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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as 

principais causas de morte no mundo e a hipertensão arterial é reconhecida 

como principal fator de risco para morbidade e mortalidade. A hipertensão 

arterial ocorre em faixas etárias precoces, e evidências apontam que o padrão 

alimentar inadequado verificado entre adolescentes está associado à elevação 

dos níveis de pressão. OBJETIVO: Investigar a associação entre consumo 

alimentar e pressão arterial em adolescentes estudantes de escola pública do 

município de Niterói-RJ. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal 

envolvendo escolares de uma escola municipal de Niterói-RJ. Para a análise do 

consumo alimentar, foi aplicado o recordatório de 24h em dois dias não 

consecutivos. Também foram coletados dados antropométricos e pressão 

arterial em um único momento. O consumo usual de nutrientes, sódio e 

potássio, foi estimado partindo-se de dados do consumo atual, utilizando-se o 

método proposto pelo National Cancer Institute (NCI), para lidar com a 

variabilidade intraindividual. Os itens alimentares foram classificados e agrupados 

em 31 grupos, de acordo com semelhanças nas características nutricionais. A 

associação entre consumo de nutrientes e pressão arterial foi investigada por 

modelos de regressão logística. O pacote estatístico SPSS (v. 21.0) e o software 

SAS (v. 9.3) foram utilizados para a análise dos dados. Foi considerada a 

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

foi constituída de 347 adolescentes, sendo 51% do sexo masculino com média de 

idade de 12,7 anos (DP=1,6). Meninas apresentaram maior média de pressão 

arterial diastólica (PAD)  (p<0,05). Maior percentual de sobrepeso/obesidade foi 

observado nos adolescentes que apresentaram PA elevada (p<0,05),  com 

prevalência de 38,8% de adolescentes acima da mediana para PAS (p<0,05) e 

43,8% acima da mediana para PAD (p<0,05). O total de sódio (p=0,012) e potássio 

(p=0,0015) consumido pelos meninos foi superior ao consumo de sódio e potássio 

realizado pelas meninas. Com relação à razão Na/K, foi observada diferença 

estatisticamente significativa quando comparados os adolescentes com PAS abaixo 

e acima da mediana (p=0,0071). Os grupos arroz, feijão, bebidas, doces e açúcares, 

leite, pães, refrigerantes, carne bovina, aves e embutidos apresentaram maior 

percentual de contribuição de sódio. Os grupos arroz, feijão, bebidas, doces e 

açúcares, leite, pães, refrigerantes, carne bovina, aves e bolos e biscoitos doces e 
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recheados apresentaram maior percentual de contribuição de potássio. Os grupos 

dos embutidos, dos pães e da carne bovina estão classificados com maior densidade 

de sódio/100g de alimento. Os grupos  feijão,  carne bovina e  aves, estão 

classificados com maior densidade de potássio em sua composição. As bebidas 

adoçadas e os refrigerantes apresentaram o maior percentual de contribuição de 

sódio. Os grupos com maior percentual de contribuição de sódio foram consumidos 

em casa, exceto biscoitos salgados e pizzas, com maior consumo na escola. Os  

grupos que mais contribuem para o consumo total de potássio também são 

consumidos, em maior parte, no domicílio, com exceção do grupo dos pães, mais 

comumente consumido no ambiente escolar. As bebidas adoçadas e os refrigerantes 

se destacam pela alta contribuição para o consumo total de potássio.  Além disso, 

são muito consumidos na escola. A razão de chance para a razão Na/K é 0,26 

(p=0,0173). Ou seja, a cada aumento da Na/K em 1 unidade, há uma redução de 

74% na chance de aumento da PAS acima da mediana (p=0,0173). Com relação ao 

sexo, nas meninas, o aumento de 1 unidade de sódio, potássio e razão Na/K está 

associado à chance duas vezes maior de apresentar PAD acima da mediana 

(p<0,05). Já em relação ao IMC, o aumento em 1 unidade está associado ao 

aumento de aproximadamente 12% na chance de apresentar PAS e PAD acima da 

mediana (p<0,05). CONCLUSÃO: A classificação de sobrepeso/obesidade está 

associada à elevação da pressão arterial. Os resultados encontrados sugerem que os 

níveis pressóricos devam ser monitorados em faixas etárias mais precoces, e 

políticas de educação nutricional para a promoção da alimentação saudável sejam 

implementadas para essa população. 

 

Palavras-chaves: adolescentes, escolares, obesidade, pressão arterial, hipertensão, 

consumo alimentar. 
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ABSTRACT 

 

The noncommunicable diseases (NCD) are the main cause of death in the world, and the 

hypertension is known as the main risk factor to morbidity and mortality. Studies have 

characterized the emergence of the arterial hypertension in early age groups, and 

evidences show that the inadequate food  pattern that was checked among adolescents is 

associated to the increase in levels of blood pressure. OBJECTIVE: Investigate the 

association between food consumption and arterial pressure in adolescents from a public 

school situated in Niterói-RJ. METHODS: A cross-sectional study involving students 

from a municipal school in Niterói-RJ. Food consumption was assessed using 24-hour 

dietary recall questionnaire, with replication in two non-consecutive days. Also, 

anthropometric and arterial pressure data were collected at once.  The habitual 

consumption of nutrients, sodium and potassium, was estimated based on recent 

consumption data, using the method proposed by the National Cancer Institute (NCI), to 

deal with the intra-individual variability. The food items were classified and grouped in 

31 groups, according to similarities in their nutritional characteristics. The association 

between nutrients consumption and arterial pressure was investigated using logistic 

regression models. The statistical package SPSS (v. 21.0) and the software SAS (v.9.3) 

were used to data analysis. The statistical significance of <0,05 was considered to all the 

tests. RESULTS:  The sample was composed of 347 adolescents, being 51% male with 

average age of 12,7 years old (SD=1,6). Girls had higher diastolic arterial pressure mean 

(DAP) (p<0,05). A higher percentage of overweight/obesity was noticed in adolescents 

who had high arterial pressure (p<0,05), with prevalence of 38,8% of adolescents over 

the median to Systolic Arterial Pressure (SAP) (p<0,05) and 43,8% over the median to 

DAP (p<0,05). The total of sodium (p=0,012) and potassium (p=0,0015) consumed by 

the boys was higher than the total of sodium and potassium consumed by the girls. In 

relation to the Na/K ratio, a statistically significant difference was found when 

comparing the adolescents with SAP above and below the median (p=0,0071). The rice, 

beans, beverages, sweets and sugaries, milk, bread, soft drinks, beef, poultry and 

processed meat groups had higher sodium contribution percentage. The rice, beans, 

beverages, sweets and sugaries, milk, breads, soft drinks, beef, poultry, cakes and sweet 

and filled cookies groups had higher potassium contribution percentage. The groups of 

processed meat, breads and beef are classified with higher density of sodium /100g of 

food. The groups of beans, beef and poultry are classified with higher density of 

potassium in their composition. The sugary drinks and soft drinks had the higher 

contribution percentage of sodium. The groups with higher contribution percentage of 
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sodium were consumed at home, except salty cookies and pizzas, which are mostly 

consumed at school. The groups that contribute the most to the total consumption of 

potassium are also mostly consumed at home, except the group of breads, which is 

mostly consumed at school. The sugary drinks and soft drinks stand out for their high 

contribution to the total consumption of potassium. Besides that, they are widely 

consumed at school. The odds ratio to the Na/K ratio is 0,26 (p=0,0173). In other words, 

in each increase of Na/K ratio in 1 unit, there is a decrease of 74% in the chance of an 

increase of SAP over de median (p=0,0173). In relation to the gender, in females, the 

increase of 1 unit of sodium, potassium and Na/K ratio is linked to a two times higher 

chance of having DAP over the median (p<0,05). In relation to the BMI, the increase in 

1 unit is linked to the increase of approximately 12% in the chance of having SAP and 

DAP over the median (p<0,05). CONCLUSION: Overweight/obesity is associated to 

the increase in arterial pressure. The results found suggest that the pressoric levels are 

monitored in early age groups, and that nutritional education politics to promote health 

eating are implemented to this population.  

 

Keywords: adolescents, students, obesity, arterial pressure, hypertension, food 

consumption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13  

1. INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 

morte no mundo, correspondendo a 68% dos óbitos em 2012 (WHO, 2014a). No 

Brasil, as  DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude e 

correspondem a 72% das causas de mortes. A maioria dos óbitos por DCNT são 

atribuíveis às doenças do aparelho circulatório (DAC), ao câncer, às doenças 

respiratórias crônicas e à diabetes (Malta et al., 2014). 

Estima-se que em 2010, 9,4 milhões de óbitos sejam atribuíveis à elevação da 

pressão arterial (WHO, 2014a). A hipertensão arterial é reconhecida como o 

principal fator de risco para a morbidade e mortalidade precoce (Ministério da 

Saúde, 2006). 

A detecção da hipertensão arterial ocorre principalmente em adultos e idosos, 

mas evidências indicam o aparecimento em faixas etárias precoces (Yoon et al., 

2013). Rosner e colaboradores compararam dados de duas edições National Health 

and Nutrition Examination Survey (NHANES) III (1988-1994) e do NHANES (1999-

2008), com crianças e adolescentes americanos de 8 a 17 anos e observaram que que a 

prevalência de pressão arterial elevada aumentou 3,4% para os meninos e 4,4% para as 

meninas. (Rosner et al., 2013). Dados da  pesquisa brasileira com amostra 

representativa do país, ERICA (Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

- estudo multicêntrico nacional) com idade entre 12 e 17 anos que frequentam escolas 

em cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes) apresentou uma prevalência de 

hipertensão de  9,6% entre os adolescentes (Block et al., 2016). Visto que valores 

elevados de pressão arterial no período da infância e durante a adolescência tendem a 

se manter na vida adulta, o estudo dos fatores associados ao aumento da pressão 

arterial em adolescentes torna-se relevante (Chen et al., 2008; Toschke et al., 2010).  

A alimentação é um dos principais fatores de risco modificáveis para pressão 

arterial elevada (WHO, 2009). No Brasil, o padrão alimentar inadequado verificado 

entre adolescentes é caracterizado pelo elevado consumo de alimentos 

ultraprocessados, como bebidas adoçadas e biscoitos, e pelo consumo insuficiente 

de alimentos marcadores da alimentação saudável, como frutas e hortaliças (Levy et 

al., 2010). Em estudo envolvendo dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA), 

Veiga e colaboradores (2013), também observaram uma ingestão média per capita diária 

de frutas, legumes e verduras na adolescência abaixo de 100g, estando muito aquém dos 

400g diários recomendados, o  que  pode  explicar  a inadequação no consumo de 

vitaminas, e também observaram o consumo inadequado de outros micronutrientes, que  
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podem  estar  associados  ao  alto  consumo  de  alimentos industrializados. 

O presente estudo tem como objetivos: avaliar o consumo de sódio (Na), 

potássio (K), razão sódio/potássio (Na/K), identificar os grupos de alimentos fonte e 

verificar a associação com pressão arterial dos adolescentes de uma escola 

municipal em Niterói – RJ. 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

A melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento de vacinas e 

antibióticos e a implantação de estratégias adequadas de saúde pública, entre 

outros, são importantes fatores que contribuíram para a modificação do padrão de 

morbi-mortalidade em diversos países. Verificou-se, ao longo do século XX, a 

redução de, aproximadamente, 40% na prevalência de doenças transmissíveis. 

Paralelamente, foi possível observar aumento da prevalência das DCNT, 

caracterizando o processo de transição epidemiológica (Ministério da Saúde, 

2009). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais 

que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. As DCNT são 

resultado de diversos fatores, determinantes sociais e condicionantes, além de 

fatores de risco individuais como tabagismo, consumo nocivo de álcool, 

inatividade física e alimentação não saudável (Ministério de Saúde, 2011). 

Atualmente, as DCNT são consideradas um sério problema de saúde pública, 

tanto nos países de alta renda, quanto nos de média e baixa renda, e já são 

responsáveis por 63% das mortes no mundo (Ministério de Saúde, 2011). No ano de 

2008, cerca de 36 milhões de pessoas morreram de doenças crônicas no mundo 

(Alwan et al., 2010). 

Séries históricas de estatísticas de mortalidade, no Brasil, indicaram que a 

proporção de mortes por DCNT aumentou em mais de três vezes entre 1930 e 2006 

(Malta et al.,  2006). Dados mais recentes referentes à população brasileira indicam 

que  aproximadamente 74% das mortes são ocasionadas por DCNT (WHO, 2014). 

Projeções para o ano de 2020 revelam que a mortalidade por DCNT representará 

73% dos óbitos no mundo (Mathers et al.,2006). 
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A grande maioria dessas mortes é atribuída às doenças cardiovasculares 

(DCV), um grupo de doenças causadas por distúrbios do coração e vasos 

sanguíneos, que inclui doença cardíaca coronária, doença cerebrovascular (acidente 

vascular cerebral), aumento da pressão arterial (hipertensão), doença arterial 

periférica, doença cardíaca reumática, doença cardíaca congênita e insuficiência 

cardíaca. Aproximadamente 80% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média 

renda (Alwan et al, 2010). No Brasil, as DCV têm sido a principal causa de morte. 

Em 2014, ocorreram aproximadamente 340.000 óbitos por doenças 

cardiovasculares, seguido pelas neoplasias que foram responsáveis por 201.968 

óbitos, de acordo com dados obtidos no sítio eletrônico do DATASUS (Ministério 

da Saúde, 2014). 

 

 

2.2 Hipertensão arterial 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 

multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

(PA). Associa-se frequentemente à alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-

alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e à alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle. É considerada um 

dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas 

de saúde pública, sendo responsável pela  morte de 9,4 milhões de pessoas no 

mundo (OMS, 2012). A mortalidade por DCV aumenta progressivamente com a 

elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e 

independente (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006). Com o critério atual de 

diagnóstico de hipertensão arterial (PA ≥ 140/90 mmHg), a prevalência no Brasil 

varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando a mais de 50% 

para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos 

(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). 

Resultados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizada no Brasil, em 

2016, pelo Ministério da Saúde, na população adulta, em todas as capitais dos 26 

estados e no Distrito Federal, indicam que a frequência de diagnóstico médico de 

HAS foi de 25,7%, sendo maior em mulheres (27,5%) do que em homens 
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(23,6%). O diagnóstico de hipertensão arterial foi mais frequente com o aumento 

da idade em ambos os sexos (Ministério da Saúde, 2017). Resultados da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2013, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, revelam 

que a proporção de indivíduos de 18 anos ou mais que referem diagnóstico de 

HAS no Brasil foi de 21,4% (IBGE, 2014). 

 

 

2.3 Pressão arterial elevada na infância e adolescência 

A HAS na infância, muitas vezes, é subestimada pela dificuldade do diagnóstico 

(WHO, 2004). O diagnóstico precoce é uma estratégia importante de saúde pública, 

visto que alterações nos níveis pressóricos durante a infância e adolescência tendem a 

se manter na vida adulta. Dessa maneira, o estudo dos fatores associados ao aumento da 

PA em adolescentes torna-se relevante (Chenetal., 2008; Toschke et al., 2010).  

A HAS em crianças e adolescentes é classificada baseando-se no percentil de 

PA. Em 2004, o National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP) 

publicou o The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High 

Blood Pressure in Children and Adolescents, onde os níveis pressóricos são 

classificados segundo sexo, idade e percentil de estatura para idade, para indivíduos de 

1 a 17 anos. As tabelas com a classificação incluem os percentis 50, 90, 95 e 99, 

auxiliando na identificação dos pacientes que necessitam de mudanças no estilo de 

vida. O percentil da estatura é determinado pelas curvas de crescimento do National 

Center for Chronic Disease Prevention and  Health  Promotion - CDC (2000) (WHO, 

2004). 

O Quadro 1 apresenta a classificação da PA para adolescentes. Crianças e 

adolescentes com níveis de pressão arterial sistólica (PAS) ou pressão arterial 

diastólica (PAD) iguais ou acima do percentil 95, para idade e altura, são 

classificados como hipertensos. A classificação arterial limítrofe inclui crianças e 

adolescentes com PAS ou PAD no percentil 90 e 95. As crianças com PAS e PAD 

abaixo do percentil 90 são consideradas normotensas. Para a realização do 

diagnóstico de HAS, o resultado deve ser confirmado em, pelo menos, três ocasiões. 

Essa confirmação é importante em crianças e adolescentes, pois valores elevados de 

PA tendem a reduzir em aferições subsequentes como resultado de efeito da 

diminuição da ansiedade pelo paciente. Além disso, a PA pode variar mesmo sob 

condições de repouso (WHO, 2004). 
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Quadro 1. Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes, segundo The Fourth Report 
on the Diagnosis, Evaluation and Treatmentof High Blood Pressure in Children and Adolescents VI 
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Classificação Percentil*  para PAS/PAD Frequência de medida da PA 

Normal PA < percentil 90 Reavaliar na próxima 

consulta médica agendada 

Limítrofe (Pré-‐hipertensão) 

≥ p 90 < p 95 e ≥120/80 mmHg 

e < p 95 em adolescentes 

Reavaliar em 6 meses 

Hipertensão estágio 1 

valores de medida entre o p 95 e 5 

mmHg acima do p 99 

Paciente assintomático: 

reavaliar em 1 a 2 semanas; 

se hipertensão confirmada, 

encaminhar para avaliação 

diagnóstica 

Paciente sintomático: 

encaminhar para avaliação 

diagnóstica 

Hipertensão estágio 2 
valores > estágio 1 

Encaminhar para avaliação 

diagnóstica 

Hipertensão estágio 3 
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, 2016. 

 

A HAS em crianças pode ser primária ou secundária, sendo que, a primária 

é mais prevalente em crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade e história 

familiar de HAS (WHO, 2004; SBC, 2016). A hipertensão arterial secundária é 

mais comum em crianças do que em adultos, e a maioria apresenta uma causa 

renal (WHO, 2004; Meyers et al.,2011). 

A etiologia da HAS na infância varia de acordo com a faixa etária 

acometida, o que torna importante alguns pontos específicos da história clínica e 

exame físico (WHO, 2004; Mastrocinque, 2006). Crianças muito jovens, crianças 

com hipertensão arterial estágio 2 e crianças ou adolescentes com sinais clínicos 

que sugerem condições associadas à HAS devem ser avaliadas mais 

extensivamente do que aquelas com hipertensão arterial estágio 1 (WHO,2004). 

O estágio 3 caracteriza-se por uma elevação persistente da PA no consultório 

médico ou clínica, e uma pressão normal em outros momentos, conhecida como 

hipertensão do avental branco (HAB), Hipertensão de Consultório ou White Coat 

Hypertension (Amodeo et al., 1997; Lloret et al., 2010). A HAB pode acometer 
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entre 20 e 40% dos indivíduos, sendo mais comum em mulheres e idosos (Guedis 

AG et al., 2008). Resultados de um estudo grego com crianças e adolescentes com 

idade entre 6 e 18 anos mostraram que 18% apresentavam HAB, sendo ressaltado 

que estudos adicionais são necessários para confirmação dos resultados 

(Stergiouetal., 2008). 

Hábitos saudáveis devem ser adotados já nos primeiros anos de vida e 

adolescência, levando em consideração os hábitos regionais, culturais, sociais e 

econômicos dos indivíduos. As principais recomendações não medicamentosas 

para prevenção primária da hipertensão arterial são: mudanças nos hábitos 

alimentares, com uma alimentação mais saudável, diminuição do consumo de 

sódio, diminuição do consumo de álcool, combate ao tabagismo e estímulo à 

prática de exercício físico de forma regular (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

2010). 

Em revisão sistemática realizada por Magalhães e colaboradores (2013), a 

prevalência de hipertensão em crianças e adolescentes no Brasil, variou de 2,5% a 

30,9%, e os diferentes procedimentos metodológicos utilizados, como tempo de 

repouso prévio, tipo de aparelho utilizado para aferição, número de 

medidas/intervalo entre as medidas e valores utilizados, parecem influenciar nos 

resultados. 

Resultados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA), um estudo multicêntrico nacional realizado em 2014, mostraram que 

24% dos adolescentes brasileiros que frequentam escolas em municípios com mais 

de 100 mil habitantes estão com pressão arterial elevada (pré-hipertensão ou 

hipertensão). Destes, cerca de 10% dos adolescentes observados no ERICA foram 

classificados como hipertensos (Bloch et al., 2016). 

 

 

2.4 Fatores associados ao aumento da pressão arterial 

Vários são os fatores envolvidos no desenvolvimento da elevação da PA 

durante toda a vida: o sobrepeso e a obesidade, o sedentarismo e os hábitos 

alimentares inadequados, que são os principais fatores de risco que propiciam o 

organismo a desenvolver a doença (Ministério da Saúde, 2006) (Figura 1). Outros 

fatores, como idade, etnia, sexo e história familiar também estão associados ao 

aumento da PA (SBC, 2010; Farias, 2011; Costa, 2012; Amorin et al, 2013). 
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2.4.1 Alimentação 

O ambiente alimentar de hoje é muito diferente do experimentado por 

gerações anteriores. Mundialmente, uma extensa variedade de produtos alimentares 

e bebidas estão disponíveis, oferecendo maior palatabilidade e conveniência. Ao 

mesmo tempo, a grande oferta destes produtos, especialmente aqueles com um 

elevado teor de gordura, açúcar ou sal, faz dos hábitos alimentares saudáveis um 

desafio, particularmente em crianças e adolescentes (WHO, 2010). 

A fim de melhor compreender a relação entre os padrões de consumo de 

alimentos e alteração nos níveis de PA, é fundamental a obtenção de maiores 

informações sobre a dieta habitual dos adolescentes, assim como caracterizá-la de 

forma adequada (WHO, 2003). Na área da Epidemiologia Nutricional, podemos 

encontrar diferentes métodos para avaliar o consumo alimentar: nutrientes e grupos 

de alimentos. 

 

 

2.4.1.1 Nutrientes 

Diferentes estudos que avaliam o consumo alimentar se baseiam em 

macronutrientes, consequentemente consumo de energia, e micronutrientes. 

Normalmente esse método é praticado com o auxílio de tabelas de composição 

química dos alimentos (West, 1991; Willett, 1998). Por meio dessa técnica é 

possível caracterizar padrão alimentar em populações a partir do consumo relativo 

de nutrientes específicos, e observar a relação entre nutrientes e doenças (Sichieri, 

1998). 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a média 

populacional de ingestão de sódio está muito acima das necessidades e dos valores 

recomendados (WHO, 2012a). Com a análise de dados do Inquérito Nacional de 

Alimentação (INA) 2008-2009, no Brasil, foi possível verificar a ingestão de 

nutrientes na população, bem como sua adequação em relação às recomendações, 

com destaque para o elevado consumo de sódio e o consumo insuficiente de 

potássio. Entre adolescentes, o consumo médio foi de 3.523 mg de sódio para 

meninos, e 2.949 mg de sódio para meninas (Souza et al., 2013b), sendo estes 

valores superiores ao limite tolerável da ingestão de sódio (2.200mg/dia para 

meninos e meninas com idade entre 9-13 anos, e 2.300 mg/dia para meninos e 

meninas com idade entre 14-18 anos) (Institute of Medicine, Food and Nutrition 

Board, 2000). Uma possível justificativa é o grande consumo de alimentos 
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ultraprocessados. Alimentos com densidade de sódio >600 mg/100g, incluindo 

carnes conservadas em sal (997 mg/100 g), carnes processadas (974 mg/100 g), 

queijos (883 mg/100 g), biscoitos salgados (832 mg/100 g), sanduíches (800 mg/100 

g), pizza (729 mg/100 g), e pães (646 mg/100 g), assim como óleos, pastas, molhos 

e condimentos (804 mg/100 g), contribuem com 26% da ingestão total de sódio de 

adolescentes brasileiros do sexo masculino e 27% do sexo feminino (Souza et al., 

2013b). 

O consumo de sódio é um claro determinante dos níveis de PA para 

indivíduos e populações. A redução do consumo reduz a PA e o risco de 

complicações cardiovasculares (WHO, 2007). Cutler, Follmann e Allender, 

concluíram que a redução diária da ingestão de sódio foi associada com uma 

redução da PA tanto em indivíduos hipertensos e normotensos, com reduções de 

PAS e PAD de 4,8/1,9 mmHg e 2,5/1,1 mmHg, respectivamente (Cutler et al., 

1997). Em crianças, a redução significativa na ingestão de sódio reduziu a pressão 

arterial sistólica em 0,84 mmHg e a pressão arterial diastólica em 0,87 mmHg. 

(Aburto et al., 2013a). 

Não apenas o excesso de sódio, mas também um déficit de potássio pode ter 

associação positiva com distúrbios da PA (He et al., 2006; Aburto et al., 2013). Para 

investigação da PA, o potássio e a razão sódio/potássio (Na/K) também são 

comumente utilizados, e podem ser avaliados, também, pela quantidade excretada 

na urina, mas também podem ser avaliados pelo consumo alimentar (mesmo não 

sendo o padrão ouro). 

O potássio é descrito pelo efeito anti-hipertensivo, pois induz uma perda 

aumentada de água e sódio pelo corpo, realiza a supressão da secreção de renina e 

angiotensina, aumenta a secreção de prostaglandina, atua reduzindo a resistência 

vascular periférica pela dilatação arteriolar direta, diminui o tônus adrenérgico e 

estimula a atividade da bomba de sódio-potássio (Mahanet al., 2005; Cuppari, 2006). O 

potássio tende a associar-se negativamente à PA, enquanto o sódio e a relação Na/K 

tendem a apresentar associação positiva, sendo esta última mais forte e consistente 

(Intersalt, 1988).  

No caso de estudos onde o potássio foi avaliado isoladamente, resultados 

observados em revisão sistemática mostraram que a suplementação de potássio 

reduziu a pressão arterial em 0,09 mmHg em normotensos e 4,68 mmHg em 

indivíduos hipertensos (WHO, 2012). E, em meta-análise realizada por Aburto e 

colaboradores (2013), os autores relataram que em adultos hipertensos primários, 
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uma maior ingestão de potássio foi relacionada a uma menor PA (Aburto et al., 

2013). 

Em estudo realizado com crianças e adolescentes italianos, o consumo de 

sódio foi relacionado diretamente com a idade, massa corporal e pressão arterial 

pela excreção de sódio e potássio na urina de 24 horas, detectando ainda um alto 

consumo de sódio e um baixo consumo de potássio (Campanozzi et al., 2015). 

Em artigo de revisão realizado por Perez e Chang (2014), os autores 

observaram a escassez de trabalhos acerca da relação Na/K sobre os níveis 

pressóricos em adolescentes, encontrando somente o estudo de Caputo e 

colaboradores (2000), com adolescentes entre 11 e 13 anos de idade. Em estudos 

onde a razão Na/K foi observada, um estudo americano que analisou os dados de 

10.563 indivíduos adultos participantes do National Health and Nutrition 

Examination Survey 2005-2010 (NHANES), observou associação significativa na 

elevação de 1,05 mmHg na pressão arterial por aumento de 0,5 na unidade da razão 

Na/K (Zhang et al., 2010). Em estudo realizado com crianças e adolescentes 

italianos, o consumo de sódio foi relacionado diretamente com a idade, massa 

corporal e pressão arterial pela excreção de sódio e potássio na urina de 24 horas, 

detectando ainda um alto consumo de sódio e um baixo consumo de potássio 

(Campanozzi et al., 2015). 

 

 

2.4.1.2 Grupos de alimentos 

Os nutrientes consumidos pelos indivíduos encontram-se combinados nos 

alimentos. A variação no consumo de alimentos de uma dieta resulta em uma 

ingestão de nutrientes ou compostos químicos que podem ser antagônicos, 

competir ou alterar a biodisponibilidade de outros (NRC, 1989; Willett, 2000). A 

utilização de grupos alimentares tem sido utilizada como alternativa para a 

caracterização do consumo alimentar habitual dos indivíduos, facilitando a 

compreensão das práticas dietéticas e contribuindo para análise da ingestão 

alimentar em âmbito mais global. Além disso, contribui para prevenção de doenças 

e promoção da saúde (Hu, 2002). 

Dados de grandes pesquisas representativas sobre compras de alimentos 

pelas famílias do Brasil, entre meados da década de 1970 e meados da década de 

2000, sugerem uma redução na compra de alimentos tradicionais básicos, como 

arroz, feijão e hortaliças, e aumentos notáveis na compra de alimentos processados, 
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ocasionando o aumento do consumo de gorduras saturadas e sódio (Levy et al., 

2009; Schmidt et al., 2011). 

Os resultados do INA (2008-2009) confirmam o inadequado hábito alimentar 

verificado entre adolescentes brasileiros, sendo caracterizado pelo elevado consumo 

de alimentos ultraprocessados, como bebidas adoçadas e biscoitos, e pelo consumo 

insuficiente de alimentos marcadores da alimentação saudável, como frutas e 

hortaliças (Souza et al., 2013a). Foi observado no INA (2008-2009) que o consumo 

de biscoitos recheados foi quatro vezes maior entre os adolescentes (12,3 g/dia) do que 

entre adultos (3,2 g/dia), e foi mínimo  entre  os  idosos  (0,6  g/dia)  (IBGE, 2011). Este 

alimento apresenta uma das maiores densidades  de  sódio  dentre  os  alimentos mais 

consumidos no Brasil (Souza et al., 2013b). 

Segundo os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) - 

2012, estudo sobre consumo e comportamento alimentar entre adolescentes 

escolares das capitais brasileiras, o consumo de guloseimas (doces, balas, 

chocolates, chicletes, bombons ou pirulitos) em cinco dias ou mais na semana foi 

referido por 41,3% dos escolares. Em conjunto com o consumo de biscoitos 

salgados (35,1%) e de refrigerantes (33,2%), estes foram os marcadores de 

alimentação não saudável mais referidos pelos escolares, reafirmando as conclusões 

já observadas na PeNSE 2009 acerca do padrão regular e elevado de consumo de 

alimentos marcadores de alimentação não saudáveis por parcela significativa dos 

estudantes brasileiros, que mostraram resultados do consumo de 50,9% para 

guloseimas, 37,2% para refrigerantes e 13% para embutidos (Levy et al., 2009; 

IBGE, 2012). 

Resultados do ERICA indicam que, apesar da alta prevalência de consumo de 

alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgados fritos e assados, e biscoitos 

doces e salgados, sendo o refrigerante o sexto alimento mais referido (45%), 

alimentos que compõe a dieta tradicional brasileira também são os mais consumidos 

entre adolescentes, como arroz (82%), feijão (68%), sucos e refrescos (56%), pães 

(53%) e carne bovina (52%) (Souza et al., 2016). 
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2.4.2 Sobrepeso e obesidade 

A mudança do consumo alimentar nos últimos anos tem contribuído 

também para o aumento da prevalência de excesso de peso ao redor do mundo, 

com destaque para a crescente prevalência entre os adolescentes (Malik et al., 

2013). Segundo dados da POF, realizada no Brasil, nos últimos 40 anos, a 

prevalência de sobrepeso aumentou em seis vezes no sexo masculino (de 3,7% para 

21,7%) e em quase três vezes no sexo feminino (de 7,6% para 19,4%). Tendência 

crescente é observada também para a prevalência de obesidade, com aumento de 

0,4% para 5,9% entre meninos, e aumento de 0,7% para 4% entre meninas (IBGE, 

2010). 

Segundo o National Heart, Lung and Blood Institute Growth and Heart 

Study, o sobrepeso e a obesidade contribuem para elevação da pressão arterial entre 

adolescentes (Thompson et al., 2007). Análise  dos  resultados  de  estudo  

realizado  com adolescentes canadenses com idade entre 5 e 19 anos revelou um 

aumento de 0,77 mmHg na PAS para cada ganho de 1kg no peso corporal em um 

período de 2 anos. Os autores reforçam a necessidade da prevenção do ganho 

excessivo de peso e obesidade em crianças e adolescentes para prevenção de riscos 

cardiovasculares (Mc Gavock et al., 2007). 

Resultados do ERICA mostraram que quase 1/5 da prevalência de HAS em 

adolescentes escolares no Brasil pode ser atribuída à obesidade. Em números 

absolutos, cerca de 200 mil adolescentes brasileiros não teriam HA se não fossem 

obesos. Nesse cenário, a eliminação da obesidade reduziria significativamente o 

número de adolescentes hipertensos e de futuros adultos com doenças 

cardiovasculares ou renais (Bloch et al.,  2016). 

Embora a HAS seja reconhecida como uma das consequências mais graves 

de obesidade, sua fisiopatologia ainda não é totalmente compreendida. (Mathew et 

al, 2007). A ciência atual demonstra que pacientes obesos apresentam quadro de 

hiperinsulinemia, devido à resistência à insulina. Essa resistência apresenta ação 

junto ao sistema nervoso, que estimula a atividade simpática, promovendo a 

liberação de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), levando à vasoconstrição 

e aumentando a resistência periférica, elevando a PA. 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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2.4.3 Sedentarismo e Atividade Física 

O sedentarismo tem sido caracterizado por um conjunto de atividades que, 

quando realizadas, apresentam pouquíssimo gasto energético, próximo aos valores 

de repouso. Hábitos como assistir televisão, permanecer em frente ao computador, 

entre outras atividades similares, são exemplos de atividades sedentárias (Owen et 

al., 2010). O número de jovens que preenche parte significativa de seu tempo 

diário com atividades sedentárias é elevado e com evidências de estar aumentando 

nos últimos anos (Silva et al., 2015). O sedentarismo é considerado como um dos 

principais fatores para o desenvolvimento das doenças crônicas degenerativas 

(Rôas; Reis, 2012), aumentando em 30% o risco de desenvolvimento de HAS 

(SBC, 2016).  

A atividade física também se associa à pressão arterial, no entanto, é 

considerada fator de proteção. Em um estudo de coorte, com duração de três anos, 

realizado por Gidding e colaboradores (2006), com crianças americanas de 8 a 10 

anos, foi verificado que a prática de atividade física mais intensa reduziu 1,15 mmHg 

na pressão arterial sistólica, quando comparadas com crianças que realizavam atividade 

física mais leve, atuando também na redução do LDLcolesterol e no Índice de Massa 

Corporal (IMC). 

Estudo realizado com adolescentes, na cidade de Uruguaiana – RS, observou 

que a prática insuficiente de atividade física foi um dos indicadores 

comportamentais que apresentaram maior associação com níveis alterados de 

pressão arterial (Cauduro et al., 2015).  

De acordo com as 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), a 

realização de exercícios físicos regulares é recomendada para a prática de hábitos 

saudáveis e manutenção da qualidade de vida. A prática de atividade física de 

forma regular atua ainda no controle de outros fatores de risco, como o controle do 

peso corporal, a resistência à insulina e a dislipidemia, reduzindo o risco de 

acidentes vasculares e mortalidade geral. 

Para as crianças e adolescentes, a atividade física inclui jogos, esportes, 

transporte, tarefas, recreação, educação física, ou ainda o exercício programado, no 

âmbito das atividades da família, da escola e da comunidade. Crianças e jovens com 

idade entre 5-17 anos devem acumular pelo menos 60 minutos de atividade física de 

moderada a intensa diariamente. Quantidades de atividade física superiores a 60 

minutos fornecem benefícios adicionais à saúde. A maior parte da atividade física 
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diária deve ser aeróbia, e atividades de intensidade vigorosa devem ser 

incorporadas, incluindo aquelas que fortalecem músculos e ossos, pelo menos três 

vezes por semana (WHO, 2010a). 

Estudo que utilizou dados de mais de 100 países mostrou que apenas 20,0% 

dos adolescentes de 13 a 15 anos de idade realizam atividade física diária com 

duração de uma hora ou mais, sendo este percentual maior entre os meninos 

(Currie et al., 2008; Hallal et al., 2010). Segundo a PeNSE, 30,1% dos escolares 

eram ativos, ou seja, praticaram 300 minutos ou mais de atividade física por 

semana (PeNSE, 2012). A maioria dos adolescentes, 63,1%, foi classificada como 

insuficientemente ativa e 6,8%, como inativa (IBGE, 2014).  

 

 

2.4.4 História Familiar 

A história familiar possui uma forte contribuição na manifestação dos 

valores da PA, indicando associação positiva. Almeida e colaboradores observaram 

que 83,3% dos jovens de escolas do ensino médio em Sorocaba-SP, que 

apresentavam valores de pressão arterial acima dos limites normais possuíam 

antecedentes familiares para hipertensão (p<0,02). (Almeida et al., 2003).  

Estudos demonstram que jovens normotensos que possuem história familiar 

de hipertensão têm valores mais altos da pressão arterial, quando comparados com 

jovens normotensos com história negativa de hipertensão (Brandão et al., 2003; 

Bozza et al., 2016). De acordo com Martín et al., estudos epidemiológicos sugerem 

que os fatores genéticos sejam responsáveis por 30% na variação da pressão 

arterial em populações distintas, e que a HAS seja duas vezes mais frequente em 

sujeitos com um de seus progenitores hipertensos (Martín et al.,2005). 

 

 

2.4.5 Sexo e idade 

Estimativas globais sugerem taxas de hipertensão mais elevadas para homens 

até os 50 anos e para mulheres a partir dos 60 anos (SBC, 2006). A partir desta fase, os 

níveis pressóricos aumentam entre as mulheres, e a HAS torna-se mais prevalente, ou 

pelo menos igualmente prevalente entre homens e mulheres, o que sugere que 

mudanças hormonais podem ser responsáveis pela pressão arterial menor em 

mulheres no pré-climatério e, a sua falta, pelo aumento no pós-climatério (Irigoyen et 

al., 2005). 
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No entanto, estudos com crianças e adolescentes observaram prevalência 

maior de hipertensão arterial nos meninos (Nur et al., 2008; Gomes e Alves, 2009). 

Nur e colaboradores, em estudo com 1.041 adolescentes de 14 a 18 anos, 

encontraram prevalência de hipertensão arterial sistêmica de 5% no sexo masculino 

e de 3% no feminino, porém essa diferença não foi significativa (Nur et al., 2008). 

Ela pode estar associada à alterações biológicas que ocorrem neste período, como a 

maturação sexual, composição corporal, e também a produção de hormônios 

(Moraes et al., 2012). 

O comportamento da PA difere entre meninos e meninas durante as fases de 

crescimento e desenvolvimento. Até os 12 anos de idade, a PAS 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 e Ribeiro, 1999). 

A partir do nascimento, os níveis de PA aumentam proporcionalmente com 

o passar dos anos. Todavia, alguns estudos descrevem que, entre os fatores de 

risco, o peso e a altura são mais importantes do que a idade na determinação do 

evento (SBC, 2006). Assim, a variável idade deve ser controlada sempre que se 

estudar a curva de distribuição da HAS (Rosa; Ribeiro, 1999). No estudo de Gomes 

e Alves, com estudantes de 14 a 20 anos, os autores observaram que a prevalência 

de hipertensão arterial sistêmica aumentava com a idade, sendo de 14,9% na faixa 

etária de 14 e 15 anos e de 18,8% na de 18 a 20 anos (Gomes e Alves, 2009). 

 

 

 2.4.6 Cor da pele e nível socioeconômico 

Ruas (2007) afirma que, no contexto brasileiro para a compreensão do fenômeno 

saúde-doença com uma abordagem social/epidemiológica, deve-se atentar 

principalmente para a referência racial e étnica como fator básico que determina as 

desigualdades e iniquidades no acesso à saúde. Infelizmente, os indicadores 

socioeconômicos referentes à população negra no Brasil revelam o quanto a escravidão e 

o processo colonial deixaram marcas na sociedade (Ministério da Saúde, 2016). A classe 

social, a raça e o gênero são os eixos básicos da hierarquia social que formam "as causas 

das causas" das doenças, uma vez que causam uma distribuição desigual dos fatores de 
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risco, incluindo a HAS (Chor et al., 2015). 

A relação entre cor da pele e PA é bem estabelecida entre adultos, onde 

pessoas da raça negra têm maior predisposição para a HAS do que pessoas 

brancas, e apresentam maiores comprometimentos dos órgãos-alvo (Hertz et al., 

2005). Adultos negros parecem apresentar um defeito hereditário na captação 

celular de sódio e cálcio, facilitando, deste modo, o aparecimento da HAS 

(Barreto et al., 1993).  

Em estudo realizado por Lessa e colaboradores (2006) com uma população 

adulta de Salvador - BA, observou-se que, no grupo com hipertensão, apenas 23% 

dos indivíduos eram brancos, sendo os demais negros e pardos. Em população mais 

jovem, Almeida e colaboradores (2011), com 410 alunos de escolas públicas e 

privadas de Sorocaba - SP não observaram diferenças significativas quando os 

jovens afrodescendentes foram comparados aos brancos com relação à PAS e 

PAD. Entretanto, no estudo de Ferreira e colaboradores (2015) observa-se maior 

prevalência de níveis pressóricos alterados em crianças não brancas (45,7%) do que 

crianças brancas (29,6%). 

Já a influência do nível socioeconômico na ocorrência da HAS é complexa e 

difícil de ser estabelecida. No entanto, a HAS é mais prevalente entre indivíduos com 

menor escolaridade (SBC, 2010). Alves (2004) afirma que existem evidências 

consistentes da influência de fatores psicossociais na distribuição de HAS na 

população. Esses fatores estariam relacionados com características socioeconômicas, 

assim como ao problema de saúde crônico a que estão submetidas pessoas com menor 

status social (Alves, 2004).  

Em estudos epidemiológicos, a HAS tem mostrado uma relação inversa à renda, 

ao índice de desemprego, e ao nível de educação (Pinto et al., 2011). Diferenças socio-

econômicas desempenham um papel importante nas condições de saúde em 

decorrência da presença hábitos alimentares inadequados, menor acesso aos 

cuidados de saúde, grau de informação, compreensão do problema, adesão ao 

tratamento e estresse psicossocial (Silva et al., 2016). 

Entretanto, outros estudos mostram resultados onde o nível socioeconômico 

mais alto estaria associado à níveis mais elevados de PA (Costanzi et al., 2009;  

Almeida et al., 2011). Bergmann e colaboradores (2015) encontraram, em estudo 

com 1.455 adolescentes de 10 a 17 anos na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande 

do Sul, maior prevalência de PA elevada e HAS entre adolescentes de maior nível 
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socioeconômico. É possível que uma condição econômica favorável proporcione 

ambientes e estilos de vida diferentes, como por exemplo, uma alimentação farta, o 

que pode contribuir para esse tipo de associação (Costanzi et al.,2009). 

 

 

2.4.7 Tabagismo 

O fumo é o único fator de risco totalmente evitável de doença e morte 

cardiovasculares (Loures et al., 2002). Evitar esse hábito, que em 90% dos casos 

ocorre na adolescência, é um dos maiores desafios, em razão da dependência 

química causada pela nicotina (SBH, 2006). 

De acordo com Smeltzer e Bare (2002), a nicotina provoca a diminuição do 

volume interno das artérias, levando ao enrijecimento das paredes arteriais ou 

arteriosclerose, além de elevar a frequência cardíaca e, consequentemente, a HAS. 

Em estudo realizado em Cuba, com adolescentes de 11 a 15 anos, encontrou-se uma 

diferença de 12 mmHg  na PAS e de 5 mmHg da PAD entre os adolescentes fumantes, 

quando comparados aos não-fumantes (Ramírez et al., 2001). 

Pesquisas nacionais com escolares brasileiros utilizam informações sobre 

experimentação de cigarro para caracterizar a população jovem quanto ao uso de tabaco. 

Prevalência de experimentação de cigarro de 22,3% foi encontrada pela PeNSE, em 

2012, e de 18,5% foi encontrada pelo ERICA, em 2015, não apresentando diferenças 

significativas entre sexos. O número absoluto e a prevalência de fumantes 

observados neste estudo mostram que o tabagismo entre adolescentes ainda é um 

desafio que requer medidas de saúde pública efetivas (Figueiredo et al., 2016). 

 

 

2.4.8 Consumo de álcool 

É de conhecimento que o consumo elevado de bebidas alcoólicas como 

cerveja, vinho e destilados causam a elevação da pressão arterial, cujo efeito pode 

variar de acordo com o sexo, e, a sua magnitude, de acordo com a quantidade de 

etanol e a frequência de sua ingestão. O efeito do consumo leve a moderado de 

etanol não está definitivamente estabelecido, mas verificou-se redução média de 

3,3mmHg (2,5 a 4,1mmHg) na PAS e 2,0 mmHg (1,5 a 2,6 mmHg) na PAD com a 

redução no consumo de etanol em população adulta (SBC, 2006). Estudo 

observacional indica que o consumo de bebida alcoólica fora de refeições aumenta 

o risco de hipertensão, independentemente da quantidade de álcool ingerida 
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(Stranges et al.,2004). 

A experimentação de bebida alcoólica foi verificada em pesquisas nacionais 

com escolares. Na PeNSE, nos anos de 2009 e 2012, o consumo de bebida 

alcoólica relatado pelos adolescentes nos últimos 30 dias foi de 27,3% e 26,8%, 

respectivamente (IBGE, 2009; IBGE 2012). No estudo ERICA, cerca de 21% dos 

adolescentes relataram ter consumido bebidas alcoólicas pelo menos uma vez nos 

últimos 30 dias. Entre os adolescentes que consumiam bebidas alcoólicas, 24,1% 

beberam pela primeira vez antes de 12 anos de idade, e os tipos de bebidas 

alcoólicas mais consumidas pelos adolescentes foram os drinques à base de vodca, 

rum ou tequila, e cerveja. Observou-se prevalência elevada de uso de álcool por 

adolescentes, assim como um início precoce (Coutinho et al., 2016). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A adolescência é um período marcado por grandes transformações 

fisiológicas, morfológicas, mentais e emocionais, onde estão inseridas mudanças 

no estilo de vida, como hábitos alimentares inadequados, que estão associados com 

níveis elevados de pressão arterial. Devido a permanência deste fator de risco 

cardiovascular na fase adulta, nota-se a importância da avaliação adequada do 

consumo alimentar. 

O consumo alimentar de adolescentes, que tem sido caracterizado por elevadas 

médias de sódio e razão Na/K e baixas médias de potássio, está associado com 

maiores níveis de pressão arterial sistólica e diastólica.  

Com isso, é evidenciada a necessidade de identificar os alimentos fontes da 

ingestão desses nutrientes, bem como seu local de consumo, ampliando a 

compreensão do consumo alimentar nessa faixa etária, a fim de que estratégias e 

ações de promoção e prevenção de saúde sejam implementadas.  

 

 

 

4. OBJETIVO 

4.1 Objetivo Geral 

Investigar a associação entre consumo alimentar e pressão arterial em 

adolescentes estudantes de escola pública do município de Niterói-RJ. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1 Verificar e classificar a distribuição dos níveis pressóricos dos adolescentes 

estudantes de escola pública do município de Niterói - RJ. 

4.2.2 Verificar a distribuição da ingestão de sódio e potássio e razão 

sódio/potássio em adolescentes estudantes de escola pública do município 

de Niterói-‐RJ. 

4.2.3 Identificar o consumo de grupos de alimentos fontes de sódio e potássio e 

classificá-‐los quanto à densidade dos micronutrientes dos adolescentes 

estudantes de escola pública do município de NiteróirRJ. 

4.2.4 Verificar a associação entre ingestão de sódio, potássio e razão 

sódio/potássio e pressão arterial de adolescentes estudantes de escola 

pública do município de Niterói-‐RJ. 
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5. MATERIAL  E MÉTODOS 

 

5.1 Desenho e população do estudo 

 

O presente estudo faz parte do estudo Pais, Alunos e Professores Pela 

Alimentação Saudável (PAPPAS), que teve sua primeira edição em 2010 no 

município de Duque de Caxias – RJ. Foi realizado com 559 escolares do quinto ano, 

de vinte escolas da rede municipal de ensino, com objetivo de reduzir o consumo de 

bebidas adoçadas e biscoitos, e aumentar o consumo de feijão e frutas, e 

consequentemente reduzir o ganho excessivo de peso, por meio de intervenção 

primária (Cunha et al, 2013). 

Em 2014, foi realizada a segunda edição (PAPPAS 2), com objetivo principal 

de avaliar a viabilidade da combinação de prevenção primária e prevenção secundaria 

na redução da prevalência de excesso de peso nos escolares. No PAPPAS 2, a 

amostra foi composta por 448 alunos matriculados nos 6º e 7º anos de duas escolas 

públicas da rede municipal de ensino de Niterói/RJ. A rede municipal de ensino de 

Niterói era composta por quarenta e sete escolas, e doze apresentavam em sua grade 

curricular o 6º e 7º anos do ensino fundamental, que era o público alvo do estudo. Por 

ser um estudo de viabilidade, duas escolas foram aleatoriamente sorteadas para 

fazerem parte da amostra (A Escola Municipal Honorina de Carvalho foi escolhida 

para controle e, a Escola Municipal João Brazil, para intervenção). 

No 2º semestre de 2015, foi realizado novo estudo na Escola Municipal João 

Brazil, com desenho transversal, como objetivo de avaliar a viabilidade de realização 

de dois recordatórios de 24 horas (R24h) e a utilização do PDA, além disso foi 

mensurada a pressão arterial. Este novo estudo foi conduzido em 426 adolescentes, 

com idade entre 10 e 19 anos, que cursavam do 5
o 

ao 9
o 

ano, de um universo de 

430, regularmente matriculados na unidade escolar citada acima. 

Dentre os 426 adolescentes avaliados, 347 possuíam informações referentes à 

pressão arterial e consumo alimentar, obtido por recordatório de 24 horas e foram 

incluídos no estudo. 
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5.2 Cálculo da amostra 

O cálculo da amostra para o presente estudo considerou a prevalência de 24% de 

pressão arterial elevada entre adolescentes (Block et al., 2016) e nível de significância 

de 5%. A amostra final deve conter no mínimo 281 indivíduos. 

De acordo com Pocock (1983): 

n= 1,96² x [P (1-P)] 

Ɛ² 

Onde, P= % de eventos esperados. O Ɛ é usualmente fixado em 5%. 

n = 1,96
2
 x [0,24 (1-0,24)] / 0,05

2
 = 280,28  281 indivíduos. 

 

 

5.3 Coleta de dados 

Em Julho de 2015, foi realizado o treinamento da equipe de pesquisadores 

que participariam da coleta de dados, para garantir a homogeneidade dos 

procedimentos intra e interpesquisadores, e um manual de campo foi entregue. A 

coleta de dados foi realizada no período compreendido entre agosto e novembro de 

2015. 

Os adolescentes responderam a um questionário auto preenchível utilizando 

um coletor eletrônico de dados (Personal Digital Assistants ‐ PDA). O questionário 

continha perguntas sobre características sociodemográficas sobre diversos hábitos 

e comportamentos relacionados à saúde, entre eles tabagismo, consumo de álcool, 

atividade física e hábitos alimentares (Anexo 1). Além disso, foi aplicado 

recordatório de 24h (R24h) para análise do consumo alimentar, e foram coletados 

dados antropométricos e pressão arterial. A coleta das variáveis utilizadas no 

estudo está descrita nos itens a seguir. 

 

 

5.3.1 Variável Resposta: Pressão Arterial 

A pressão arterial foi medida por pesquisadores previamente treinados. 

Utilizou-se aparelho eletrônico e digital (Omron® Hem 742), previamente validado 

para uso em adolescentes (Christofaro et al., 2011). Para utilização do manguito 

adequado na mensuração da pressão arterial, foi mensurada a circunferência do 

braço. Foi escolhido manguito infantil para valores da circunferência do braço 

entre 17 e 22 cm e manguito adulto para valores de 23 a 33 cm (NHBPE, 2004). Os 

dados foram preenchidos  manualmente pelo entrevistador no formulário em papel 
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(Anexo 2). 

Certificou-‐se que o adolescente não estava com a bexiga cheia, não havia 

ingerido medicamentos e/ou café, não havia 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 (Pickering et al., 2005). Foram realizadas duas medidas, 

com intervalo de dois minutos, e foi calculada a média das duas medidas. Caso a 

diferença entre elas fosse maior do que 5mmHg, nova medida era tomada. 

A classificação da pressão  arterial  foi  realizada  conforme  a  descrição  do  

Quadro  1. Os adolescentes com pressão arterial elevada foram aqueles que 

apresentaram percentil para PAS e/ou PAD maior ou igual a 95. As tabelas para 

classificação encontram--se no Anexo 3. Foram realizadas duas categorizações para o 

nível de pressão arterial. Foram classificados com pressão arterial elevada, os níveis 

pressóricos originalmente classificados como hipertensão estágio 1 e estágio 2 e com 

pressão arterial não elevada os valores classificados como normal e limítrofe. A 

segunda recategorização classificou os níveis pressóricos em pressão arterial alterada 

(limítrofe, hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2) e pressão arterial não 

alterada (normal). Ademais, a PAS e a PAD foram estratificadas em duas categorias, 

utilizando-se como  ponto de corte a mediana, sendo 107,5mmHg para PAS e 

62mmHg para PAD. 

 

 

5.3.2 Variável de Exposição: Consumo alimentar 

O consumo alimentar obtido por meio do R24h foi digitado no software 

Brasil - Nutri, 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, coordenado pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 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, continha um álbum fotográfico com o tamanho de utensílios comumente 

utilizados durante a preparação e/ou o consumo dos alimentos, como copos, talheres e 
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pegadores, para auxiliar o  relato  dos  tamanhos  das  porções dos alimentos 

consumidos (Anexo 4). O programa permite que se cadastre cada indivíduo por um 

número de identificação. Os dados digitados geram uma planilha Excel, possibilitando 

a transferência dos dados para outros softwares estatísticos. 

O R24h foi aplicado pelos pesquisadores em dois dias não consecutivos, e 

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) (Moshfegh et al., 2008), 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. 

Para obter informações sobre as preparações servidas na merenda escolar do 

dia anterior e, desta forma, facilitar a aplicação do R24h, os pesquisadores 

preencheram a ―Ficha para coleta de dados sobre a merenda escolar‖ (Anexo 5), 

acompanhados do funcionário responsável pelo preparo da alimentação servida aos 

alunos, com dados referentes ao tipo das preparações (se assado, cozido, etc.) e a 

porção servida por ela em cada refeição (exemplo: almoço – duas colheres de 

servir arroz, uma concha média de feijão, etc.). Durante a entrevista, caso o 

entrevistado relatasse o consumo da merenda escolar no almoço, era questionado 

se toda a porção servida foi ingerida, ou se houve sobra. Neste caso, foi utilizada a 

pergunta: ―Você comeu tudo o que estava no prato, quase tudo, metade ou quase 

nada?‖. Para identificação do local de consumo, havia três opções de resposta: em 

casa, na escola ou na rua. 

Foi utilizada a média dos dois R24h obtidos em dias não consecutivos, a fim 

de que o consumo alimentar habitual fosse estimado. O software utilizado durante 

toda a coleta de dados continha uma lista de alimentos provenientes da base de dados de 

aquisição de alimentos e bebidas da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2002-2003 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004). 

A quantidade de cada alimento foi convertida em gramas ou mililitros 

utilizando-se como base a Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos 

Consumidos no Brasil (IBGE, 2011a) e a Tabela de Medidas Referidas para os 

Alimentos Consumidos no Brasil (IBGE, 2011b). Os dados de ingestão de nutrientes não 

incluíram o consumo de suplementos ou medicamentos. Para análise da ingestão de 

nutrientes, considerou-se a adição de óleo de soja em todas as formas de preparação 

cozidas e refogadas de carnes e vegetais. O consumo usual de açúcar e adoçante foi 
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avaliado a partir da seguinte questão: ―utiliza com frequência‖,  com as seguintes opções 

de resposta: açúcar, adoçante, açúcar e adoçante, não utiliza. Conforme orientação do 

IBGE (IBGE, 2011a), foi padronizado o conteúdo de açúcar adicionado em sucos de 

fruta, café e chá em quantidade equivalente a: 10,0% do volume consumido, no caso do 

indivíduo informar que costumava adicionar apenas açúcar às bebidas; e em 5,0% do 

volume se adicionava açúcar e adoçantes artificiais. Foi considerada bebida sem açúcar 

adicionado quando o indivíduo relatou que não costumava adicionar açúcar às bebidas. 

O consumo usual de nutrientes, sódio (mg) e potássio (mg),  foi estimado 

partindo-se de dados do consumo atual, obtidos por meio de dois R24h. Foi 

utilizado o método proposto pelo National Cancer Institute (NCI), para lidar com a 

variabilidade intraindividual, que consiste em modelos de regressão logística. A 

razão Na/K foi obtida por meio da divisão entre os nutrientes sódio (mg) e potássio 

(mg). 

Os itens alimentares relatados pelos adolescentes durante a coleta de dados pelo 

recordatório de 24h foram classificados e agrupados em 31 grupos, de acordo com 

semelhanças nas características nutricionais, efeitos biológicos e frequência de 

consumo, a fim de que os grupos de alimentos fonte fossem identificados 

(Nettleton et al.,2006) (Quadro 2). 

Na análise do aporte de nutrientes das refeições, foi avaliado o consumo de 

sódio (mg), potássio (mg) e a razão entre os esses dois nutrientes, ajustados por 

sexo e expressas por média e desvio-padrão.  

Foram estimados o percentual de contribuição de cada grupo de alimentos 

na ingestão total de sódio e potássio e o percentual de contribuição de sódio e 

potássio por local de consumo. 

Para avaliar a densidade de sódio de cada um dos grupos de alimentos 

foram utilizados dados do 1
o
 dia do recordatório de 24h, e o cálculo consistiu na 

divisão da quantidade final de sódio consumida naquele específico grupo pela 

quantidade total de alimento consumida daquele mesmo grupo de alimentos (mg 

sódio/ 100g de alimento do grupo). 
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Quadro 2. Agrupamento e categorização dos alimentos referidos pelos adolescentes escolares da Escola 
Municipal João Brazil, Niterói – RJ. 

Grupos de alimentos Descrição dos alimentos referidos 

Arroz e preparações a base de arroz risoto, arroz integral, arroz a grega / arroz de forno, arroz  orgânico, arroz 

Milho e preparações  a base de milho 
pipoca doce ou salgada, milho verde em conserva, milho em grão, milho cozido, cuscuz, canjiquinha de milho em grão, 
angu de milho, angu a baiana 

Feijão, preparações a base de feijão e outras 
leguminosas 

feijoada, feijão (preto. mulatinho. roxo. rosinha. etc.), ervilha em grão, arroz com feijão 

Verduras salada ou verdura crua. exceto de fruta, fruta, repolho, espinafre, couve flor, couve, brócolis, alface, agrião 

Legumes 
vagem, tomate, quiabo, pimentão, pepino, outros legumes cozidos, nabo, chuchu, cenoura, cebola, beterraba, berinjela, 
azeitona, abobrinha, abóbora 

Batata inglesa e frita 
salada de maionese, purê de batata, batata palito, batata palha, batata inglesa orgânica, batata / batata inglesa, batata 
(não especificada) 

Batata doce, mandioca, farinha e outras raízes e 
tubérculos 

inhame, farofa pronta, farofa, farinha de mandioca, batata doce, aipim 

Frutas 
uva passa, uva, tangerina, salada de frutas, pêssego, pera, morango, melão, melancia, manga, maçã, laranja, jambo, 
goiaba, fruta (não especificada), banana, açaí, abacaxi pérola, abacate 

Oleaginosas (castanhas, nozes, amendoins) coco, amendoim apimentado, amendoim amanteigado 

Cereais matinais sucrilhos de milho, farinha láctea, cereal matinal de milho em flocos, aveia em flocos 

Massas e preparações a base de macarrão panqueca, nhoque, macarronada, macarrão com peixe, macarrão com carne, macarrão, lasanha 

Macarrão instantâneo e sopas 
sopa (legumes. carne. etc.), miojo, macarrão pronto light, macarrãoinstantâneo, creme de queijo, canja, caldo verde, 
caldo de mocotó, caldo de feijão, batata (não especificada), 

Pães 
torrada de qualquer pão, pão light (de forma industrializado), pão integral, pão de sal. pãofrancês ou cacetinho, pão de 
sal, pão de hambúrguer, pão de forma industrializado de qualquer marca, pão com manteiga, bisnaguinha 

Bolos  e biscoitos doces e recheados 
waffer (biscoito), rosquinha doce, filhos, canudinho recheado, broa, bolo de trigo, bolo de milho, bolo de laranja, bolo 
de coco, bolo de chocolate diet, bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de banana, bolo de aipim, biscoito recheado, 
biscoito doce, barra de cereais diet, barra de cereais, amidomil (bolinho) 

Biscoito salgado chips (salgadinhos), biscoito salgado light, biscoito salgado, biscoito de polvilho 

Carne bovina,  e preparações a base de carne e 
outros tipos de carne 

strogonoff, rabada bovina, fígado bovino, dobradinha fresca, costela bovina, costela, contrafilé, churrasco, carne moída, 
carne de outros animais, carne com batata. inhame. batata baroa ou aipim, carne bovina, bife role cru, almondega 

Carne Suína línguasuína, carré, carne suína 

Aves e preparações a base de aves 
steak de frango, peito de peru, peito de galinha ou frango, galinha em pedaços, frango inteiro, frango em pedaços, 
frango com legumes (exceto batata.inhame e aipim), file de frango, drumete de galinha ou frango, carne de galinha, 
carcaça de galinha ou frango, asa de galinha ou frango 

Pescados e preparações 
sardinha em conserva, peixe não especificado (inteiro. em posta. em file. etc.), peixe de mar (inteiro. em posta. em file. 
etc.), camarão 

Carnes  e Peixes Salgados 
peixe não especificado salgado (inteiro. em posta. em file. etc.), peixe de mar salgado (inteiro. em posta. em file. etc.), 
carne seca, carne salgada não especificada 

Embutidos, frios e carnes processadas 
salsicha no varejo, salsicha em conserva, salame, presunto, patê (fígado. calabresa. frango. presunto. etc.), mortadela, 
linguiça  (suína. bovina. mista. etc.), apresuntado 

Ovos ovo de galinha, omelete 

Leite e outros laticínios 

Yakult de qualquer sabor, vitamina mista, vitamina de mamão, vitamina de banana, toddynho, mucilon, mingau (fubá.  
aveia. farinha. etc.), leite não especificado pasteurizado, leite fermentado, leite em pó integral, leite em pó, leite de vaca 
semidesnatado, leite de vaca integral, leite de vaca, desnatado, leite de soja, leite com sabor, leite achocolatado, iogurte 
de qualquer sabor, creme de milho, creme de leite, café com leite, bebida láctea, bebida achocolatada 

Queijos 
requeijão light, requeijão, queijo ralado, queijo prato, queijo polenguinho, queijo não especificado, queijo mozzarella, 
queijo de minas, queijo cremoso 

Doces e Açucares 

trufa, tortas doces de qualquer sabor, tapioca de goma, sustagem, sorvete de qualquer sabor, industrializado, sonho, 
rocambole, pudim de qualquer sabor, pirulito, picolé ensacado, picolé de qualquer sabor industrializado, pé de moleque, 
pavê de qualquer sabor, pão doce, paçoquinha de amendoim, paçoca, mousse, milkshake, leite condensado, jujuba, ioiô 
creme (chocolate em creme), goiabada, geleia de mocotó, geleia de frutas de qualquer marca ou sabor, gelatina de 
qualquer sabor, geladinho, doce de frutas em calda de qualquer sabor, doce de frutas cristalizado de qualquer sabor, 
doce de amendoim, doce a base de leite / doce de leite, danette pudim, cuscuz de tapioca, confete, cocada, churro, 
chocolate, chiclete, caramelo (bala), brigadeiro, bombom de qualquer marca, barra de chocolate, bala, arroz-doce, 
amendoim achocolatado, algodão doce, açúcar, achocolatado em pó 

Óleos, Gorduras, Molhos e condimentos 
pimenta em pó, molho de tomate, margarina light, margarina com ou sem sal, manteiga com ou sem sal, maionese 
(molho), ketchup, bacon, azeite de oliva 

Bebidas 

suco orgânico, suco de morango, suco de melão, suco de maracujáorgânico, suco de maracujá, suco de manga, suco de 
mamão, suco de laranja orgânico, suco de laranja, suco de goiaba, suco de acerola, suco de abacaxi orgânico, suco de 
abacaxi, suco, refresco de maracujá, refresco de limão, refresco de caju, refresco, q-suco light, q-suco diet, q-suco, q-
refresko, guaraná tradicional, chá (preto. camomila. erva cidreira. capim limão. etc.), café, agua de coco 

Refrigerantes 

Sprite refrigerante tradicional, refrigerante não especificado, refrigerante de limão diet, refrigerante de guaraná, 
tradicional, refrigerante de guaraná diet, refrigerante de cola tradicional, refrigerante de cola light, refrigerante de cola 
diet, paraguai refrigerante tradicional, paraguai refrigerante light, Fanta uva tradicional, Fanta laranja tradicional, coca 
cola tradicional, agua tônica tradicional 

Pizzas pizza mozzarella, pizza calabresa, pizza, mini pizza semipronta, calzone 

Salgados fritos e assados 
tortas salgadas de qualquer sabor, salgadinho/salgado, salgadinho, pastel (queijo. carne. palmito. etc.), pão de queijo, 
nuggets de qualquer sabor, esfirra de queijo, esfirra de frango, esfirra, empadão (queijo. frango. camarão. palmito. etc.), 
empada/folhado (queijo. carne. camarão. etc.), coxinha, bolinho de aipim 

Sanduíches 
sanduiche de queijo prato com presunto, sanduiche de queijo minas, pão com ovo, misto quente ou frio, 
hambúrguernão especificado, hambúrguer de frango, hambúrguer de carne bovina, hambúrguer (sanduiche), cheese 
tudo, cachorro quente 
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5.3.3 Outras variáveis 

5.3.3.1 Classificação do estado nutricional 

 

As medidas antropométricas foram coletadas em um único momento e 

inseridas no PDA pelo pesquisador responsável no dia da coleta dos dados. Para 

obter medidas de peso e percentual de gordura, foi utilizada balança eletrônica 

portátil (Tanita®BC-‐558), com bioimpedância elétrica e precisão de 0,1 kg. Era 

necessário, para a correta mensuração, que o indivíduo estivesse de pé no centro da 

plataforma, com o corpo erguido em extensão máxima, a cabeça ereta e os braços 

esticados ao longo do corpo, sem movimentar-‐se e olhando para frente. A estatura 

foi mensurada com o uso de estadiômetro portátil (Alturexata®), com amplitude de 

200 cm e variação de 0,1 cm. Foram realizadas duas medidas e uma variação 

máxima de 0,5 cm entre elas foi admitida. Caso a variação excedesse a esse valor, 

as medidas eram repetidas. A média das duas medidas válidas foi considerada para 

a análise. Os indivíduos foram pesados e medidos com o mínimo de vestimentas e 

descalços, seguindo as recomendações de Gordon et al.(1988). 

A classificação do estado nutricional dos adolescentes foi realizada com base 

nos valores do IMC/Idade, em escores-z, utilizando-‐se as novas curvas da OMS (de 

Onisetal., 2007) com o uso do software WHO - Anthro Plus 2009 (WHO, 2009a). Os 

pontos de corte estão descritos no Quadro 3. O estado nutricional também foi 

estratificado em duas categorias presença ou ausência de sobrepeso/obesidade. 

 

 

Quadro 3. Classificação do estado nutricional de indivíduos de 5 a 19 anos de idade por meio de 
escores‐z do IMC/Idade 

Classificação do 
estado nutricional 

Pontos de corte 

Baixo peso <Escore-z-2 

Normal ≥Escore-z-2 e ≤Escore-z+1 

Sobrepeso >Escore-z+1 e ≤Escore-z+2 

Obesidade >Escore-z+2 
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5.3.3.2 Nível de atividade física 

Para avaliação do nível de atividade física, foram utilizadas questões 

inseridas na  PeNSE, 2012, que fazem referência à frequência e ao tempo gasto em 

três atividades diferenciadas (deslocamento para a escola, aulas de educação física na 

escola e atividades físicas extraescolares), em relação à semana anterior a entrevista, 

para assim estimar a atividade física acumulada no período (NHBPEP, 2004). 

As opções de frequência de deslocamento para a escola e aulas de Educação 

Física foram de nenhum dia a cinco dias ou mais, e as opções de frequência das 

atividades extraescolares foram de nenhum dia a sete dias. As opções de resposta de 

tempo gasto em cada atividade e o equivalente utilizado para o cálculo da atividade 

física acumulada estão apresentadas no Quadro 4. 

Para cálculo do tempo de atividade física semanal dos adolescentes, a 

frequência da atividade física foi multiplicada pelo tempo gasto em cada uma das 

atividades realizadas. Em seguida, foi realizado o somatório entre os resultados 

obtidos em cada umas das três atividades. 

 

Quadro 4. Respostas para tempo de atividade e tempo equivalente considerado para cálculo do 
somatório de atividade física acumulada. 

Respostas para o tempo de atividade Tempo equivalente 

Não faço a atividade 0 minuto 

Menos de meia hora 15 minutos 

Entre meia hora e uma hora 45 minutos 

Uma hora ou mais 75 minutos 

 

Foram considerados ativos aqueles escolares que acumularam 300 minutos 

ou mais de atividade física por semana; insuficientemente ativos aqueles que 

tiveram de 1 a 299 minutos; e inativos os que não praticaram atividade física no 

período (IBGE, 2012). 

 

 

5.3.3.3 História Familiar 

Para observar a história familiar da HAS foi perguntado: ―Seu pai ou mãe 

tem pressão alta?‖, com as seguintes opções de respostas: ―sim‖, ―não‖ e ―não 

sabe‖. 
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5.3.3.4 Sexo e Idade 

A idade foi coletada em anos completos no momento da entrevista. O 

sexo, categorizado em feminino ou masculino. 

 

 

5.3.3.5 Cor da pele 

Para a cor da pele, haviam as seguintes opções de respostas: ―não 

sei/prefiro não responder‖, ―branca‖, ―negra/preta‖, ―parda/mulata/morena‖ 

―amarela (oriental)‖ e ―indígena‖. Uma nova categorização foi realizada, 

agrupando as opções amarela (oriental)‖ e ―não sei/prefiro não responder‖ como 

outros. 

 

 

5.3.3.6 Experimentação de cigarro 

Para a avaliação do tabagismo, pergunta similar à utilizada na Pesquisa 

Nacional de Saúde dos Escolares (IBGE, 2012) foi inserida no PDA, sendo 

perguntado ao adolescente se ele alguma vez tentou ou experimentou fumar 

cigarros, mesmo uma ou duas tragadas, com as seguintes opções de respostas: 

―sim‖ ou ―não‖. 

 

 

5.3.3.7 Experimentação de bebida alcoólica 

Para observar o consumo de álcool, foi utilizada a pergunta inserida na 

PeNSE 2012, onde o adolescente foi questionado se alguma vez ele havia 

experimentado bebidas alcoólicas (exemplo: cerveja, cachaça, vodca etc), com as 

seguintes opções de respostas: ―sim‖ ou ―não‖. 

 

 

5.3.3.8 Adição de sal no prato de comida 

Para avaliação do hábito de adição de sal, o adolescente deveria responder 

a seguinte pergunta inserida no questionário sobre alimentação (Anexo 2): ―Você 

costuma colocar sal no seu prato de comida depois de pronta?‖, com possibilidade 

de resposta ―sim‖ ou ―não‖. 
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5.4 Análise dos dados 

As variáveis contínuas foram descritas por média e desvio-‐padrão, e as 

variáveis categóricas foram expressas em números absolutos e percentagens. As 

variáveis contínuas foram comparadas através do teste t de Student. Para a 

comparação das variáveis categóricas, foi utilizado o teste do qui-‐quadrado. 

A associação entre consumo de nutrientes e pressão arterial foi investigada 

por modelos de regressão logística, considerando como desfechos principais as 

variáveis PAS e PAD com duas categorias (< e ≥ a mediana). Foi analisado o 

modelo bruto e o modelo ajustado com a inclusão das variáveis sexo, idade 

(anos), IMC (kg/m2), cor da pele (branca, parda, negra, outros), história familiar 

de hipertensão (sim, não, não sabe), tempo de atividade física (minutos) e adição 

de sal no prato (sim, não).  Foi utilizado o pacote estatístico SPSS para Windows 

(StatisticalPackage for the Social Sciences, 2008 – v. 21.0) e o software SAS (v. 

9.3) para a análise dos dados. 

 

 

 

6. ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Os procedimentos 

para o levantamento de dados estão de acordo com o preconizado na Resolução 

196/96 do Ministério da Saúde, respeitando os princípios da autonomia, 

privacidade e da não maleficência (Anexo 6). 

Os responsáveis pelos alunos foram informados sobre os objetivos da 

pesquisa, os procedimentos a serem empregados, e foi reafirmada a garantia de 

sigilo e anonimato dos participantes. Os alunos participaram da pesquisa mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 7) pelo 

pai/mãe ou responsável. 
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7. RESULTADOS 

 

Artigo (versão preliminar): Consumo alimentar e pressão arterial em adolescentes 

escolares do município de Niterói – RJ. 

 

Palavras-chaves: adolescentes, escolares, obesidade, pressão arterial, hipertensão, 

consumo alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 

morte no mundo, correspondendo a 68% dos óbitos em 2012. Estima-‐se que em 

2010, 9,4 milhões de óbitos estejam atribuídos à elevação da pressão arterial
2
. A 

hipertensão arterial é reconhecida como o principal fator de risco para a morbidade e 

mortalidade precoce
3
.  

A detecção da hipertensão arterial ocorre principalmente em adultos e idosos, 

mas evidências indicam o aparecimento em faixas etárias precoces
4
.
 
Rosner e 

colaboradores compararam dados de duas edições do National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) III (1988-1994) e do NHANES (1999-2008), com 

crianças e adolescentes americanos de 8 a 17 anos e observaram que a prevalência de 

pressão arterial elevada aumentou 3,4% para os meninos e 4,4% para as meninas
5
. 

Dados da  pesquisa brasileira com amostra representativa do país, ERICA (Estudo 

de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes - estudo multicêntrico nacional com 

objetivo de conhecer a proporção de adolescentes com risco para doenças 

cardiovasculares como a pressão arterial, com idade entre 12 e 17 anos que frequentam 

escolas em cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes) apresentou uma 

prevalência de hipertensão de 9,6% entre os adolescentes
20

. Valores elevados de 

pressão arterial no período da infância e durante a adolescência tendem a se manter 

na vida adulta. Assim, torna-se relevante o estudo dos fatores associados ao aumento 

da pressão arterial em adolescentes
6,7

. 

Estudos encontraram associação entre consumo alimentar inadequado e 

elevados níveis de pressão arterial em crianças e adolescentes
8
. Oliveira e 

colaboradores comprovaram que uma dieta com maior consumo de hortaliças, 

frutas, fibras e laticínios teve um efeito protetor positivo sobre a pressão arterial 

sistólica
43

. No Brasil, o padrão alimentar inadequado verificado entre adolescentes é 
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caracterizado pelo elevado consumo de alimentos ultraprocessados, como bebidas 

adoçadas e biscoitos, e pelo consumo insuficiente de alimentos marcadores da 

alimentação saudável, como frutas e hortaliças
9
.
 
Em estudo envolvendo dados do 

Inquérito Nacional de Alimentação (INA), Veiga e colaboradores
10

, também observaram 

uma ingestão média per capita diária de frutas, legumes e verduras na adolescência 

abaixo de 100g, estando muito aquém dos 400g diários recomendados, o  que  pode  

explicar  a inadequação no consumo de vitaminas, e também observaram o consumo 

inadequado de outros micronutrientes, que  podem  estar  associados  ao  alto  consumo  

de  alimentos industrializados. 

O presente estudo tem como objetivos: avaliar o consumo de sódio (Na), 

potássio (K), razão sódio/potássio (Na/K), identificar os grupos de alimentos fonte 

destes nutrientes e verificar a associação com pressão arterial dos adolescentes 

estudantes de uma escola municipal na cidade de Niterói – RJ. 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

População do estudo 

 

O presente estudo faz parte do estudo Pais, Alunos e Professores Pela 

Alimentação Saudável (PAPPAS), que teve sua primeira edição em 2010, em vinte 

escolas da rede municipal de ensino no município de Duque de Caxias – RJ. Em 2014, 

foi realizada a segunda edição deste estudo (PAPPAS 2), em duas escolas do 

município de Niterói – RJ, com principal de avaliar a viabilidade da combinação de 

prevenção primária e prevenção secundaria na redução da prevalência de excesso de 

peso nos escolares.  

No 2º semestre de 2015, foi realizado novo estudo na Escola Municipal João 

Brazil, com desenho transversal, desta vez contemplando a mensuração da pressão 

arterial dos adolescentes e utilização de dois recordatórios de 24 horas (R24h) para 

avaliação do consumo alimentar, para testar os instrumentos metodológicos do 

PAPPAS. Este novo estudo foi conduzido em 426 adolescentes, com idade entre 10 

e 19 anos, que cursavam do 5
o 

ao 9
o 

ano, de um universo de 430 alunos, 

regularmente matriculados na unidade escolar citada acima. 

Dentre os 426 adolescentes avaliados, 347 possuíam informações referentes à 
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pressão arterial e consumo alimentar, obtidos por recordatórios de 24 horas, e estes 

foram incluídos no presente estudo. 

 

 

 

Cálculo da amostra 

 

A amostra é de conveniência, mas considerando a prevalência de 24% de 

pressão arterial elevada entre adolescentes
20 

e nível de significância de 5%, um n=281 

indivíduos seria a amostra estimada
38

. 

 

 

Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período compreendido entre agosto e 

novembro de 2015. A equipe de pesquisadores que participaram da coleta de dados 

receberam treinamento prévio para garantir a homogeneidade dos procedimentos 

intra e interpesquisadores. 

Os adolescentes responderam a um questionário auto preenchível utilizando 

um coletor eletrônico de dados (Personal Digital Assistants ‐ PDA). O questionário 

continha perguntas sobre características sociodemográficas, sobre diversos hábitos 

e comportamentos relacionados à saúde, entre eles tabagismo, consumo de álcool, 

atividade física e hábitos alimentares. Além disso, foram aplicados dois 

recordatórios de 24h (R24h) em dias não consecutivos, para análise do consumo 

alimentar, e foram coletados dados antropométricos e pressão arterial. 

 

 

Variáveis do estudo 

 

Para aferição da pressão arterial utilizou-‐se aparelho eletrônico e digital 

(Omron® Hem 742), previamente validado para uso em adolescentes
11

,
 
segundo as 

recomendações do National High Blood Pressure Program
12

. Certificou-se que o 

adolescente não estava com a bexiga cheia, não havia ingerido medicamentos e/ou 

café, não havia se alimentado até 30 minutos antes do procedimento e/ou praticado 

exercícios físicos até 1 hora antes. Durante aferição, o adolescente encontrava-se 
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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
1
. 

Foram realizadas duas medidas, com intervalo de dois minutos, e foi calculada a 

média das duas medidas. Caso a diferença entre elas fosse maior do que 5mmHg, 

nova medida era tomada.  

A classificação da pressão  arterial  foi  realizada  conforme  a  descrição  do  

Quadro 1. Os adolescentes com pressão arterial elevada foram aqueles que 

apresentaram percentil para PAS e/ou PAD maior ou igual a 95. Foram realizadas 

duas categorizações para o nível de pressão arterial. Foram classificados com pressão 

arterial elevada, os níveis pressóricos originalmente classificados como hipertensão 

estágio 1 e estágio 2 e com pressão arterial não elevada os valores classificados como 

normal e limítrofe. A segunda recategorização classificou os níveis pressóricos em 

pressão arterial alterada (limítrofe, hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2) e 

pressão arterial não alterada (normal). Ademais, a PAS e a PAD foram estratificadas 

em duas categorias, utilizando-se como  ponto de corte a mediana, sendo 107,5mmHg 

para PAS e 62mmHg para PAD. 

 

Quadro 1. Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes. 

Classificação Percentil*  para PAS/PAD Frequência de medida da PA 

Normal PA < percentil 90 Reavaliar na próxima 

consulta médica agendada 

Limítrofe (Pré-‐hipertensão) 

≥ p 90 < p 95 e ≥120/80 mmHg 

e < p 95 em adolescentes 

Reavaliar em 6 meses 

Hipertensão estágio 1 

valores de medida entre o p 95 e 5 

mmHg acima do p 99 

Paciente assintomático: 

reavaliar em 1 a 2 semanas; 

se hipertensão confirmada, 

encaminhar para avaliação 

diagnóstica 

Paciente sintomático: 

encaminhar para avaliação 

diagnóstica 

Hipertensão estágio 2 
valores > estágio 1 

Encaminhar para avaliação 

diagnóstica 

Hipertensão estágio 3 
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, 2016. 
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O consumo alimentar obtido por meio do R24h foi digitado no software 

Brasil-Nutri, adaptado pelo grupo de pesquisa do ERICA. O programa de entrada de 

dados  é  composto  por  1.626  itens  alimentares (alimentos e bebidas) e inclui formas 

de preparo de alimentos e unidade de medidas caseiras pré-definidas. Além disso, 

continha um álbum fotográfico com o tamanho de utensílios comumente utilizados 

durante a preparação e/ou o consumo dos alimentos, para auxiliar o  relato  dos  

tamanhos  das  porções dos alimentos consumidos. 

A quantidade de cada alimento foi convertida em gramas ou mililitros 

utilizando-se como base a Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos 

Consumidos no Brasil
13

 e a Tabela de Medidas Referidas para os Alimentos 

Consumidos no Brasil
14

. Os dados de ingestão de nutrientes não incluíram o consumo de 

suplementos ou medicamentos. Para análise da ingestão de nutrientes, considerou-se a 

adição de óleo de soja em todas as formas de preparação cozidas e refogadas de carnes e 

vegetais. O consumo usual de açúcar e adoçante foi avaliado a partir da seguinte 

questão: ―utiliza com frequência‖; com as seguintes opções de resposta: açúcar, 

adoçante, açúcar e adoçante, não utiliza. Conforme orientação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
13

, foi padronizado o conteúdo de açúcar adicionado em 

sucos de fruta, café e chá em quantidade equivalente a: 10,0% do volume consumido, no 

caso do indivíduo informar que costumava adicionar apenas açúcar às bebidas; e em 

5,0% do volume se adicionava açúcar e adoçantes artificiais. Foi considerada bebida 

sem açúcar adicionado quando o indivíduo relatou que não costumava adicionar açúcar 

às bebidas. 

O consumo usual de nutrientes, sódio (mg) e potássio (mg),  foi estimado 

partindo-se de dados do consumo atual, obtidos por meio de dois R24h. Foi 

utilizado o método proposto pelo National Cancer Institute (NCI), para lidar com a 

variabilidade intraindividual, que consiste em modelos de regressão logística. A 

razão Na/K foi obtida por meio da divisão entre os nutrientes sódio (mg) e potássio 

(mg). 

Os itens alimentares relatados pelos adolescentes durante a coleta de dados com 

os  R24h foram classificados e agrupados em 31 grupos, de acordo com semelhanças 

nas características nutricionais, efeitos biológicos e frequência de consumo, a fim 

de que os grupos de alimentos fonte fossem identificados
15 

(Quadro 2).  
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Quadro 2. Agrupamento e categorização dos alimentos referidos pelos adolescentes escolares da Escola Municipal João 
Brazil, Niterói-RJ. 

Grupos de alimentos Descrição dos alimentos referidos 

Arroz e preparações a base de arroz risoto, arroz integral, arroz a grega / arroz de forno, arroz  orgânico, arroz 

Milho e preparações  a base de milho 
pipoca doce ou salgada, milho verde em conserva, milho em grão, milho cozido, cuscuz, canjiquinha de milho em 
grão, angu de milho, angu a baiana 

Feijão, preparações a base de feijão e outras 
leguminosas feijoada, feijão (preto. mulatinho. roxo. rosinha. etc.), ervilha em grão, arroz com feijão 

Verduras salada ou verdura crua. exceto de fruta, fruta, repolho, espinafre, couve flor, couve, brócolis, alface, agrião 

Legumes 
vagem, tomate, quiabo, pimentão, pepino, outros legumes cozidos, nabo, chuchu, cenoura, cebola, beterraba, 
berinjela, azeitona, abobrinha, abóbora 

Batata inglesa e frita 
salada de maionese, purê de batata, batata palito, batata palha, batata inglesa orgânica, batata / batata inglesa, 
batata (não especificada) 

Batata doce, mandioca, farinha e outras raízes e 
tubérculos inhame, farofa pronta, farofa, farinha de mandioca, batata doce, aipim 

Frutas 
uva passa, uva, tangerina, salada de frutas, pêssego, pera, morango, melão, melancia, manga, maçã, laranja, jambo, 
goiaba, fruta (não especificada), banana, açaí, abacaxi pérola, abacate 

Oleaginosas (castanhas, nozes, amendoins) coco, amendoim apimentado, amendoim amanteigado 

Cereais matinais sucrilhos de milho, farinha láctea, cereal matinal de milho em flocos, aveia em flocos 

Massas e preparações a base de macarrão panqueca, nhoque, macarronada, macarrão com peixe, macarrão com carne, macarrão, lasanha 

Macarrão instantâneo e sopas 
sopa (legumes. carne. etc.), miojo, macarrão pronto light, macarrãoinstantâneo, creme de queijo, canja, caldo verde, 
caldo de mocotó, caldo de feijão, batata (não especificada),  

Pães 
torrada de qualquer pão, pão light (de forma industrializado), pão integral, pão de sal. pãofrancês ou cacetinho, pão 
de sal, pão de hambúrguer, pão de forma industrializado de qualquer marca, pão com manteiga, bisnaguinha 

Bolos  e biscoitos doces e recheados 
waffer (biscoito), rosquinha doce, filhos, canudinho recheado, broa, bolo de trigo, bolo de milho, bolo de laranja, bolo 
de coco, bolo de chocolate diet, bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de banana, bolo de aipim, biscoito 
recheado, biscoito doce, barra de cereais diet, barra de cereais, amidomil (bolinho) 

Biscoito salgado chips (salgadinhos), biscoito salgado light, biscoito salgado, biscoito de polvilho 

Carne bovina,  e preparações a base de carne e 
outros tipos de carne 

strogonoff, rabada bovina, fígado bovino, dobradinha fresca, costela bovina, costela, contrafilé, churrasco, carne 
moída, carne de outros animais, carne com batata. inhame. batata baroa ou aipim, carne bovina, bife role cru, 
almondega 

Carne Suína línguasuína, carré, carne suína 

Aves e preparações a base de aves 
steak de frango, peito de peru, peito de galinha ou frango, galinha em pedaços, frango inteiro, frango em pedaços, 
frango com legumes (exceto batata.inhame e aipim), file de frango, drumete de galinha ou frango, carne de galinha, 
carcaça de galinha ou frango, asa de galinha ou frango 

Pescados e preparações 
sardinha em conserva, peixe não especificado (inteiro. em posta. em file. etc.), peixe de mar (inteiro. em posta. em 
file. etc.), camarão 

Carnes  e Peixes Salgados 
peixe não especificado salgado (inteiro. em posta. em file. etc.), peixe de mar salgado (inteiro. em posta. em file. etc.), 
carne seca, carne salgada não especificada 

Embutidos, frios e carnes processadas 
salsicha no varejo, salsicha em conserva, salame, presunto, patê (fígado. calabresa. frango. presunto. etc.), mortadela, 
linguiça  (suína. bovina. mista. etc.), apresuntado 

Ovos ovo de galinha, omelete 

Leite e outros laticínios 

Yakult de qualquer sabor, vitamina mista, vitamina de mamão, vitamina de banana, toddynho, mucilon, mingau (fubá.  
aveia. farinha. etc.), leite não especificado pasteurizado, leite fermentado, leite em pó integral, leite em pó, leite de 
vaca semidesnatado, leite de vaca integral, leite de vaca, desnatado, leite de soja, leite com sabor, leite achocolatado, 
iogurte de qualquer sabor, creme de milho, creme de leite, café com leite, bebida láctea, bebida achocolatada 

Queijos 
requeijão light, requeijão, queijo ralado, queijo prato, queijo polenguinho, queijo não especificado, queijo mozzarella, 
queijo de minas, queijo cremoso 

Doces e Açucares 

trufa, tortas doces de qualquer sabor, tapioca de goma, sustagem, sorvete de qualquer sabor, industrializado, sonho, 
rocambole, pudim de qualquer sabor, pirulito, picolé ensacado, picolé de qualquer sabor industrializado, pé de 
moleque, pavê de qualquer sabor, pão doce, paçoquinha de amendoim, paçoca, mousse, milkshake, leite 
condensado, jujuba, ioiô creme (chocolate em creme), goiabada, geleia de mocotó, geleia de frutas de qualquer 
marca ou sabor, gelatina de qualquer sabor, geladinho, doce de frutas em calda de qualquer sabor, doce de frutas 
cristalizado de qualquer sabor, doce de amendoim, doce a base de leite / doce de leite, danette pudim, cuscuz de 
tapioca, confete, cocada, churro, chocolate, chiclete, caramelo (bala), brigadeiro, bombom de qualquer marca, barra 
de chocolate, bala, arroz-doce, amendoim achocolatado, algodão doce, açúcar, achocolatado em pó 

Óleos, Gorduras, Molhos e condimentos 
pimenta em pó, molho de tomate, margarina light, margarina com ou sem sal, manteiga com ou sem sal, maionese 
(molho), ketchup, bacon, azeite de oliva 

Bebidas 

suco orgânico, suco de morango, suco de melão, suco de maracujáorgânico, suco de maracujá, suco de manga, suco 
de mamão, suco de laranja orgânico, suco de laranja, suco de goiaba, suco de acerola, suco de abacaxi orgânico, suco 
de abacaxi, suco, refresco de maracujá, refresco de limão, refresco de caju, refresco, q-suco light, q-suco diet, q-suco, 
q-refresko, guaraná tradicional, chá (preto. camomila. erva cidreira. capim limão. etc.), café, agua de coco 

Refrigerantes 

Sprite refrigerante tradicional, refrigerante não especificado, refrigerante de limão diet, refrigerante de guaraná, 
tradicional, refrigerante de guaraná diet, refrigerante de cola tradicional, refrigerante de cola light, refrigerante de 
cola diet, paraguai refrigerante tradicional, paraguai refrigerante light, Fanta uva tradicional, Fanta laranja tradicional, 
coca cola tradicional, agua tônica tradicional 

Pizzas pizza mozzarella, pizza calabresa, pizza, mini pizza semipronta, calzone 

Salgados fritos e assados 
tortas salgadas de qualquer sabor, salgadinho/salgado, salgadinho, pastel (queijo. carne. palmito. etc.), pão de queijo, 
nuggets de qualquer sabor, esfirra de queijo, esfirra de frango, esfirra, empadão (queijo. frango. camarão. palmito. 
etc.), empada/folhado (queijo. carne. camarão. etc.), coxinha, bolinho de aipim 

Sanduíches 
sanduiche de queijo prato com presunto, sanduiche de queijo minas, pão com ovo, misto quente ou frio, 
hambúrguernão especificado, hambúrguer de frango, hambúrguer de carne bovina, hambúrguer (sanduiche), cheese 
tudo, cachorro quente 
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Para avaliar a densidade de sódio e de potássio de cada um dos grupos de 

alimentos foram utilizados dados do 1
o
 dia do recordatório de 24h, e o cálculo 

consistiu na divisão da quantidade final de sódio e potássio consumida naquele 

específico grupo pela quantidade total de alimento consumida daquele mesmo grupo 

de alimentos (mg sódio/ 100g de alimento do grupo) e mg potássio/ 100g de 

alimento do grupo). 

As medidas antropométricas foram coletadas em um único momento e 

inseridas no PDA pelo pesquisador responsável no dia coleta dos dados. Para obter 

medidas de peso, foi utilizada balança eletrônica portátil (Tanita®BC-558), com 

bioimpedância elétrica e precisão de 0,1 kg. Era necessário, para a correta 

mensuração, que o indivíduo estivesse de pé no centro da plataforma, com o corpo 

erguido em extensão máxima, a cabeça ereta e os braços esticados ao longo do corpo, 

sem movimentar-se e olhando para frente. A estatura foi mensurada com o uso de 

estadiômetro portátil (Alturexata®), com amplitude de 200 cm e variação de 0,1 cm. 

Foram realizadas duas medidas e uma variação máxima de 0,5 cm entre elas foi 

admitida. Caso a variação excedesse a esse valor, as medidas eram repetidas. A 

média das duas medidas válidas foi considerada para a análise. Os indivíduos foram 

pesados e medidos com o mínimo de vestimentas e descalços
49

. A classificação do 

estado nutricional dos adolescentes foi realizada com base nos valores do IMC/Idade, 

em escores – z, utilizando-‐se as novas curvas da OMS
16

 com o uso do software WHO - 

Anthro Plus 2009
17

. Os pontos de corte estão foram: <Escore–z –2 (baixo peso),  

≥Escore–z –2 e ≤Escore–z+1 (normal), >Escore–z+1 e ≤Escore–z+2 (sobrepeso) e 

>Escore–z+2 (obesidade). O estado nutricional também foi estratificado em duas 

categorias, presença ou ausência de sobrepeso/obesidade. 

Para avaliação do nível de atividade física, foram utilizadas questões 

inseridas na PeNSE, 2012
18

.  Para cálculo do tempo de atividade física semanal dos 

adolescentes, a frequência da atividade física foi multiplicada pelo tempo gasto em 

cada uma das atividades realizadas. Foram considerados ativos aqueles escolares 

que acumularam 300 minutos ou mais de atividade física por semana; 

insuficientemente ativos aqueles que tiveram de 1 a 299 minutos; e inativos os que 

não praticaram atividade física no período
18

. 

Para observar a história familiar para hipertensão arterial sistêmica, foi 

perguntado: ―Seu pai ou mãe tem pressão alta?‖, com as seguintes opções de 

respostas: ―sim‖, ―não‖ e ―não sabe‖. A idade foi coletada em anos completos no 

momento da entrevista. O sexo foi categorizado em feminino ou masculino. 
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Foi realizada a seguinte categorização para cor da pele: ―branca‖, 

―negra/preta‖, ―parda/mulata/morena‖ e ―outros‖.  

Para a avaliação do tabagismo, pergunta similar à utilizada na PeNSE foi 

inserida no PDA, sendo perguntado ao adolescente se ele alguma vez tentou ou 

experimentou fumar cigarros, mesmo uma ou duas tragadas, com as seguintes 

opções de respostas: ―sim‖ ou ―não‖. Para observar o consumo de álcool, foi 

utilizada a pergunta inserida na PeNSE, 2012, onde o adolescente foi questionado 

se alguma vez ele havia experimentado bebidas alcoólicas (exemplo: cerveja, 

cachaça, vodca etc), com as seguintes opções de respostas: ―sim‖ ou ―não‖. Para 

avaliação do hábito de adição de sal, o adolescente deveria responder a seguinte 

pergunta: ―Você costuma colocar sal no seu prato de comida depois de pronta?‖, 

com possibilidade de resposta ―sim‖ ou ―não‖. 

 

 

Análises estatísticas 

 As variáveis contínuas foram descritas por média e desvio-‐padrão, e as 

variáveis categóricas foram expressas em números absolutos e percentagens. As 

variáveis contínuas foram comparadas através do teste t de Student. Para a 

comparação das variáveis categóricas, foi utilizado o teste do qui-‐quadrado. 

A associação entre consumo de nutrientes e pressão arterial foi investigada 

por modelos de regressão logística, considerando como desfechos principais as 

variáveis PAS e PAD com duas categorias (< e ≥ a mediana). Foi analisado o 

modelo bruto e o modelo ajustado com a inclusão das variáveis sexo, idade 

(anos), IMC (kg/m2), cor da pele (branca, parda, negra, outros), história familiar 

de hipertensão (sim, não, não sabe), tempo de atividade física (minutos) e adição 

de sal no prato (sim, não).  Foi utilizado o pacote estatístico SPSS para Windows 

(Statistical Package for the Social Sciences, 2008 – v. 22.0) e o software SAS (v. 

9.3) para a análise dos dados. 

 

Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina 

Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Os procedimentos 

para o levantamento de dados estão de acordo com o preconizado na Resolução 

196/96 do Ministério da Saúde, respeitando os princípios da autonomia, 
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privacidade e da não maleficência. Os alunos participaram da pesquisa mediante 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelo pai/mãe ou 

responsável. 

 

 

RESULTADOS 

 

A amostra constituiu-se de 347 adolescentes, sendo 51% do sexo masculino e 

média de idade de 12,7 anos (DP=1,6). A média da pressão arterial sistólica foi 

108,6/11,7 mmHg e diastólica 62,6/8 mmHg. Meninas apresentaram maior média de 

pressão arterial diastólica (PAD), com significância estatística (p<0,05). Pressão arterial 

elevada foi verificada em 8,5% adolescentes, sendo 7,5% entre meninos e 9,7% entre 

meninas (Tabela 1). 

 Foi verificada prevalência de 32,3% de sobrepeso/obesidade entre os 

adolescentes. Entre os meninos, 29,4% apresentaram sobrepeso e obesidade. No sexo 

feminino, os percentuais foram superiores ao sexo masculino, com 35,3%. Com relação 

ao nível de atividade física, 6,8% do sexo masculino e 4,4% do sexo feminino foram 

considerados inativos, enquanto 53,7% dos meninos e 59,1% das meninas, foram 

classificados como ativos (Tabela 1). 

 Na Tabela 1 também se verifica que afirmaram possuir história familiar de 

hipertensão, 32,5% dos adolescentes, sendo maior o percentual entre as meninas 

quando comparadas aos meninos (34,3% VS 30,7%) (p=0,025). Foi verificada 

predominância da cor parda em ambos os sexos, 56,5% para meninos e 59,4% para 

meninas. Em relação a experimentação de bebida alcoólica, verificou-se que 49,4% dos 

meninos e 41,1% das meninas relataram já terem experimentado. Para experimentação 

de cigarro, também foi verificado maior percentual entre meninos (12,7% vs 5,5%) 

(p=0,025). 

Dentre os 347 adolescentes da amostra, 316 adolescentes apresentaram 

informações de estatura/idade afim de que a pressão arterial pudesse ser classificada. 

Entre os adolescentes  um maior percentual de sobrepeso/obesidade foi 

observado nos que apresentaram PA elevada, em comparação com os escolares sem 

elevação dos níveis pressóricos (p<0,05). Com relação ao nível de atividade física, 7,4% 

dos que apresentaram PA elevada e 5,6% dos sem PA elevada foram considerados 

inativos, enquanto 33,3% e 39%, dos que apresentaram e dos que não apresentaram PA 

elevada, foram classificados como insuficientemente ativos, respectivamente (Tabela 2). 



50  

Tabela 1. Características gerais dos adolescentes da Escola Municipal João Brazil, Niterói-RJ, segundo 
sexo. 

 Total 
n=347 

Meninos 
n=177 
(51%) 

Meninas 
n=170 
(49%) 

p-valor 

 
Idade (anos) 
PAS (mmHg) 
PAD (mmHg) 

média(DP) 
12,7(1,6) 

108,6(11,7) 
62,6(8) 

média(DP) 
12,9(1,6) 

108,3(12,1) 
61(7,7) 

média(DP) 
12,6(1,6) 

108,8(11,4) 
64,3(8) 

 
0,059

a
 

0,677
a
 

0,001
a*

 
  

n (%) 
 

n (%) 
 

n (%) 
 

Classificação do estado 
nutricional 

    

Magreza acentuada 1(0,3) 1(0,6) 0(0) 0,703
b
 

Magreza 8(2,5) 4(2,5) 4(2,6)  
Eutrofia 214(64,9) 110(67,5) 97(62,2)  

Sobrepeso 61(18,5) 27(16,6) 32(20,5)  
Obesidade 

Sobrepeso/obesidade 
Sim 
Não 

44(13,8) 
 

103(32,3) 
216(67,7) 

21(12,9) 
 

48(29,4) 
115(70,6) 

23(14,7) 
 

55(35,3) 
101(64,7) 

 
 

0,267
b
 

Pressão arterial     
Normal 275(87) 144(89,4) 131(84,5) 0,551

b
 

Limítrofe 14(4,4) 5(3,1) 9(5,8)  
Pressão elevada estágio 1 10(3,2) 4(2,5) 6(3,9)  
Pressão elevada estágio 2 17(5,4) 8(5) 9(5,8)  
Pressão arterial elevada 

Sim 
Não 

Pressão arterial alterada 
Sim 
Não 

Nível de atividade física 

 
27(8,5) 

289(91,5) 
 

41(13) 
275(87) 

 
12(7,5) 

149(92,5) 
 

17(10,6) 
144(89,4) 

 

 
15(9,7) 

140(90,3) 
 

24(15,5) 
131(84,5) 

 
0,480

b
 

 
 

0,193
b
 

Inativo 18(5,6) 11(6,8) 7(4,4) 0,490
b
 

Insuficientemente ativo 122(38) 64(39,5) 58(36,5)  
Ativo 181(56,4) 87(53,7) 94(59,1)  

História familiar     
Sim 112(32,5) 54(30,7) 58(34,3) 0,025

b*
 

Não 132(38,3) 79(44,9) 53(31,4)  
Não sabe 101(29,3) 43(24,4) 58(34,3)  
Cor/Raça     

Branca 64(22,2) 27(18,6) 37(25,9) 0,136
b
 

Parda/mulata/morena 167(58) 82(56,5) 85(59,4)  
Negra/preta 46(16) 29(20) 17(11,9)  

Outros 11(3,8) 7(4,8) 4(2,8)  
Experimentação de cigarro     

Sim 30(9,1) 21(12,7) 9(5,5) 0,025
b*

 
Não 299(90,9) 145(87,3) 154(94,5)  

Experimentação de bebida 
alcoólica 

    

Sim 149(45,3) 82(49,4) 67(41,1) 0,131
b
 

Não 180(54,7) 84(50,6) 96(58,9)  
Adição de sal no prato     

Sim 72(20,7) 33(18,6) 39(22,9) 0,324
b
 

Não 275(79,3) 144(81,4) 131(77,1)  

PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; 
*
p<0,05; 

a
Valor de p, segundo teste t. 

b
Valor de p, segundo teste 

2
. 
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Em relação a história familiar positiva para a hipertensão, o percentual dos 

adolescentes que  afirmaram possuir essa condição foram maiores no grupo dos 

escolares que apresentaram PA elevada, quando comparadas aos que não apresentaram 

PA elevada (38,5% VS 32,3%) (p=0,465). A autodeclaração da cor apontou uma 

predominância da cor parda em ambos os grupos, 70% para PA elevada e 56,5% para 

PA não elevada. Em relação a experimentação de bebida alcoólica, verificou-se que 

25,9% dos que apresentaram PA elevada e 46,5% dos que não apresentaram PA elevada 

relataram já terem experimentado (p=0,044) (Tabela 2).  

Segundo a classificação acima e abaixo da mediana para PAS e PAD (Tabela 3),  

a média de idade foi superior nos adolescentes que apresentaram a PAS acima da 

mediana (12,9 anos) (p<0,05). O índice de massa corporal (BMI) foi superior nos 

escolares que apresentaram PAS e PAD acima da mediana (p<0,05). Em relação ao 

sexo, 60,5% dos estudantes do sexo masculino apresentaram PAD abaixo da mediana, 

com diferença estatística (p<0,05), enquanto 58,3% das meninas apresentaram PAD 

acima da mediana. De acordo com a classificação de sobrepeso/obesidade, foi verificada 

uma prevalência de 38,8% de adolescentes acima da mediana para PAS (p<0,05) e 

43,8% acima da mediana para PAD (p<0,05). Quando observada a pressão arterial 

sistólica, 14,6% dos adolescentes foram classificados com PAS elevada (p<0,05) e 

13,8% com PAD elevada (p<0,05). Em relação a pressão arterial diastólica, 3,6% 

(p<0,05) e 3,7% (p<0,05) dos adolescentes tiveram seus valores acima da mediana para 

PAS e PAD, respectivamente (Tabela 3).  
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Tabela 2. Características gerais dos adolescentes da Escola Municipal João Brazil, Niterói-RJ, segundo 
elevação da pressão arterial. 

 PA elevada 
n=27 (8,5%) 

PA ñ elevada 
n=289 

(91,5%) 

p-valor 

 
Idade (anos) 

média(DP) 
12,4/(1,7) 

média(DP) 
12,7(1,6) 

 
0,321

a
 

  
n (%) 

 
n (%) 

 

Sexo 
     Meninos 
     Meninas 
Classificação do estado 
nutricional 

 
12(44,4) 
15(55,6) 

 
149(51,6) 
140(48,4) 

 
0,548

b
 

     Magreza acentuada 0(0) 1(0,3) 0,196
b
 

     Magreza 0(0) 8(2,8)  
     Eutrofia 13(48,1) 192(66,4)  
     Sobrepeso 9(33,3) 50(17,3)  
     Obesidade 
Sobrepeso/obesidade 
     Sim 
     Não 

5(18,5) 
 

14(51,9) 
13(48,1) 

38(13,1) 
 

88(30,4) 
201(69,6) 

 
 
0,023

b*
 

Nível de atividade física    
     Inativo 2(7,4) 16(5,6) 0,811

b 

     Insuficientemente ativo 9(33,3) 112(39)  
     Ativo 16(59,3) 159(55,4)  
História familiar    
     Sim 10(38,5) 93(32,3) 0,465

b
 

     Não 7(26,9) 113(39,2)  
     Não sabe 9(34,6) 82(28,5)  
Cor/Raça    
     Branca 2(10) 62(24,3) 0,517

b
 

     Parda/mulata/morena 14(70) 144(56,5)  
     Negra/preta 3(15) 39(15,3)  
     Outros 1(5) 10(3,9)  
Experimentação de cigarro    
     Sim 2(7,4) 26(9) 0,777

b
 

     Não 25(92,6) 262(91)  
Experimentação de bebida 
alcoólica 

   

     Sim 7(25,9) 134(46,5) 0,044
b*

 
     Não 20(74,1) 154(53,5)  
Adição de sal no prato    
     Sim 5(18,5) 58(20,1) 0,847

b
 

     Não 22(81,5) 231(79,9)  

PA=pressão arterial; 
*
p<0,05; 

a 
Valor de p, segundo teste t. 

b 
Valor de p, segundo teste 

2
. 
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Tabela 3. Características gerais dos adolescentes da Escola Municipal João Brazil, Niterói-RJ, segundo PAS e PAD abaixo e 
acima da mediana. 

 PAS PAD 
 < mediana 

n=170 (49%) 
≥mediana 

n=177 (51%) 
p-valor

a
 < mediana 

n=172 (49,6%) 
≥mediana 

n=175 (50,4%) 
p-valor

a
 

 média(DP) média(DP)  média(DP) média(DP)  
Idade (anos)* 12,5(1,5) 12,9(1,7) 0,0079

**
 

 
12,6(1,5) 12,8(1,7) 0,2567 

PAS (mmHg)* 99,2(5,7) 117,4(8,7) <,0001
**
 102,6(9,7) 114,4(10,6) <,0001

**
 

PAD (mmHg)* 58,6(6,2) 66,5(7,7) <,0001
**
 56,3(4,2) 68,9(5,7) <,0001

**
 

Tempo de ativ. física (min)* 486,1(421,8) 427,1(351,0) 0,1753 460,4(399,3) 451,7(377,4) 0,8395 
BMI* 19,0(3,3) 21,1(5,1) <,0001

**
 18,9(3,6) 21,3(4,9) <,0001

**
 

       
 n (%) n (%)  n (%) n (%)  
Sexo   0,7126   0,0005

**
 

    Masc 85(50) 92(52)  104(60,5) 73(41,7)  
    Fem 85(50) 85(48)  68(39,5) 102(58,3)  
Prevalência sob/obesidade   0,0102

**
   <,0001

**
 

     Normal 115(74,7) 101(61,2)  126(79,2) 90(56,2)  
     Sob/Obesidade 39(25,3) 64(38,8)  33(20,8) 70(43,8)  
Pressão arterial sistólica   <,0001

**
   <,0001

**
 

     Normal 151(100) 141(85,4)  155(98,7) 137(86,2)  
     Elevada 0 24(14,6)  2(1,3) 22(13,8)  
Pressão arterial diastólica   0,0173

**
   0,0140

**
 

     Normal 153(100) 159(96,4)  158(100) 154(96,3)  
     Elevada 0 6(3,6)  0 6(3,7)  
Nível de atividade física   0,0814   0,9710 
     Inativo 13(8,3) 5(3)  9(5,7) 9(5,5)  
     Insuficientemente ativo 54(34,4) 68(41,5)  59(37,3) 63(38,7)  
     Ativo 90(57,3) 91(55,5)  90(57) 91(55,8)  
História familiar   0,8612   0,9245 
     Sim 53(31,4) 59(33,5)  54(31,6) 58(33,3)  
     Não 67(39,6) 65(36,9)  67(39,2) 65(37,4)  
     Não sabe 49(29) 52(29,6)  50(29,2) 51(29,3)  
Cor/Raça   0,4457   0,7516 
     Branca 35(25) 29(19,6)  33(23,3) 31(21,2)  
    Parda/mulata/morena 78(55,7) 89(60,1)  80(56,3) 87(59,6)  
    Negra/preta 20(14,3) 26(17,6)  22(15,5) 24(16,4)  
   Outros 7(5) 4(2,7)  7(4,9) 4(2,8)  
Experimentação de cigarro   0,3377   0,7674 
     Sim 17(10,7) 13(7,6)  14(8,6) 16(9,6)  
     Não 142(89,3) 157(92,4)  148(91,4) 151(90,4)  
Experimentação de bebida 
alcoólica 

  0,1213   0,9351 

     Sim 79(49,7) 70(41,2)  73(45,1) 76(45,5)  
     Não 80(50,3) 100(58,8)  89(54,9) 91(54,5)  
Adição de sal no prato   0,2107   0,8553 
     Sim 40(23,5) 32(18,1)  35(20,3) 37(21,1)  
     Não 130(76,5) 145(81,9)  137(79,7) 138(78,9)  

PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; 
* Variáveis apresentadas em forma de média (desvio-padrão); **p<0,05; aValor de p, segundo teste2. 
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Tabela 4. Consumo de nutrientes dos adolescentes da Escola Municipal João Brazil, Niterói-RJ segundo 
sexo. 

 Total 
(n=347) 

Meninos 
(n=177) 

Meninas 
(n=170) 

p-valor
 a
 

 
Sódio 
Total (mg) 
Casa (mg) 
Fora (mg) 
Escola (mg) 

média(DP) 
 

3777,5(1535,6) 
3297,3(1369,41) 

141,3(377,8) 
394,4(663,8) 

média(DP) 
 

4036,9(1639,0) 
3581,5(1429,5) 
117,0(360,2) 
398,5(680,5) 

média(DP) 
 

3507,5(1373,5) 
3004,2(1242,3) 
166,5(394,4) 
390,2(648,2) 

 
 

0,001
*
 

<0,001
*
 

0,236 
0,910 

 
Potássio 
Total (mg) 
Casa (mg) 
Fora (mg) 
Escola (mg) 
 
Razão Na/K 

 
 

2711(1099,4) 
2491,2(1057,3) 

76,7(208) 
192,9(366,6) 

 
1,5(0,5) 

 
 

2894,1(1125,4) 
2660,5(1056,8) 

59,1(178,5) 
224,9(408,1) 

 
1,5(0,6) 

 
 

2520,5(1041,3) 
2316,6(1032,3) 

94,8(233,8) 
159,8(316,1) 

 
1,5(0,5) 

 
 

 0,001
*
 

 0,003
*
 

0,122 
0,107 

 
0,7816 

*
p<0,05; 

a 
Valor de p, segundo teste t. 

 

 

O total de sódio (p=0,012) e potássio (p=0,0015) consumido pelos meninos foi 

superior ao consumo de sódio e potássio realizado pelas meninas. Ambos nutrientes 

foram consumidos predominantemente em casa. Os meninos apresentaram maior 

consumo dos nutrientes em casa (p<0,05) e na escola (p>0,05), enquanto as meninas 

consumiram maior quantidade fora de casa (p>0,05). Com relação à razão Na/K, as 

médias foram semelhantes em ambos os sexos (Tabela 4 ). 

O consumo de sódio, potássio e a razão Na/k não variou segundo a elevação da 

pressão arterial, assim como ao considerar a classificação de estado nutricional como 

sobrepeso/obesidade (dados não apresentados). 

Ao considerar o total de sódio consumido pelos adolescentes que apresentaram 

PAS e PAD inferiores à mediana verificou-se que foi superior ao consumo de sódio 

realizado pelos escolares que apresentaram PAS e PAD superiores à mediana, resultados 

sem significância estatística. O domicílio destes estudantes foi caracterizado como o 

local de maior consumo de sódio e potássio. O consumo mais elevado de potássio foi 

observado nos adolescentes que apresentaram valores de PAS e PAD acima da mediana. 

Com relação à razão Na/K, foi observada diferença estatisticamente significativa quando 

comparados os adolescentes com PAS abaixo e acima da mediana (p=0,0071). Foi 

observado um maior consumo de sódio e potássio fora de casa para quem tem PAS 

inferior a mediana e maior consumo de potássio na escola para quem tem PAD abaixo 

da mediana (Tabela 5). 
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Tabela 5.Consumo de nutrientes dos adolescentes da Escola Municipal João Brazil, Niterói-RJ segundo mediana 
da PAS e PAD. 

 PAS PAD 
 < mediana 

n=170 (49%) 
≥mediana 

n=177 (51%) 
p-valor

a
 < mediana 

n=172 (49,6%) 
≥mediana 

n=175 (50,4%) 
p-valor

a
 

 média(DP) média(DP)  média(DP) média(DP)  
Sódio       
Total (mg) 3809,0(1535,6) 3747,3(1539,4) 0.7091 3822,2(1520,3) 3733,6(1553,6) 0.5920 
Casa (mg) 3281,4(1402,7) 3312,7(1340,4) 0.8368 3254,6(1316,8) 3340,8(1423,8) 0.5700 
Fora (mg) 178,2(441,3) 105,6(300,7) 0.0844 138,5(354,9) 144,3(400,6) 0.8904 
Escola (mg) 399,6(621,4) 389,4(704,4) 0.8907 451,7(661,0) 336,1(663,6) 0.1152 
       
Potássio       
Total (mg) 2619,5(1084,5) 2798,9(1109,6) 0.1288 2710,1(1095,9) 2712,0(1106,1) 0.9873 
Casa (mg) 2406,3(1054,6) 2573,5(1056,6) 0.1533 2431,4(1021,7) 2552,0(1092,3) 0.3030 
Fora (mg) 98,1(259,0) 55,9(139,9) 0.0689 76,9(220,2) 76,5(195,6) 0.9848 
Escola (mg) 171,9(322,0) 213,2(405,1) 0.3068 237,1(406,2) 147,9(316,2) 0.0273

*
 

       
Razão Na/K 1,56(0,64) 1,40(0,45) 0.0071

*
 1,52(0,61) 1,45(0,49) 0.2520 

PAS= pressão arterial sistólica; PAD= pressão arterial diastólica; 
*
p<0,05; 

a 
Valor de p, segundo teste t. 

 

 

Os dez grupos de alimentos com maior percentual de contribuição de sódio entre 

os adolescentes foram arroz (11,2%), feijão (10,2%), bebidas (9,9%), doces e açúcares 

(6,8%), leite (6,3%), pães (6,2%), refrigerantes (6,1%), carne bovina (4,8%), aves 

(3,7%) e embutidos (3,7%). Destes, o grupo dos embutidos, dos pães e da carne bovina, 

estão classificados entre os dez grupos com maior densidade de sódio por 100g de 

alimento, 950mg, 642 mg e 414mg, respectivamente (Tabela 6). 

As bebidas adoçadas e os refrigerantes apresentaram baixa densidade de sódio, 

7mg e 6mg de Na/100g, respectivamente. No entanto, estão entre os dez grupos de 

alimentos que apresentaram o maior percentual de contribuição de sódio total na 

população, ocupando a 3
a
 e 7

a
 posição (Tabela 6). 

Com relação ao local em que cada grupo de alimentos foi consumido pelos 

adolescentes, os grupos que mais contribuíram para o consumo total de sódio foram 

predominantemente consumidos no domicílio, exceto biscoitos salgados (45,7%) e 

pizzas (46,1%), que foram mais consumidos na escola (Tabela 6). 

Em relação ao potássio os grupos de alimentos que apresentaram os maiores 

percentuais de contribuição foram arroz (11,4%), feijão (10,5%), bebidas (10,3%), doces 

e açúcares (6,6%), leite (6,5%), pães (5,8%), refrigerantes (5,6%), carne bovina (5,1%), 

aves (3,7%) e bolos e biscoitos doces e recheados (3,58%) (Tabela 7). 
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Tabela 6. Percentual de contribuição do grupo de alimentos no sódio total da população e densidade dos 
adolescentes da Escola Municipal João Brazil, Niterói-RJ. 

Grupo de alimentos 

Percentual de 
contribuição do 

alimento no sódio 
total da população 

(%) 

Densidade                    
(mg de 

Na/100g) 

 
 
 

% 
CASA 

 
LOCAL 

 
% 

FORA 

 
 
 

% 
ESCOLA 

Arroz e preparações a base de arroz 11,19 382 93,4 1,2 5,4 

Feijão, preparações a base de feijão e 
outras leguminosas 

10,25 225 95 0,8 4,2 

Bebidas 9,94 7 76,6 8,4 15 

Doces e Açúcares 6,77 76 86,7 6,8 6,5 

Leite e outros laticínios 6,32 46 84,8 2,6 12,6 

Pães 6,17 642 96,7 2,3 1 

Refrigerantes 6,08 6 85,4 9,7 4,9 

Carne bovina, e preparações a base de 
carne e outros tipos de carne 

4,84 414 86,4 1,2 12,4 

Aves e preparações a base de aves 3,72 411 95,2 1,6 3,2 

Embutidos, frios e carnes processadas 3,68 950 95 3,9 1,1 

Biscoito salgado 3,45 840 43 11,3 45,7 

Bolos e biscoitos doces e recheados 3,39 238 90,1 3,4 6,5 

Óleos, Gorduras, Molhos e condimentos 3,38 709 97 2,7 0,3 

Legumes 2,95 142 93 4 3 

Batata inglesa e frita 2,84 317 94,8 4,9 0,3 

Frutas  2,25 1 53,6 0,7 45,7 

Verduras 2,03 102 98,3 0,1 1,6 

Massas e preparações a base de macarrão 1,95 201 95,4 0,7 3,9 

Queijos 1,74 734 98,2 1,2 0,6 

Sanduiches 1,20 662 68,9 25,3 5,8 

Batata doce, mandioca, farinha e outras 
raízes e tubérculos 

0,97 263 88,1 0,9 11 

Salgados fritos e assados 0,94 371 73,5 12,1 14,4 

Milho e preparações  a base de milho 0,83 385 53,2 12 34,8 

Ovos  0,69 293 99,3 0,5 0,2 

Macarrão instantâneo e sopas 0,58 390 87 1,8 11,2 

Carne Suína 0,54 393 100 0 0 

Pescados e preparações 0,38 441 94,4 4,5 1,1 

Pizzas 0,33 645 36,5 17,4 46,1 

Cereais matinais 0,30 305 67,3 0 32,7 

Carnes e Peixes Salgados 0,25 1294 100 0 0 

Oleaginosas (castanhas, nozes, amendoins) 0,05 19 52,2 47,8 0 

 

 

Dentre os dez grupos de alimentos que mais contribuem com o potássio total, o 

feijão, a carne bovina e as aves, estão classificados também como os grupos que 

apresentam maior densidade de potássio em sua composição, com 336mg de K/100g, 

314mg de K/100g e 239mg de K/100g, respectivamente (Tabela 7). 

Segundo o local de consumo, os grupos que mais contribuem para o consumo 

total de potássio, também são consumidos, em maior parte, no domicílio, com exceção 

do grupo dos pães (45,3%), que é mais comumente consumido no ambiente escolar. As 
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bebidas adoçadas e os refrigerantes, mesmo apresentando baixa densidade de potássio 

em 100g do grupo, se destacam pela alta contribuição para o consumo total de potássio.  

Além disso, são muito consumidos na escola (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7. Percentual de contribuição do grupo de alimento no potássio total da população e densidade dos 
adolescentes da Escola Municipal João Brazil, Niterói-RJ. 

 
 

Grupo de alimentos 

Percentual de 
contribuição do 

alimento no 
potássio total da 
população (%) 

Densidade                    
(mg de 
K/100g) 

 

 
 
 

% 
CASA 

 
LOCAL 

 
% 

FORA 

 
 
 

% 
ESCOLA 

Arroz e preparações a base de arroz 11,4 16 86,1 4,9 9,0 

Feijão, preparações a base de feijão e outras 

leguminosas 
10,55 336 95,5 1,5 3,0 

Bebidas 10,29 83 80,7 0,4 18,9 

Doces e Açúcares 6,65 184 94,6 5,1 0,3 

Leite e outros laticínios 6,48 149 97,8 1,6 0,6 

Paes 5,83 135 43,2 11,4 45,3 

Refrigerantes 5,62 2 89,8 4,7 5,5 

Carne bovina, e preparações a base de 

carne e outros tipos de carne 
5,09 314 86,0 1,3 12,7 

Aves e preparações a base de aves 3,75 239 100,0 0,0 0,0 

Bolos e biscoitos doces e recheados 3,58 188 100,0 0,0 0,0 

Embutidos, frios e carnes processadas 3,33 186 88,0 0,0 12,0 

Biscoito salgado 3,23 176 86,7 8,5 4,8 

Óleos, Gorduras, Molhos e condimentos 3,13 88 95,3 3,6 1,1 

Batata inglesa e frita 3,09 399 95,0 0,8 4,2 

Legumes 3,02 207 80,6 1,5 17,8 

Frutas 2,59 182 94,9 2,0 3,1 

Verduras 2,1 204 88,6 2,5 8,9 

Massas e preparações a base de macarrão 2,02 87 92,6 2,3 5,1 

Queijos 1,6 164 95,6 0,5 3,9 

Sanduiches 1,09 226 50,2 13,0 36,8 

Batata doce, mandioca, farinha e outras 

raízes e tubérculos 
0,94 239 37,0 63,0 0,0 

Salgados fritos e assados 0,85 180 97,4 2,5 0,1 

Milho e preparações a base de milho 0,79 137 98,4 1,1 0,5 

Ovos 0,69 133 96,9 2,1 1,0 

Carne Suína 0,51 317 94,4 4,5 1,1 

Macarrão instantâneo e sopas 0,44 89 38,1 15,9 46,0 

Pescados e preparações 0,41 346 97,5 1,4 1,1 

Cereais matinais 0,39 74 86,0 9,7 4,3 

Pizzas 0,26 177 65,8 22,3 11,8 

Carnes e Peixes Salgados 0,19 172 72,5 19,1 8,4 

Oleaginosas (castanhas, nozes, amendoins) 0,06 555 98,3 0,5 1,1 
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A tabela 8 apresenta os odds ratio/ razão de chance de PAS e PAD acima da 

mediana segundo consumo de Na, K e razão Na/K. De acordo com a razão de chance 

para cada aumento em 1 unidade da razão Na/K é 0,26, ou seja, a cada aumento da 

Na/K em 1 unidade, os indivíduos que tem valores de PAS abaixo da mediana tem uma 

redução de 74% na chance  de ter PAS acima da mediana (p=0,0173). Após ajuste com 

as variáveis de controle, a redução é similar e a significância é mantida (p=0,0278). 

Com relação ao sexo, nas meninas o aumento de 1 unidade de sódio, potássio e razão 

Na/K está associado a chance duas vezes maior de apresentar PAD acima da mediana 

(p<0,05). Já em relação ao IMC, o aumento em 1 unidade está associado ao aumento de 

aproximadamente 12% na chance de apresentar PAS e PAD acima da mediana 

(p<0,05). 

 

 

Tabela 8.Razão de chances de PAS e PAD acima da mediana segundo consumo de Na, K e razão Na/K. 
 PAS   PAD   

 OR(IC 95%) p-valor  OR(IC 95%) p-valor  

Sódio (mg)       
Modelo Bruto 1,000(1,000-1,000) 0,5903  1,000(0,999─1,000) 0,0857  
Modelo Ajustado       
    Sódio 1,000(0,999─1,000) 0,6362  1,000(1,000─1,001) 0,9108  
    Sexo 0,620(0,338─1,137) 0,1223  2,005(1,104─3,641)  0,0223*  
    Idade 1,122(0,952─1,322) 0,1690  1,004(0,851─1,183) 0,9658  
    IMC 1,134(1,063─1,210)  0,0001*  1,114(1,046─1,187)  0,0007*  
    História familiar de HAS 0,859(0,623─1,185) 0,3558  0,890(0,646─1,224) 0,4726  
    Tempo de atividade física 1,000(0,999─1,000) 0,2263  1,000(0,999─1,000) 0,5088  
    Cor da pele 0,958(0,676─1,357) 0,8093  0,984(0,697─1,389) 0,9259  
    Adição de sal no prato 1,390(0,746─2,590) 0,2999  1,050(0,564─1,955) 0,8775  
       
Potássio(mg)       
Modelo Bruto 1,000(1,000-1,001) 0,2176  1,000(1,000-1,000) 0,6375  
Modelo Ajustado       
    Potássio 1,000(1,000─1,001) 0,1594  1,000(1,000─1,001) 0,5093  
    Sexo 0,747(0,431─1,294) 0,2977  2,083(1,211─3,584)  0,0080*  
    Idade 1,141(0,971─1,341) 0,1087  1,004(0,855─1,180) 0,9566  
    IMC 1,139(1,067─1,216)  <,0001*  1,116(1,048─1,189)  0,0007*  
    História familiar de HAS 0,832(0,602─1,150) 0,2658  0,881(0,640─1,215) 0,4401  
    Tempo de atividade física 1,000(0,999─1,000) 0,1479  1,000(0,999─1,000) 0,4669  
    Cor da pele 0,917(0,646─1,301) 0,6263  0,972(0,688─1,374) 0,8724  
    Adição de sal no prato 1,308(0,697─2,452) 0,4031  1,024(0,547─1,915) 0,9418  
       
Razão Sódio/Potássio        
Modelo Bruto 0,261(0,087-0,789) 0,0173*  0,568(0,195-1,654) 0,2997  
Modelo Ajustado       
    Na/K 0,236(0,065─0,854)  0,0278*  0,702(0,204─2,416) 0,5749  
    Sexo 0,623(0,365─1,064) 0,0831  1,942(1,158─3,259)  0,0119*  
    Idade 1,107(0,940─1,302) 0,2224  0,995(0,846─1,170) 0,9506  
    IMC 1,139(1,066─1,216)  0,0001*  1,115(1,047─1,187)  0,0007*  
    História familiar de HAS 0,822(0,593─1,139) 0,2389  0,883(0,641─1,217) 0,4466  
    Tempo de atividade física 0,999(0,999─1,000) 0,1370  1,000(0,999─1,000) 0,4830  
    Cor da pele 0,930(0,655─1,321) 0,6857  0,981(0,695─1,383) 0,9119  
    Adição de sal no prato 1,262(0,672─2,371) 0,4695  1,028(0,551─1,921) 0,9298  

PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; 
*
p<0,05; 
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DISCUSSÃO 

 

Os adolescentes da escola pública do município de Niterói apresentam baixa 

prevalência de pressão arterial elevada. O consumo de sódio é maior do que o valor 

recomendado e o consumo de potássio é inferior ao recomendado, no entanto o consumo 

inadequado por meio da razão Na/K foi associado com a pressão arterial sistólica entre 

aqueles que apresentam valores abaixo da mediana. 

No presente estudo, os resultados mostraram que 13% dos adolescentes da 

amostra apresentaram pressão arterial alterada (limítrofe, pré-hipertensão ou 

hipertensão), e somente a relação com a variável experimentação de bebida apresentou 

significância estatística (p<0,05). Ao considerar o consumo de nutrientes, é possível 

verificar que o consumo total de sódio e potássio é mais elevado para os meninos e o 

local de maior consumo destes nutrientes foi em casa. 

No estudo ora realizado, cerca de 9% dos escolares foram classificados como 

tendo pressão arterial elevada. Essa prevalência se mostrou semelhante quando 

comparado com o primeiro estudo de representatividade nacional em adolescentes, que 

estimou uma prevalência de HA em 10%
20

. Entretanto, a maior prevalência de pressão 

arterial elevada observada no ERICA foi entre o sexo masculino, diferente do valor 

encontrado neste estudo onde se observou que entre os adolescentes que apresentaram 

pressão arterial elevada, 55,6% eram do sexo feminino, enquanto 44,4% eram do sexo 

masculino, não apresentando diferença estatisticamente significativa.  

Foi encontrada associação significativa entre os adolescentes classificados com 

sobrepeso/obesidade e a pressão arterial elevada, corroborando com dados encontrados 

na literatura que apoiam a relação da obesidade com o aumento dos níveis pressóricos
21

. 

Analisando dados obtidos no ERICA, Block e colaboradores (2016) observaram uma 

maior prevalência de hipertensão arterial em adolescentes com sobrepeso e obesidade, 

mostrando que quase 1/5 da prevalência de HA em adolescentes escolares no Brasil 

pode ser atribuída à obesidade. Assim como em estudo com adolescentes da rede pública 

do município de Vitória-ES
22

 e em estudo com adolescentes da rede pública e privada de 

Cuiabá-MT
23

, onde os autores encontraram associação positiva entre o excesso de peso e 

a elevação nos níveis pressóricos. 

Quanto ao estilo de vida dos adolescentes, 43,6% dos adolescentes foram 

classificados como inativos e insuficientemente ativos, entretanto, não foi encontrada 

relação dos níveis de atividade física com os casos de pressão arterial elevada. 

Ratificando esse dado, pesquisa de base populacional realizada com indivíduos de 15 a 
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19 anos, não demonstrou associação dessa variável com a hipertensão arterial, para 

ambos os sexos
24

. Apesar disso, sabe-se que a inatividade física estabelecida durante a 

infância relaciona-se fortemente com comportamento sedentário na vida adulta, 

tornando esses indivíduos mais suscetíveis às repercussões negativas do sedentarismo no 

futuro, incluindo valores elevados de pressão arterial
25,26

. 

Neste estudo, não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os 

indivíduos com história familiar positiva e pressão arterial elevada. Entretanto, vale 

ressaltar que, 29% dos adolescentes não souberam relatar se possuíam em sua família 

algum integrante portador de HAS. O resultado encontrado vai em sentido oposto à 

estudo que encontrou maior proporção de valores acima dos limites normais nos 

indivíduos com história familiar de hipertensão arterial
27

. 

Existem poucas informações que determinem o papel da raça na hipertensão 

durante a adolescência. Em uma pesquisa realizada com aproximadamente 5.000 

crianças e adolescentes, onde relacionou-se os principais grupos étnicos com a pressão 

arterial, os autores concluíram que a raça não é um fator independente de risco para o 

desenvolvimento de hipertensão arterial
28

. No presente estudo, a maioria dos 

adolescentes se autodeclararam pardos, seguidos de brancos e negros, não sendo um 

estudo de uma amostra representativa. Apesar de outros estudos apontarem que os 

indivíduos da raça negra tem uma pressão sanguínea mais elevada do que os indivíduos 

brancos
52

, neste estudo não foi observada uma relação entre raça e alteração nos níveis 

de pressão arterial, resultado semelhante ao encontrado em estudo com adolescentes de 

uma escola estadual na cidade de Santa Maria-RS
29

. 

Em relação a experimentação de cigarro, menos da metade da prevalência 

encontrada no estudo ERICA, onde 18,5% dos participantes haviam fumado pelo menos 

uma vez na vida, sem apresentar diferenças significativas entre os sexos, assim como o 

presente estudo. Não foram encontradas associações com pressão arterial elevada em 

adolescentes como em outros estudos para o sexo masculino
30

 e nem para ambos os 

sexos
31

, pois sabe-se que existe uma relação dose-tempo-resposta entre o consumo de 

tabaco e o aparecimento de doenças relacionadas, ou seja, o risco aumenta conforme o 

número de cigarros fumados e, especialmente, em relação à duração do consumo.
32

 

Segundo Weinberg (2003), o mecanismo para o aumento da pressão arterial 

induzido pelo álcool parece estar relacionado com a ativação ou aumento da 

responsividade do sistema nervoso central. Isso se manifesta por um incremento do 

débito cardíaco quando mais de 30 ml de álcool são consumidos
33

. Entre os adolescentes 

participantes deste estudo, 45,3% relataram terem experimentado álcool (p<0,05). 
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Estudo que analisou resultados da PeNSE encontraram um percentual  de 50,3% de 

adolescentes que haviam experimentado bebida alcoólica, entretanto, com maior 

prevalência no sexo feminino
34

. Coutinho e colaboradores observaram no estudo 

ERICA, que aproximadamente 21% dos adolescentes no Brasil haviam consumido 

algum tipo de bebida alcoólica no intervalo de 30 dias
35

. Observa-se que o uso de 

bebidas alcoólicas é comum entre os jovens brasileiros, embora seja legalmente proibido 

para menores de 18 anos
36

. 

Resultado semelhante ao encontrado neste estudo, quanto à adição de sal no 

prato, foi observado por Marques e colaboradores (2016), quanto à adição de sal no 

prato, onde 86,5% dos escolares relataram não fazer uso de sal de adição
37

. Um menor 

percentual de adolescentes que adicionam sal no prato pode ser justificado com os  

resultados encontrados na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009
39

, a 

qual ressalta  que houve uma modificação na origem da disponibilidade domiciliar de 

sódio no Brasil. 

Em relação a ingestão de nutrientes a média do sódio total consumido pelos 

adolescentes participantes desse estudo foi superior ao preconizado pelo Dietary 

Reference Intakes (DRI) (USDA, 2005) para idade e sexo (1500mg), enquanto o 

consumo de potássio ficou 59% abaixo da recomendação de 4500mg (9-13 anos) e de 

4700mg (14-18 anos). O consumo médio de sódio pelos meninos foi superior ao sódio 

consumido pelas meninas, com significância estatística (p=0,001), assim como o 

consumo de potássio (p=0,001). O consumo excessivo de sódio também foi observado 

em estudo realizado com adolescentes de escolas públicas no Rio Grande do Sul, onde 

Avozani e colaboradores (2014) observaram um consumo de sódio acima da 

recomendação em ambos os sexos
40

. Em outro estudo, os autores encontraram um 

consumo superior ao limite tolerável em 70% dos adolescentes participantes do estudo
41

 

e, no estudo ERICA, a mediana de consumo de sódio pelos adolescentes foi de 2.831mg, 

superior ao valor de ingestão máxima tolerável
42

. 

Os resultados do presente estudo também apontaram o consumo abaixo do 

recomendado para o potássio, corroborando com uma pesquisa realizada no município 

do Vale do Taquari, na Região Sul do Brasil, na qual foi observada que o consumo deste 

mineral por estudantes de duas escolas públicas não atingiu a recomendação da AI 

(Adequate Intake)
44

. Em estudo realizado com adolescentes de uma escola pública de 

Petrolina/PE, Batista e colaboradores (2016) observaram a inadequação no consumo de 

potássio, com média de 1240,4mg de potássio, e com associação estatística significativa 

entre os sexos
45

. Ademais, existem outros estudos ratificando o consumo insuficiente de 
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potássio por parte dos adolescentes
46

. Quando observado o consumo de potássio 

segundo a mediana da PAS e PAD, o presente estudo observou maior ingestão de 

potássio no ambiente escolar pelos adolescentes que apresentaram valores de PAD 

abaixo da mediana (p=0,0273). 

 Em relação à razão sódio/potássio, podemos observar que o valor encontrado 

(1,5) encontra-se um pouco acima do que seria uma razão benéfica com a proporção de 

1:1, segundo a WHO (2012)
47

, não sendo observada diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos, entretanto, houve associação segundo a mediana da PAS. 

Em estudo com crianças e adolescentes italianos Campanozzi e colaboradores 

encontraram média três vezes superior da razão Na/K (3,5 para meninos e 3,4 para 

meninas), mas sem significância
48

. 

O consumo alimentar entre os adolescentes é marcado por prevalências elevadas 

do consumo inapropriado de micronutrientes, sobretudo sódio e potássio. Essas 

inadequações não se apresentam apenas sob o aspecto da deficiência, mas também pelos 

consumo excessivo. Os grupos de alimentos foram semelhantes na contribuição para 

sódio e potássio. Dentre os grupos de alimentos que mais contribuem para o consumo 

elevado de sódio entre os adolescentes estão o arroz (11,4%), feijão (10,55%), 

confirmando os achados do estudo de Souza e colaboradores (2016) que observaram 

maior prevalência de consumo desses grupos entre os adolescentes
42

, apontando a 

manutenção dos hábitos alimentares tradicionais da população brasileira. O grupo de 

alimentos das bebidas e refrigerantes apresentaram elevado percentual de contribuição 

de sódio e, mesmo apresentando baixa densidade de sódio em sua composição, ocupam 

o 3
o
 e 7

o
, o que caracteriza um elevado consumo desses alimentos ultraprocessados, 

corroborando com dados do INA 2008-2009. Estudos sobre a tendência de mudanças no 

padrão alimentar da população brasileira nas últimas décadas destacam a elevação do 

consumo de carnes e alimentos industrializados (refrigerantes, biscoitos e refeições 

prontas) e a redução do consumo de leguminosas, raízes e tubérculos, frutas e 

hortaliças
50,51

, podendo ser observado também neste estudo pelo baixo percentual de 

contribuição de sódio e potássio entre esses grupos de alimentos. 

O local de maior consumo relatado para a maioria dos grupos foi o próprio 

domicílio dos adolescentes, com exceção do grupo dos pães, que apontou maior 

percentual de consumo dentro da escola tanto para percentual de contribuição de sódio, 

quanto de potássio. 

Podemos considerar como limitação deste estudo a amostra de adolescentes, pois 

por pertencem a uma mesma escola municipal, não apresentam uma heterogeneidade 
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socioeconômica, não havendo tanta variação no consumo alimentar. Uma segunda 

limitação pode ser observada ao ser utilizado o recordatório de 24 horas, podendo estar 

associada a alguns vieses, principalmente o de memória. No entanto, este viés pode ter 

sido minimizado pela exposição de um álbum fotográfico com as imagens dos 

utensílios. 

 A classificação de sobrepeso e obesidade está associada à elevação da pressão 

arterial. Mesmo tendo as limitações acima citadas, este estudo sugere o monitoramento 

dos níveis pressóricos principalmente dos adolescentes com excesso de peso e 

obesidade, pois mesmo apresentando uma alimentação não tão inadequada existe uma 

associação com a pressão arterial. Sugestão esta, que deve ser estendida aos adolescentes 

eutróficos, que mesmo apresentando uma classificação de normalidade não possuem 

hábitos alimentares saudáveis. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O consumo alimentar inadequado associado ao aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade em faixas etárias mais precoces, tem recebido grande atenção, 

com a elaboração de políticas públicas de combate à obesidade infantil. No presente 

estudo, observamos a associação estatisticamente significativa entre a classificação de 

sobrepeso/obesidade e a pressão arterial. O consumo inadequado de micronutrientes foi 

observado nos adolescentes independente da classificação nutricional, caracterizado por 

elevado consumo de alimentos industrializados. 

 Podemos concluir que se faz necessário o estímulo a mudança dos hábitos 

alimentares dos adolescentes, visando a redução do consumo de alimentos processados 

com elevada densidade de sódio e a substituição por alimentos in natura, com maior 

densidade de potássio em sua composição.  

 Sugere-se que políticas de educação nutricional sejam implantadas nas escolas 

públicas visando a promoção de hábitos saudáveis, além de políticas públicas de 

monitoramento dos níveis pressóricos da população infanto-juvenil. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 – Questionário Padronizado 

 

 

ID:|    | 

 

 
1. Qual o seue-mail?  

 

2. Qual o número do seu telefone celular? ( _ _ ) _ _ _ _ _ - _ _ __ 

 

3. Qual o número do telefone da sua casa? ( _ _ )  _ _ _ _ - _ _ __ 

 

4. Qual o número do telefone celular da sua mãe ou do seu pai?  

(  _ ) _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 
 
5. Sua mãe trabalha fora de casa? ( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
6. Qual é a sua cor ou raça? 

( 0 ) Não sei / prefiro não responder 

( 1 ) Branca 
( 2 ) Negra /Preta 
( 3 ) Parda / mulata / morena  
( 4 ) Amarela (oriental) 
( 5 ) Indígena 

 
7. Qual é a sua idade?  anos 

 
8. Você come a merenda oferecida pela escola? 

   ( 0 ) Não como a merenda da escola 
( 1 ) Como merenda da escola às vezes 
( 2 ) Como merenda da escola todos os dias 

 
9. Você compra lanche na cantina da escola? 
( 0 ) Na minha escola não tem cantina 
( 1 ) Não compro lanche na cantina da escola 
( 2 ) Compro lanche na cantina da escola às vezes 

( 3 ) Compro lanche na cantina da escola todos os dias 

 
10. Em um dia de semana comum, quantas horas você usa computador ou 
assiste TV ou joga videogame ou usa o tablet /celular? 
( 1 ) < 2 horas 
( 2 ) 2 – 4 horas 
( 3 ) 4 – 6 horas 
( 4 ) 6 – 8 horas 
( 5 ) > 8 horas 
 

11. Alguma vez você tentou ou experimentou fumar cigarros, mesmo uma ou 
duas tragadas?  ( 1 ) Sim ( 0 ) Não 
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12. Alguma vez você experimentou bebidas alcóolicas (exemplo: cerveja, 
cachaça, vodka etc)? ( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
13. Como você gostaria que fosse o seu peso?  
( 1 ) Eu estou satisfeito com meu peso 
( 2 ) Menor 
( 3 ) Muito menor  
( 4 ) Maior 
( 5 ) Muito maior 

 

14. Em geral, a que horas você vai dormir? (indique a hora que mais se 

aproxima do horário em que usualmente você deita para dormir) 

_ _ horas da noite (exemplo: 06 horas da  noite) 

 

15. Em geral, a que horas você acorda? (indique a hora que mais se 

aproxima do horário em que você acorda) 

_ _ horas da manhã (exemplo: 06 horas da  manhã) 
 

 

16. Na sua opinião a sua alimentação é saudável? ( 1) Sim ( 0 )  Não 
 

17. Você gostaria de reduzir o seu consumo de refrigerantes? 

 ( 1 ) Sim ( 0 )  Não 

 
18. Você gostaria de aumentar o seu consumo de água? 
 ( 1 ) Sim         ( 0 ) Não 

 
19. Você gostaria de aumentar o seu consumo de frutas? 
( 1 ) Sim ( 0 )  Não 

 
20. Você considera seu consumo de frutas adequado? 
( 1 ) Sim          ( 0 ) Não 

 
21. Há quanto tempo você mantém esse consumo de frutas? 
( 1 ) há menos de 6 meses 
( 2 ) há 6 meses ou mais 

 
22. Você pretende aumentar seu consumo de frutas no futuro? 
( 1 ) sim, nos próximos 30 dias 
( 2 ) sim, nos próximos 6 meses  
( 3 ) não pretendo aumentar 
 

23. No último mês você teve dor na parte de trás do pescoço? 

( 1 ) Sim ( 0 ) Não 
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24. Quantas vezes você já teve dor na parte de trás do pescoço?  

( 1 ) Muitas vezes 
( 2 ) De vez em quando  
( 3 ) Uma ou duas vezes  
( 4 ) Nunca 

 
25. Você teve dor na parte de trás do pescoço na última semana? 
 ( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
26. Você está com dor na parte de trás do pescoço hoje? 
 ( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
27. Marque a carinha abaixo que melhor mostra a intensidade da sua dor. 

 
 
28. No último mês você teve dor no meio das costas? 
 ( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE DE TRÁS DO 

MEIO DAS COSTAS 
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29. Quantas vezes você já teve dor no meio das costas?  

( 1 ) Muitas vezes 
( 2 ) De vez em quando  
( 3 ) Uma ou duas vezes 
( 4 ) Nunca 

 
30. Você teve dor no meio das costas na última semana? 
( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
31. Você está com dor no meio das costas hoje? 
( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
32. Marque a carinha abaixo que melhor mostra a intensidade da sua dor. 

 
 
33. No último mês você teve dor na parte de baixo das costas? 
( 1  ) Sim (  0 ) Não 

 
34. Quantas vezes você já teve dor na parte de baixo das costas? 

( 1 ) Muitas vezes 
( 2 ) De vez em quando 
( 3 ) Uma ou duas vezes  
( 4 ) Nunca 

 
35. Você teve dor na parte de baixo das costas na última semana? 
 ( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
36. Você está com dor na parte de baixo das costas hoje?  
( 1 ) Sim ( 0 ) Não 

 
37. Marque a carinha abaixo que melhor mostra a intensidade da sua dor. 

PARTE DE BAIXO DAS 
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38. Quantas vezes você deixou de ir à escola por causa de sua dor nas 
costas? 
( 1 ) Muitas vezes 
( 2 ) De vez em quando 
( 3 ) Uma ou duas vezes 
( 4 ) Nunca 

 
39. Quantas vezes sua dor nas costas te impediu de realizar alguma 
atividade física (esporte ou recreação)? 
( 1 ) Muitas vezes 
( 2 ) De vez em quando  
( 3 ) Uma ou duas vezes 
( 4 ) Nunca 

 
40. Quantas vezes você foi ao médico, ao fisioterapeuta ou ao hospital por 
causa da sua dor nas costas? 
( 1 ) Muitas vezes 
( 2 ) De vez em quando  
( 3 ) Uma ou duas vezes 
( 4 ) Nunca 

 
41. Quantas vezes você usou medicação por causa da sua dor nas costas? 
( 1 ) Muitas vezes 
( 2 ) De vez em quando  
( 3 ) Uma ou duas vezes  
( 4 ) Nunca 
 
 

 
 

42. De uma forma geral, como está a sua 
saúde?  

( 1 ) Excelente 
( 2 ) Muito 
boa  
( 3 ) Boa 
( 4 ) Ruim 
( 5 ) Muito ruim 

 

 

 

Como você está? Como você se sente? Quando pensar na sua resposta, 
lembre-se dos últimos 7 dias. 
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43. Você tem se sentido bem e disposto 

(a)? 

( 1 ) Nada 
( 2 ) Pouco 
( 3 ) Moderadamente 

( 4 ) Muito 
( 5 ) Totalmente 

 
44. Você tem praticado atividades físicas (por exemplo: correr, andar 
de bicicleta, jogar bolaetc.)? 
( 1 )Nada  
( 2 ) Pouco 
( 3 ) Moderadamente 
( 4 ) Muito 
( 5 ) Totalmente 

 
45. Você tem sido capaz de correr 
bem? 
( 1 ) Nada 
( 2 ) Pouco 
( 3 ) Moderadamente 
( 4 ) Muito 
( 5 ) Totalmente 

46. Você tem se sentido com 

energia? 

( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas 
vezes 
( 4 ) Frequentemente  
( 5 ) Sempre 

 
47. A sua vida tem sido 
agradável?  
( 1 ) Nada 
( 2 ) Pouco 
( 3 ) Moderadamente  
( 4 ) Muito 
( 5 ) Totalmente 

 
48. Você tem estado de bom 
humor? 
( 1 ) Nunca  
( 2 ) Raramente 

( 3 ) Algumas vezes  
( 4 ) Frequentemente  
( 5 ) Sempre 
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49. Você tem se divertido? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
50. Você tem se sentido triste? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
51. Você tem se sentido tão mal que não tem vontade de fazer nada? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes  
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 

52. Você tem se sentido sozinho(a)? 

( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente  
( 5 ) Sempre 

 
53. Você se sente feliz do jeito que você é? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
54. Você tem tido tempo suficiente para você mesmo? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes  
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
55. Você tem feito as coisas que quer no seu tempo livre?  
( 1 ) Nunca 

( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 
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56. Seus pais têm tempo suficiente para você? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente  
( 5 ) Sempre 

 
57. Seus pais te tratam com justiça? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
58. Seus pais estão disponíveis para conversar quando você deseja? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
59. Você tem tido dinheiro suficiente para fazer as mesmas coisas que os 
seus amigos(as)? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
60. Você tem dinheiro suficiente para as suas despesas? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
61. Você tem passado tempo com seus(suas) amigos(as)? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 

 
62. Você se diverte com seus(suas) amigos(as)? 
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes 
( 4 ) Frequentemente 
( 5 ) Sempre 
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63. Você e seus(suas) amigos(as) se 
ajudam?  
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes  
( 4 ) Frequentemente 
 ( 5 ) Sempre 

 
64. Você confia em seus(suas) 
amigos(as)? 
( 1 )Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas 
vezes  
( 4 ) Frequentemente  
( 5 ) Sempre 

 
65. Você se sente feliz na 
escola? ( 1 ) Nada 
( 2 ) Pouco 

( 3 ) 
Moderadamente ( 
4 ) Muito 
( 5 ) Totalmente 

 
66. Você está indo bem na 
escola? ( 1 ) Nada 
( 2 ) Pouco 
( 3 ) Moderadamente 
( 4 ) Muito 
( 5 ) Totalmente 

 
67. Você tem se sentido capaz de prestar atenção na 
escola?  
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes  
( 4 ) Frequentemente  
( 5 ) Sempre 

 
68. Você se dá bem com os seus 
professores?  
( 1 ) Nunca 
( 2 ) Raramente 
( 3 ) Algumas vezes  
( 4 ) Frequentemente  
( 5 ) Sempre 
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Marque F se você considera a questão FALSA e V se considera que 
é VERDADEIRA: 

 
 

69. Eu aprendi com meus amigos a comer verduras e legumes quase todos 

os dias. 

(F) (V) 

 
70. Ninguém na minha casa gosta de comer frutas, verduras e legumes todos 

os dias. 

(F) (V) 
 

71. Nos almoços ou refeições que faço com meus amigos, não tem verduras 

e legumes. 

(F) (V) 

 
72. As pessoas famosas são magras porque comem frutas, verduras e 

legumes. 

(F) (V) 
 

73. Para a minha família sempre deve ter saladas ou verduras e legumes 

cozidos no almoço ou nojantar. 

(F) (V) 

 
74. Eu e meus amigos pensamos que os jovens não necessitam comer 

frutas, verduras e legumes. 

(F) (V) 
 

75. Eu gosto de verduras e legumes cozidos e de saladas, porém na minha 

casa quase nunca comemos essesalimentos. 

(F) (V) 
 

76. As pessoas que tem o corpo em forma não necessitam comer frutas, 

verduras e legumes quase todos os dias. 

(F) (V) 
 

77. Na minha família, não comemos saladas, verduras e legumes cozidos 

quase todos os dias. 

(F) (V) 

As próximas perguntas estão relacionadas ao seu consumo de frutas e 
verduras. 
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78. As frutas, verduras e legumes são para pessoas gordas. 

(F) (V) 
 

79. Como frutas, legumes e verduras quase todos os dias para manter meu 

peso e assim me sentir bem. 

(F) (V) 
 

80. Para manter o meu corpo como frutas, legumes e verduras quase todos 

os dias. 

(F) (V) 
 

81. Eu só como frutas, verduras e legumes quando quero perder peso. 

(F) (V) 
 

82. Minha família me ensinou desde pequeno(a) a comer todo tipo de 

verduras e legumes. 

(F) (V) 
 

83. Na minha família, as frutas, verduras e legumes não fazem parte da 

alimentação diária. 

(F) (V) 
 

84. Eu e meus amigos(as) não comemos frutas, verduras e legumes todos os 

dias, embora saibamos que faz bem a saúde . 

(F) (V) 
 

85. Meus pais quase não compram frutas, verduras e legumes em nossa 

casa, porque eles não gostam. 

(F) (V) 
 

86. Prefiro ser gordo que comer frutas, verduras elegumes. 

(F) (V) 
 

87. Quando eu e meus amigos(as) saímos, não levamos frutas. 

(F) (V) 

 
88. Tenho que comer frutas, verduras e legumes quase todos os dias para 

não engordar e virar motivo de piada entre os meus amigos. 

(F) (V) 
 

89. Meus amigos(as) não gostam de comer frutasdiariamente. 



94  

(F) (V) 
 

90. Não faz sentido comer frutas, verduras e legumes quando o corpo está 

em forma. 

(F) (V) 
 

91. Na minha família sempre fomos acostumados a comer frutas todos os 
dias. 

(F) (V) 
 

92. Está na moda, entre os adolescentes, comer frutas, verduras e legumes. 

(F) (V) 

 
93. Eu aprendi com meus amigos a comer verduras e legumes quase 

todos os dias. 

(F) (V) 
 
 

 

 

94. Para mim, o alimento deve ter uma grande quantidade de vitaminas 

e minerais 

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante  

( 2 ) é muito importante 

 
95. Para mim, o alimento deve me manter 

saudável.  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante  

( 2 ) é muito importante 

 
96. Para mim, o alimento deve ser 

nutritivo. 

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante  

( 2 ) é muito importante 

 
97. Para mim, o alimento deve ter muita 

proteína  

Assinale a alternativa que descreve a importância que você dá às qualidades 

dos alimentos que você escolhe para comer. 
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( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

     ( 2 ) é muito importante 

 

 

 

 
98. Para mim, o alimento deve ser bom para a minha pele/dentes /cabelos / 

unhas, 

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
99. Para mim, o alimento deve me deixar satisfeito  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
100. Para mim, o alimento deve ter bom cheiro  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
101. Para mim, o alimento deve ter boa aparência  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
102. Para mim, o alimento deve ser gostoso  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
103. Para mim, o alimento deve ter agradável quando coloco na boca 

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
104. Para mim, o alimento deve ser gostoso 
( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
105. Para mim, o alimento deve não deve conter aditivos 
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( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 

106. Para mim, o alimento deve ter ingredientes 

naturais  

( 0 ) não éimportante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
 

107. Para mim, o alimento não deve ter ingredientes 

artificiais  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante  

( 2 ) é muito importante 

 
108. Para mim, o alimento não deve ser 

caro  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante  

( 2 ) é muito importante 

 
109. Para mim, o alimento deve ter um preço 

justo 

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 

 
110. Para mim, o alimento deve ser como eu costumo 

comer  

( 0 ) não é importante 

( 1 ) é pouco importante  

( 2 ) é muito importante 

 
111. Para mim, o alimento deve ser parecido com a comida que eu 
comia quando era mais novo 
( 0 ) não é importante 
( 1 ) é pouco importante 

( 2 ) é muito importante 
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112. O nome desse alimento é? 

( 0 ) não sei responder 
( 1 ) couve 
( 2 ) repolho 
( 3 ) alface 

 
113. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
114. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
 

 

115. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) batata  
( 2 ) inhame 
( 3 ) abóbora 

 
116. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
117. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
118. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) abobrinha 
( 2 ) chuchu 

 

Veja as figuras abaixo e responda as questões correspondentes: 
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( 3 ) berinjela 
 
119. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
120. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
121. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) chuchu 

( 2 ) pimentão  
( 3 ) abobrinha 

 
122. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
123. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
124. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) couve 
( 2 ) alface  
( 3 ) agrião 

 
125. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
126. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
127. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) abobrinha 
( 2 ) jiló 
( 3 ) pimentão 
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128. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 
 
129. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
130. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) pepino 
( 2 ) berinjela  
( 3 ) pimentão 

 
131. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
132. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
133. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) berinjela 
( 2 ) chuchu 
( 3 ) pimentão 

 
134. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
135. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 

136. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) quiabo 
( 2 ) vagem 
( 3 ) abobrinha 

 
137. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
138. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 
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139. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) couve 
( 2 ) repolho 
( 3) couve-flor 

 
140. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
141. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 ) não 

 
 
142. O nome desse alimento é? 
( 0 ) não sei responder 
( 1 ) abobrinha 
( 2 ) tomate 
( 3 ) chuchu 

 
143. Você já experimentou esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
144. Você costuma comer esse alimento? ( 1 ) sim ( 0 )não 

 
145. No último mês, em quantos dias você comeu feijão? 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez pormês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 ou mais vezes por dia 

 
146. No último mês, em quantos dias você comeu pelo menos um tipo de 
legume ou verdura crus ou cozidos? Exemplo: couve, tomate, alface, 
abóbora, chuchu, brócolis, espinafre, etc. sem contar inclua batata e aipim 

( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
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( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 ou mais vezes por dia 

 
147. No último mês, em quantos dias você comeu salada crua? 
Exemplo: alface, tomate, cenoura, pepino, cebola, etc. 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 ou mais vezes por dia 

 

 
148. No último mês, em quantos dias você comeu salgadinho de pacote ou 
batata frita de pacote? Exemplo: Ruffles, Doritos, Fandangos, Fofura, torcida, 
cheetos, etc 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 

 

 
149. No último mês, em quantos dias você comeu biscoitos salgados? 
Exemplo: cream craker, club social etc? 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 

 
 
150. No último mês, em quantos dias você comeu biscoitos doces ou 
recheados. Exemplo: biscoito maisena, trackinas, passatempo, waffer 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
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( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 
 

 
151. No último mês, em quantos dias você comeu doces, balas, chocolates, 
bombons ou pirulitos? 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 
 
152. No último mês, em quantos dias você comeu frutas? Exemplo: maçã, 
pêra, banana, abacaxi, mamão, uva, etc 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 ou mais vezes por dia 

 
153. No último mês, em quantos dias você tomou leite? 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 

 
154. No último mês, em quantos dias você tomou refrigerante? 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 

 
155. No último mês, em quantos dias você tomou sucos ou refresco 
industrializado? ( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
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( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 
 
156. No último mês, em quantos dias você tomou sucos ou refresco natural? 
( 0 ) Nunca ou menos de 1 vez por mês 
( 1 ) 1-3 vezes por mês 
( 2 ) 1 vez por semana 
( 3 ) 2-4 vezes por semana 
( 4 ) 5-6 vezes por semana 
( 5 ) 1 vez por dia 
( 6 ) 2 -3 vezes por dia 
( 7 ) 4 ou mais vezes por dia 
 
 
 

157. Quantos copos de água você bebe em um dia? 
( 0 ) Não bebo água 
( 1 ) 1 a 2 copos por dia 
( 2 ) 3 a 4 copos por dia 
(3  ) Pelo menos 5 ou mais copos por dia 

 
158. Quantas vezes no período de aula você bebe água no bebedouro da 
escola? 
(0 ) Não bebo água no bebedouro 
( 1 ) 1 vez 
( 2 ) 2 vezes 
( 3 ) 3 ou mais vezes 

 
As próximas questões falam sobre atividade física que pode ser feita ao 
praticar esportes, brincar com os amigos ou caminhar até a escola. Alguns 
exemplos de atividade física são: correr, andar de bicicleta, dançar, jogar 
futebol, voleibol, basquete, handebol, nadar, andar de skate, etc. 
 
159. Nos últimos 7 dias, em quantos dias você foi ou voltou a pé ou de 
bicicleta para a escola? (Não considerar a garupa ou bicicletaelétrica). 
( 0 ) Nenhum dia (0 dia) 
( 1 ) 1 dia 
( 2 ) 2 dias 
( 3 ) 3 dias 
( 4 ) 4 dias 
( 5 ) 5 dias ou mais dias 

 
160. Quando você vai ou volta da escola a pé ou de bicicleta, quanto tempo 
você gasta? (Se você vai e volta, some o tempo quegasta). 
( 0 ) Não vou ou volto da escola a pé ou de bicicleta 
( 1 ) menos de meia hora 
( 2 ) de meia hora a uma hora 
( 3 ) uma hora ou mais 
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161. Nos últimos 7 dias, quantos dias por semana você participou das aulas 
de educação física? 
( 0 ) Nenhum dia (0 dia) 
( 1 ) 1 dia 
( 2 ) 2 dias 
( 3 ) 3 dias 
( 4 ) 4 dias 
( 5 ) 5 dias ou mais 

 
162. Nos últimos 7 dias, quanto tempo por dia você fez exercício físico ou 
esporte durante as aulas de educação física na escola? 
( 0 ) Não fiz aula de educação física na escola 
( 1 ) menos de meia hora 
( 2 ) de meia hora a uma hora 
( 3 ) uma hora ou mais 
 
163. Nos últimos 7 dias, sem contar as aulas de educação física da escola, 
em quantos dias você praticou algum exercício físico como esportes, dança, 
ginástica, musculação, lutas ou outra atividade? 

( 0 ) Nenhum dia (0 dia) 
( 1 ) 1 dia 
( 2 ) 2 dias 
( 3 ) 3 dias 
( 4 ) 4 dias 
( 5 ) 5 dias 
( 6 ) 6 dias 
( 7 ) 7 dias 

 
164. Normalmente, quanto tempo por dia dura essas atividades (como 
esportes, dança, ginástica, musculação, lutas ou outra atividade) que você 
faz? (SEM CONTAR as aulas de educação física) 
( 0 ) não faço nenhuma dessas atividades 
( 1 ) menos de meia hora 
( 2 ) de meia hora a uma hora 
( 3 ) uma hora ou mais 

 
165. Se você pudesse fazer exercício físico ou esporte mais vezes na 
semana, o que você faria? 
( 0 ) Não faço e não mudaria 
( 1 ) Já faço e não mudaria 
( 2 ) Aumentaria um pouco 
( 3 ) Aumentaria muito 

 
166. Quantos quartos tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 
( 2 ) 2 
( 3 ) 3 ou mais 
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167. Quantos banheiros tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 
( 2 ) 2 
( 3 ) 3 ou mais 

 
168. Quantas televisões tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 

 

169. Quantos carros tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 

 
170. Quantos rádios tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3   3 ou mais 

 
171. Quantas geladeiras tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 

 
172. Quantos aparelhos de DVD tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 
 
173. Quantas máquinas de lavar roupa tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 
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174. Quantos fornos de micro-ondas tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 

 
175. Quantos computadores ou tablets tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 

 
176. Quantos aparelhos de ar condicionado tem na sua casa? 

( 0 ) 0 (zero) 

( 1 ) 1 

( 2 ) 2 

( 3 ) 3 ou mais 

 
177. Tem água encanada na sua casa? 

( 1 ) Sim ( 0 )  Não 

 

178. A rua que você mora é asfaltada? 

( 1 ) Sim ( 0 )  Não 
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FICHA DE ANTROPOMETRIA (a ser preenchida pelo entrevistador) 
 
 

179. Data de nascimento: / /  
 

180. Sexo:   (   ) Masculino (   )Feminino 

 

181. A aluna está grávida?(   ) sim (   ) não (   ) não se aplica (em caso de 
meninos) 

 
182. APENAS PARA AS MENINAS. Com que idade você ficou menstruada 
pela primeira vez? 
(  ) Ainda não menstruei 
(  ) 9 anos ou menos 
(  ) 10 anos 
(  ) 11 anos 
(  ) 12 anos ou mais 
 
183. Peso:   ,  kg 

 

184. Percentualde gordura:  , % 
 

185. Altura 1:   , cm 
 

186. Altura 2:   , cm 
 

Circunferência da cintura 

187.1ªmedida: | | | |,| |cm 

188.2ªmedida: | | | |,| |cm 



108  

TANNER 

 
APENAS PARA AS MENINAS 

Nesta parte do questionário, precisamos saber em que fase de 

desenvolvimento você se encontra. Meninos e meninas podem ter a mesma 

idade e estar em fase de desenvolvimento, de algumas características do 

corpo, diferentes. Só sabendo qual é esta fase é que podemos avaliar as 

suas necessidades nutricionais. Por isto, observe estas figuras, leia a 

descrição sobre cada uma delas e marque qual delas mais se parece com o 

seu corpo. As informações são totalmenteconfidenciais. 
 

189. Marque a figura que mais se parece com os pelos na sua região genital 
neste momento 

 
 
APENAS PARA OS MENINOS 

Nesta parte do questionário, precisamos saber em que fase de 

desenvolvimento você se encontra. Meninos e meninas podem ter a mesma 

idade e estar em fase de desenvolvimento, de algumas características do 

corpo, diferentes. Só sabendo qual é esta fase é que podemos avaliar as 

suas necessidades nutricionais. Por isto, observe estas figuras, leia a 

descrição sobre cada uma delas e marque qual delas mais se parece com o 

seu corpo. As informações são totalmenteconfidenciais. 

 
190. Marque a figura que mais se parece com os pelos da sua regiãogenital 

nestemomento 
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ANEXO 2 – Dados sobre pressão arterial e Questionário sobre alimentação 
 

Entrevistador:_____________________________________________________________ Data:___/___/____ 

01.Nome:_______________________________________________________ ID:|__|__|__| Turma:______ 

DADOS SOBRE PRESSÃO ARTERIAL 

02. PAS 1: ___ ___ ___ mmHg 

03. PAD 1: ___ ___ ___ mmHg 

04. Freqüência cardíaca 1: ___ ___ ___ /min 

05. PAS 2: ___ ___ ___ mmHg 

06. PAD 2: ___ ___ ___ mmHg 

07. Freqüência cardíaca 2: ___ ___ ___ /min 

08. PAS 3: ___ ___ ___ mmHg 

09. PAD 3: ___ ___ ___ mmHg 

10. Freqüência cardíaca 3: ___ ___ ___ /min 

11. PAS 4: ___ ___ ___ mmHg 

12. PAD 4: ___ ___ ___ mmHg 

13. Freqüência cardíaca 4: ___ ___ ___ /min 

Intercorrência?______________________________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO 

14. Você costuma colocar sal no seu prato de comida depois de pronta? 

 

1 Sim 2 Não 

15. Se SIM, você: 

1 Prova a comida primeiro e depois 

colocaosal 
2 Coloca o sal na comida antes de provar 

16. Você usa adoçante? 

1 Sim 2 Não 

17. Se SIM; Qual é a freqüência que você usa adoçante? 

 

Nunca ou  1-‐3vezes  
1vez  2-‐4  5-‐6  

1vez  
2-‐3  

4 ou mais 
quase nunca por mês 

por vezes por vezes por 
por dia 

vezes por 
vezes  por dia 

semana semana semana dia 

18. Porque você usa adoçante? 

1 Porqueminhafamília 2 Porque meupaie/ou 3 Porquequero 

usa. mãesãodiabéticos. emagrecer. 
4 Outros.
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19. Em sua casa, o suco que você toma é feito com adoçantes, no lugar do açúcar? 

 
Nuncaou  1-‐3vezes 

quasenunca pormês 

 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4 

vezes  
5-‐6 

1vez  
2-‐3 

4oumais 
por 

vezes por      
pordia 

vezes por      

vezespordia
semana    

semana  dia 

20. Seu pai ou mãe tem diabetes? 

1 Sim 2 Não 3 Nãosabe 

21. Seu pai ou mãe tem pressão alta? 

1 Sim 2 Não 3 Nãosabe 

22. Qual o tipo de refrigerante, suco ou outra bebida você toma? 

1 Sódiet/light 2 Sónormal 3 Normal e diet/light 

23. No último mês, com que freqüência você consumiu... 

 

23.1Refrigerantelight/diet/zero(Ex:Coca-‐cola,guaraná,sprite,etc.) 

Nuncaou  1-‐3vezes 
quasenunca pormês 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4  5-‐6  1vez  2-‐3  4ou 
vezespor vezespor pordia vezespor
 maisvezessemana semana  
 dia pordia 

23.2 Água com sabor (Ex: H2O) 

Nuncaou  1-‐3vezes 
quasenunca pormês 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4  5-‐6  1vez  2-‐3  4ou 
vezespor vezespor pordia vezespor
 maisvezessemana semana  
 dia pordia 

23.3 Guaraná natural light/diet (Ex: Guaravita, Guaraviton, Guaraplus, etc.)  e  Mate diet 

Nuncaou  1-‐3vezes 
quasenunca pormês 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4  5-‐6  1vez  2-‐3  4ou 
vezespor vezespor pordia vezespor
 maisvezessemana semana  
 dia pordia 

23.4 Suco industrializado de caixinha ou em pó diet (Ex em pó: Clight) 

Nuncaou  1-‐3vezes 
quasenunca pormês 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4  5-‐6  1vez  2-‐3  4ou 
vezespor vezespor pordia vezespor
 maisvezessemana semana  
 dia pordia 

23.5 Gelatina/ Pudim/ Flan light/diet 

Nuncaou  1-‐3vezes 
quasenunca pormês 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4vezes  5-‐6vezes  1vez  +de1vez 
porsemana porsemana pordia pordia 

23.6 Chocolate diet 

Nuncaou  1-‐3vezes 
quasenunca pormês 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4vezes  5-‐6vezes  1vez  +de1vez 
porsemana porsemana pordia pordia 

23.7 Geléia diet 

Nuncaou  1-‐3vezes 
quasenunca pormês 

1 vez 
por 
semana 

2-‐4vezes  5-‐6vezes  1vez  +de1vez 
porsemana porsemana pordia pordia 
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ANEXO 3 - Tabelas para classificação da pressão arterial (NHBP, 2004). 
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ANEXO 4 – Fotos de utensílios para apoio ao Recordatório de 24 horas. 
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ANEXO 5 – Ficha para coleta de dados sobre a merenda escolar.    

 

 
-‐‐  FICHA PARA COLETA DE DADOS SOBRE A MERENDA ESCOLAR  -‐‐ 

Entrevistador:-‐‐ 

Escola:  

Datadamerenda: / /  

Diadasemana: Seg Ter Qua Qui Sex 

ATENÇÃO: ANOTAR TODOS OS ALIMENTOS E BEBIDAS SERVIDOS NAS REFEIÇÕES. 

 
REFEIÇÃO/ 

HORÁRIO 

 

CARDÁPIO 

 

MODO  DE PREPARO 
QUANTIDADE 

PORÇÃO 
  

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

Turno da 
manhã:_____:_____ 

h 
Turno da tarde: 

_____:_____ h 
Turno da noite: 

_____:_____ h 

  
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Turno da 
manhã:_____:_____ 

h 

Turno da tarde: 
_____:_____ h 

Turno da noite: 
_____:_____ h 
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ANEXO 6 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 7 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Propósito 
Você e seu filho ou filha estão sendo convidados a participar, como voluntários, de uma 

pesquisa sobre práticas de alimentação saudável e exercícios físicos. As atividades vão 

ocorrer nas escolas selecionadas para o estudo. A participação não é obrigatória. 

 

Procedimentos 
O estudo avaliará o consumo alimentar da família e a prática de exercícios físicos por meiode 

questionários. Serão também medidos o peso, percentual de gordura corporal, altura, cintura 

e pressãoarterial. 

Riscos, desconfortos e inconveniências: 

Como em qualquer pesquisa científica, os sujeitos participantes desta pesquisa estãosujeitos 

à riscos mínimos, como desconforto ao ser submetido às aferições de  peso,estatura, cintura 

e pressãoarterial. 

Benefícios 

Os participantes serão beneficiados no sentido de receber informações sobre hábitos de vida 

saudáveis e o resultado das medidas realizadas. 

Privacidade e confidencialidade 

As identificações serão removidas dos dados e nenhum pesquisador ou assistente poderá 

fornecer qualquer informação sobre os seus dados ou de seus filhos. 

Questões 

Se você tem dúvidas sobre o estudo você poderá entrar em contato com Rosely Sichieri ou 

Camilla Estima no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rua São Francisco Xavier, 524, sala 6004, telefone: 2587-7303, ramal 158, ou por e-mail: 

rosely.sichieri@gmail.com ou camillacpestima@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da UERJ: Rua São Francisco 

Xavier, 524 – sala 7.003-D, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 20559-900, telefone (21) 2334- 

0235, ramal 108. E-mail: cep-ims@ims.uerj.br 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar. 

Outras informações gerais 

Os resultados das análises e do estudo estarão disponíveis ao final do estudo. Você pode 

deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem que isso afete seu filho ou seu 

atendimento pelo serviço de saúde. Você não receberá nenhum tratamento especial, exceto 

aqueles associados com a pesquisa. 

 

 
Eu fui informado(a) da natureza e propósito desta pesquisa, seus procedimentos, benefícios, 

riscos e desconfortos. Eu aceito fazer parte desta pesquisa e entendo que minhaparticipação 

é voluntária, que eu sou livre para retirar este consentimento e sair deste projeto a qualquer 

hora. Uma cópia assinada deste consentimento estará disponível paramim. 

Niterói,          de de201_. 

 

Assinatura do(a) responsável: ________________________________ 

Assinatura dopesquisador:  

mailto:rosely.sichieri@gmail.com
mailto:camillacpestima@gmail.com
mailto:cep-ims@ims.uerj.br

