 8,00 <0,0001 <0,0001 

Nota: ERICA: Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica; DP: desvio-padrão. 

¹ significância estatística entre as faixas etárias; ² significância estatística entre os sexos; ³ Classificação: Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents, 2004. 
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Tabela 3: Média, desvio-padrão e frequência da distribuição das variáveis considerando IG e CG de adolescentes. ERICA, Brasil, 2013-2014. 

Variáveis 

Meninas Meninos 

p-valor ² 12-14 anos 
n= 17.448 

15-17 anos  
n= 20.934 

p-valor ¹ 
12-14 anos 
n= 14.137 

15-17 anos 
n= 16.538 

p-valor ¹ 

Média DP Média DP  Média DP Média DP   

IG diário 59,30 5,43 59,38 5,35 0,14 59,42 5,39 59,42 5,32 0,94 0,07 
Média do IG 59,40 5,72 59,42 5,62 0,68 59,43 5,64 59,43 5,62 0,97 0,67 
IG – 1ª refeição 59,02 10,47 59,04 10,49 0,86 59,43 10,14 59,52 10,29 0,45 <0,0001 
CG diária 157,9 84,32 160,2 85,28 0,003 176 89,07 196 96,97 <0,0001 <0,0001 
Média da CG  37,19 18,08 37,70 18,46 0,006 42,55 20,04 46,69 21,80 <0,0001 <0,0001 
CG – 1ª refeição 33,77 28.15 33.56 27,93 0,46 38,06 30,06 41,24 32,80 <0,0001 <0,0001 

 n % n %  n % n %   

IG categorizado 3     0,17     0,86 <0,0001 

   Baixo 3.260 18,68 3.816 18,23  2.451 17,34 2.843 17,19   
   Moderado 13.992 80,19 16.846 80,47  11.531 81,56 13.522 81,76   
   Alto 196 1,12 272 1,30  155 1,1 173 1,05   
CG categorizada 4     0.003     <0,0001 <0,0001 
   Baixa 2.502 14,34 2.816 13,45  1.416 10,02 1.244 6,92   
   Moderada 4.034 23,12 4.690 22,40  2.652 18,76 2.395 14,48   
   Alta 10.912 62,54 13.428 64,15  10.069 71,22 12.999 78,60   

Nota: ERICA: Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes; IG diário: média do índice glicêmico diário; Média do IG: média do índice glicêmico das 

refeições; IG – 1ª refeição: índice glicêmico da primeira refeição do dia; CG diária: média da carga glicêmica diária; Média da CG: média da carga glicêmica 

das refeições; CG - 1ª refeição: carga glicêmica da primeira refeição do dia; IG categorizado: índice glicêmico categorizado em 3 faixas; CG categorizada: 

carga glicêmica categorizada em 3 faixas; DP: desvio-padrão. 

¹ significância estatística entre as faixas etárias; ² significância estatística entre os sexos. ³ IG categorizado – Baixo: (≤ 55); Moderado: (56 a 59); Alto: (≥ 70);  4 CG 

categorizada – Baixa: (< 80); Moderada: (80 a 120); Alta: (> 120). 
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Tabela 4. Odds ratio bruto e ajustado* da associação de hipertensão arterial com variáveis de indicadores dietéticos de resposta glicêmica de 

adolescentes. ERICA, Brasil, 2013-2014. 

Variáveis 

Meninas n= 38.382 Meninos n= 30.675 

Bruto Ajustado Bruto Ajustado 

OR IC OR IC OR IC OR IC 

IG diário 0.993 0.975 - 1.011 0.992 0.973 - 1.011 0.983 0.969 - 0.998 0.986 0.972 - 1.001 
Média do IG 0.992 0.972 - 1.012 0.994 0.975 - 1.013 0.988 0.976 - 1.001 0.988 0.974 - 1.003 
IG – 1ª refeição 0.998 0.985 - 1.012 1.000 0.985 - 1.014 1.004 0.994 - 1.014 1.004 0.995 - 1.014 
IG categorizado ¹         
   Alto/Baixo 0.924 0.494 - 1.729 0.944 0.492 - 1.809 0.689 0.374 - 1.268 0.619 0.329 - 1.163 
   Alto/Moderado 1.032 0.750 - 1.418 1.067 0.780 - 1.459 0.834 0.700 - 0.993 0.883 0.734 - 1.062 
CG diária 0.999 0.998 - 1.000 1.000 0.999 - 1.001 0.999 0.998 - 1.000 0.999 0.998 - 1.000 
Média da CG  0.999 0.994 - 1.005 1.003 0.998 - 1.008 0.996 0.991 - 1.002 0.999 0.994 - 1.004 
CG – 1ª refeição 1.000 0.997 - 1.003 1.002 0.999 - 1.005 0.999 0.996 - 1.002 1.001 0.998 - 1.004 
CG categorizada ²         
   Alta/Baixa 0.860 0.675 - 1.096 1.109 0.863 - 1.424 0.649 0.488 - 0.862 0.815 0.598 - 1.110 
   Alta/Moderada 0.941 0.728 - 1.215 1.079 0.820 - 1.420 0.916 0.633 - 1.324 0.983 0.667 - 1.447 

Nota: ERICA: Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes; IG diário: média do índice glicêmico diário; Média do IG: média do índice glicêmico das 

refeições; IG – 1ª refeição: índice glicêmico da primeira refeição do dia; CG diária: média da carga glicêmica diária; Média da CG: média da carga glicêmica 

das refeições; CG - 1ª refeição: carga glicêmica da primeira refeição do dia; IG categorizado: índice glicêmico categorizado em 3 faixas; CG categorizada: 

carga glicêmica categorizada em 3 faixas; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de confiança de 95%. IMC: Índice de Massa Corporal. 

¹ IG categorizado – Baixo: (≤ 55); Moderado: (56 a 59); Alto: (≥ 70); ² CG categorizada – Baixa: (< 80); Moderada: (80 a 120); Alta: (> 120). 

*Modelo: ajustado por idade (anos) e IMC (escore-z), p-valor ≤ 0.05. 
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Tabela 5. Coeficientes (β)*  brutos e ajustados**  das associações de PAS e PAD com variáveis de indicadores dietéticos de resposta glicêmica 

de adolescentes. ERICA, Brasil, 2013-2014. 

Variáveis 

Meninas 

PAS Bruta PAS Ajustada PAD Bruta PAD Ajustada 

β p-valor β p-valor β p-valor β p-valor 

IG diário - 0.002 0.93 - 0.004 0.87  0.011 0.49   0.009 0.56 
Média do IG - 0.018 0.51 - 0.014 0.60 - 0.01 0.63 - 0.007 0.72 
IG – 1ª refeição - 0.009 0.63   0.002 0.90 - 0.008 0.57 - 0.003 0.81 
CG diária - 0.008 <0.0001 - 0.002 0.20 - 0.004 0.001 - 0.001 0.33 
Média da CG - 0.016 0.06   0.003 0.66 - 0.004 0.57   0.004 0.48 
CG – 1ª refeição - 0.013 0.02 - 0.005 0.30 - 0.01 0.01 - 0.006 0.12 

 Meninos 

 PAS Bruta PAS Ajustada PAD Bruta PAD Ajustada 

 β p-valor β p-valor β p-valor β p-valor 

IG diário  - 0.011 0.71   0.013 0.60 - 0.029 0.23 - 0.020 0.37 
Média do IG  - 0.017 0.51 - 0.011 0.64 - 0.030 0.11 - 0.026 0.18 
IG – 1ª refeição  0.050 0.11   0.034 0.05   0.015 0.35   0.011 0.39 
CG diária  - 0.002 0.50 - 0.002 0.35 - 0.004 0.0002 - 0.003 0.0001 
Média da CG  0.017 0.12   0.007 0.40 - 0.005 0.39 - 0.007 0.18 
CG – 1ª refeição  0.004 0.57   0.004 0.36 - 0.001 0.77 -0.0006 0.88 

Nota: ERICA: Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes; IG diário: média do índice glicêmico diário; Média do IG: média do índice glicêmico das 

refeições; IG – 1ª refeição: índice glicêmico da primeira refeição do dia; CG diária: média da carga glicêmica diária; Média da CG: média da carga glicêmica 

das refeições; CG - 1ª refeição: carga glicêmica da primeira refeição do dia; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; IMC: Índice de 

Massa Corporal. 

* β (coeficiente de regressão linear) 

** Modelo: ajustado por idade (anos) e IMC (escore-z), p-valor ≤ 0.05. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo, observamos a associação estatisticamente significativa entre o 

índice glicêmico da primeira refeição e a pressão arterial sistólica em meninos. O consumo 

alimentar inadequado associado ao aumento da prevalência de hipertensão arterial em faixas 

etárias mais precoces é um assunto pouco investigado até o momento, portanto, faz-se 
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necessário a realização de mais estudos, especialmente controlados, para melhor elucidação 

do tema. 

Podemos concluir que é necessário o estímulo à mudança dos hábitos alimentares 

dos adolescentes, visando a redução do consumo de alimentos com indicadores dietéticos de 

resposta glicêmica elevados, principalmente na primeira refeição do dia. 

É importante que as políticas públicas de alimentação e educação nutricional 

implantadas nas escolas e as de saúde pública, visando a promoção de hábitos saudáveis, se 

intensifique cada vez mais para que haja a diminuição da morbimortalidade dessa população. 

E estudos mais aprofundados neste tema e nesta população sejam estimulados para melhor 

elucidação de sua etiologia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Quadro 4 – Relação de alimentos cujo índice glicêmico (IG) foi retirado artigos 

publicados em periódicos. 

Alimentos Fonte da informação de índice glicêmico. 

farinha de Calábria A, Oikawa T, Fonseca K, Macedo F, Faillace A. Índice glicêmico de 

https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/
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mandioca alimentos típicos da Amazônia. Rev Bras Nutr Clin. 2003;18(4):190–2. 

(CALÁBRIA et al., 2003) 

farinha de 

copaíba 

farinha de 

agua 

Açaí 

açaí com 

granola 

Juçara 

Uaçaí 

Jussara 

Pinhão 

Cordenunsi BR, Wenzel de Menezes E, Genovese MI, Colli C, Gonçalves de 

Souza A, Lajolo FM. Chemical Composition and Glycemic Index of Brazilian Pine 

(Araucaria angustifolia) Seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

Junho de 2004;52(11):3412–6. (CORDENUNSI et al., 2004) 

cajá manga Oriondo R, Valdivieso R, Oré R, Arnao I, Palomino M, Estrada E. Evaluación de 

la capacidad antioxidante y el índice glicémico de los frutos promisorios 

amazónicos del Perú. Anales de la Facultad de Medicina. 7 de maio de 

2013;73:19. (ORIONDO et al., 2013) 
acajá 

(tabereba) 

Cajarana Passos TU, Sampaio HA de C, Sabry MOD, Melo MLP de, Coelho MAM, Lima 

JW de O. Glycemic index and glycemic load of tropical fruits and the potential risk 

for chronic diseases. Food Science and Technology (Campinas). Março de 

2015;35(1):66–73. (PASSOS et al., 2015) Graviola 

 

 

(continuação) Quadro  4 – Relação de alimentos cujo índice glicêmico (IG) foi 

retirado artigos publicados em periódicos. 

Alimentos Fonte da informação de índice glicêmico. 

Canjica Foster-Powell K, Holt SH, Brand-Miller JC. International table of glycemic index 
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farinha láctea and glycemic load values: 2002. The American Journal of Clinical Nutrition. 1o de 

julho de 2002;76(1):5–56. (FOSTER-POWELL; HOLT; BRAND-MILLER, 2002) 

farinha de 

milho 

Mungunza 

Neston® 

Pamonha 

suco de 

cupuaçu Balisteiro DM. Efeito dos compostos fenólicos de frutas nativas brasileiras na 

glicemia pós-prandial [Mestrado]. [São Paulo]: Universidade de São Paulo; 2013. 

(BALISTEIRO, 2013) 
Cupuaçu 

 

(Fonte: ROCHA, C. M. M da. Indicadores dietéticos e bioquímicos do controle glicêmico e índice de massa 

corporal de adolescentes brasileiros – Tese de Doutorado em Saúde Coletiva, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Quadro 5 – Relação de alimentos cujo índice glicêmico (IG) foi atribuído pela 

semelhança com outros alimentos. 

Alimento Similar Alimento Similar 

abara (Bahia) 
feijão verde 

bacaba 
coco 

acarajé bacabuçu 
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jambu 
couve 

buriti 

taioba coco mucajá 

cacau figo pequi 

arroz carreteiro 

Média dos ingredientes* 

polpa de coco 

arroz com mandioca tucumã 

maria izabel bacuri 

murici 

acajá 

pitanga 
goiaba 

imbu jambo 

seriguela mangaba caju 

cajuína ingá pera 

umbu caruru quiabo 

uxi cuscuz paulista arroz de leite 

farofa 

farinha de mandioca 

banana pacova Banana prata 

farofa de banana rabanada sanduiche de queijo 

farofa pronta baião de dois arroz com feijão 

farofa pronta light em pacote vaca atolada mandioca 

paçoca de carne de sol 
maxixe chuchu 

café com farinha 

 

* Para preparações complexas, foi considerado um índice glicêmico baseado nos ingredientes da preparação, 

ponderado pelo total de carboidrato da preparação. 

(Fonte: ROCHA, C. M. M da. Indicadores dietéticos e bioquímicos do controle glicêmico e índice de massa 

corporal de adolescentes brasileiros – Tese de Doutorado em Saúde Coletiva, 2020). 

ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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ANEXO D – Questionário do adolescente. 
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