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RESUMO 

Fontanelli MMF. Validação do diabetes mellitus autorreferido, prevalência de síndrome 

metabólica e sua relação com índice glicêmico e carga glicêmica em adultos e idosos do 

município de São Paulo [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2015. 

Introdução: O consumo de alimentos com elevado índice glicêmico e carga glicêmica tem 

sido associado ao aumento no risco de desenvolvimento de síndrome metabólica, importante 

precursor da doença cardiovascular e do diabetes mellitus tipo 2. Entretanto, esses achados 

ainda são inconsistentes e a utilização do índice glicêmico e da carga glicêmica para 

prevenção ou tratamento da síndrome metabólica e dos fatores de risco que a compõe ainda é 

controversa. Objetivos: Validar o diabetes mellitus autorreferido e verificar a associação do 

índice glicêmico e da carga glicêmica com a síndrome metabólica e seus componentes. 

Métodos: Foram utilizados dados provenientes do Inquérito de Saúde de São Paulo (ISA-

Capital 2008) referentes a adultos e idosos de ambos os sexos residentes nessa cidade. Trata-

se de estudo transversal, de base populacional, com amostra probabilística de indivíduos 

residentes em domicílios permanentes localizados na área urbana do município. As 

informações utilizadas são provenientes de um questionário estruturado, dois recordatórios 

alimentares de 24 horas, exames bioquímicos, valores aferidos de pressão arterial e medidas 

antropométricas (peso, estatura e circunferência da cintura). Foram estimadas as prevalências 

de diabetes mellitus e síndrome metabólica para o município de São Paulo. A validação 

diabetes mellitus autorreferido foi realizada mediante cálculo da sensibilidade, especificidade 

e valores preditivos positivo e negativo. O consumo alimentar habitual foi obtido por meio da 

incorporação dos dados alimentares no software Multiple Source Method. A associação entre 

índice glicêmico e carga glicêmica da dieta e síndrome metabólica e seus componentes foi 

verificada por meio de modelos de regressão logística estimados segundo faixa etária. Todas 

as análises levaram em consideração o desenho amostral do estudo. Resultados: As 

prevalências de diabetes mellitus e síndrome metabólica no município de São Paulo foram 

estimadas em 8,0 % e 30,2 %, respectivamente. A sensibilidade do diabetes mellitus 

autorreferido foi 63,8 % (IC 95 %: 49,2-76,3), a especificidade 99,7 % (IC 95 %: 99,1-99,9), 

o valor preditivo positivo 95,5 % (IC 95 %: 84,4-98,8) e o valor preditivo negativo 96,9 % 

(IC 95 %: 94,9-98,2). O índice glicêmico associou-se com a lipoproteína de alta densidade 

(OR: 1,16; IC 95 %: 1,02-1,32) em adultos e com a síndrome metabólica (OR: 1,24; IC 95 %: 



 

 

 

 

1,1-1,37), a glicemia de jejum (OR: 1,15; IC 95 %: 1,01-1,31) e a pressão arterial (OR: 1,26; 

IC 95 %: 1,05-1,51) em idosos. Conclusão: O dado de diabetes mellitus autorreferido é 

válido, especialmente entre idosos residentes no município de São Paulo. Os resultados 

evidenciam a necessidade do rastreamento do diabetes mellitus em indivíduos assintomáticos 

que apresentem um ou mais fatores de risco para essa condição, principalmente na população 

adulta. No presente estudo, o IG da dieta associou-se à SM, glicemia de jejum e pressão 

arterial elevadas em idosos e apenas ao HDL-c baixo em adultos. As diferentes respostas entre 

os adultos e idosos podem sugerir que o índice glicêmico tem ação distinta entre os grupos 

etários. Ressalta-se que a qualidade do carboidrato parece ser mais importante do que a junção 

da qualidade-quantidade do carboidrato consumido para os parâmetros metabólicos avaliados 

na população da cidade São Paulo. 

Descritores: Estudos de Validação, Diabetes Mellitus, Estudos Transversais, Prevalência, 

Índice Glicêmico, Carga Glicêmica, Síndrome Metabólica 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

FONTANELLI, MM. Validation of self-reported diabetes mellitus, prevalence of metabolic 

syndrome and its relationship with glycemic index and glycemic load among adults and 

elderly in São Paulo [dissertation]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo; 2015. 

Introduction: High glycemic index and glycemic load intake has been associated with an 

increased risk for developing metabolic syndrome, an important precursor of cardiovascular 

disease and type 2 diabetes mellitus. However, these findings are inconsistent and the use of 

glycemic index and glycemic load for prevention or treatment of metabolic syndrome and the 

risk factors components is still controversial. Objectives: To validate self-reported diabetes 

mellitus and evaluate the association between glycemic index, glycemic load and metabolic 

syndrome and its components. Methods: Data were used from the Health Survey of São 

Paulo (ISA-Capital 2008) related to adults and elderly of both sexes living in this city. It is 

cross-sectional population-based study of individuals living in permanent homes located in 

the urban area of the municipality. Information used came from a structured questionnaire, 

two 24-hour dietary recalls, biochemical analysis, blood pressure and anthropometric 

measurements (weight, height and waist circumference). Prevalences of diabetes mellitus and 

metabolic syndrome were estimated for the city of São Paulo. The validation of self-reported 

diabetes mellitus was made by calculating the sensitivity, specificity, positive and negative 

predictive values. Usual food intake was achieved by the incorporation of food data in 

Multiple Source Method software. The association between glycemic index and glycemic 

load of the diet and metabolic syndrome and its components was verified by logistic 

regression models according to age group. All analysis took into account the sampling design 

of the study. Results: Diabetes mellitus and metabolic syndrome prevalences in São Paulo 

city were 8.0 % and 30.2 %, respectively. The sensitivity of self-reported diabetes mellitus 

was 63.8 % (95 % CI: 49.2 to 76.3), specificity was 99.7 % (95 % CI: 99.1 to 99.9), the 

positive predictive value was 95.5 % (95 % CI: 84.4 to 98.8) and the negative predictive value 

was 96.9 % (95 % CI: 94.9 to 98.2). Glycemic index was associated with high density 

lipoprotein cholesterol (OR: 1.16; 95 % CI: 1.02 to 1.32) in adults and with metabolic 

syndrome (OR: 1.24; 95 % CI: 1.1 to 1, 37), fasting blood glucose (OR: 1.15; 95 % CI: 1.01 

to 1.31) and blood pressure (OR: 1.26; 95 % CI: 1.05 to 1.51) in elderly. Conclusion: Self-



 

 

 

 

report diabetes mellitus data is valid, especially among elderly people living in São Paulo. 

The results show the need for diabetes mellitus screening in asymptomatic individuals who 

have one or more risk factors for this condition, especially in adults. Glycemic index was 

associated with metabolic syndrome and elevated fasting blood glucose and blood pressure in 

elderly and only with low high density lipoprotein cholesterol in adults. The different 

responses among adults and elderly may suggest that glycemic index has distinct action 

between age groups. Carbohydrate quality seems to be more important than the joint quality-

quantity of the ingested carbohydrate for metabolic parameters evaluated in the population of 

São Paulo city. 

Descriptors: Validation Studies, Diabetes Mellitus, Cross-Sectional Studies, Prevalence, 

Glycemic Index, Glycemic Load, Metabolic Syndrome 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho utilizou dados do Inquérito de Saúde do Município de São Paulo (ISA-

Capital 2008) e foi orientado por Regina Mara Fisberg, membro da equipe de pesquisadores 

do estudo. 

A dissertação está estruturada em formato de artigo científico, conforme as diretrizes 

estabelecidas pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo em sua sessão 9ª/2008 de 05/06/2008, e atende à normas de 

apresentação de dissertações contidas no Guia de Apresentação de Teses da instituição. O 

trabalho está organizada nas seguintes seções: (1) Introdução, que aborda a epidemiologia e o 

uso da informação autorreferida de diabetes mellitus, a definição, breve histórico e aspectos 

epidemiológicos da síndrome metabólica e sua relação com o índice glicêmico e a carga 

glicêmica da dieta (2) Justificativa, que destaca a importância dessa investigação (3) 

Objetivos, que descreve as finalidades do estudo (4) Métodos, que contempla a amostra 

utilizada e os procedimentos e técnicas adotadas para coleta, processamento e análise dos 

dados (5) Resultados e Discussão, que inclui os manuscritos resultantes do mestrado (6) 

Considerações Finais, que destaca os principais achados e contribuições dos estudos. 

O primeiro manuscrito, intitulado “Validation of self-reported diabetes in a representative 

sample of São Paulo city”, foi submetido à Revista de Saúde Pública. O segundo manuscrito, 

“Relação entre a qualidade do carboidrato e a prevalência de síndrome metabólica: estudo de 

base populacional”, será traduzido e submetido após avaliação da dissertação pela banca 

examinadora. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA E USO DA INFORMAÇÃO AUTORREFERIDA DE DIABETES 

MELLITUS 

 

 

O diabetes mellitus corresponde a um grupo heterogêneo de desordens metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia causada por defeitos na ação e/ou secreção da insulina 

(ADA, 2014; SBD, 2014). Essa condição foi responsável por 1,5 milhões de mortes em 2012, 

representanto 4% das mortes globais por doenças crônicas não transmissíveis (OMS, 2014). 

No Brasil, a partir de dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade, o 

diabetes mellitus correspondeu a 5,3 % do total de mortes em 2011, porém, ressalta-se que 

houve queda na taxa de mortaidade por essa condição de 1,7 % ao ano no período de 2000 a 

2011 (MALTA et al., 2014). 

A prevalência mundial de diabetes mellitus é estimada em 9 % (OMS, 2014). Dados 

nacionais obtidos a partir de resultados de 27 cidades avaliadas no estudo VIGITEL 

(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), 

revelam prevalência de diabetes mellitus autorreferido de 6,3 % (IC 95 %: 5,9-6,7), com 

crescimento de 0,21 pontos percentuais ao ano quando acompanhadas as prevalências de 2006 

a 2013 (ISER et al., 2014). A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), inquérito domiciliar 

realizado em indivíduos com 18 anos ou mais no Brasil em 2013, apontou prevalência de 

semelhante à obtida no VIGITEL, 6,2% (IC 95 %: 5,9-6,6), sendo estimadas 

aproximadamente nove milhões de pessoas com diabetes mellitus no país (ISER et al., 2015). 

Na cidade de São Paulo, dados do VIGITEL e da PNS sugerem que a prevalência de diabetes 

mellitus autorreferido seja de 8,2 % (IC 95 %: 6,9 - 9,6) e 8,4 % (IC 95 %: 7,1-9,7), 

respectivamente, uma das prevalências nacionais mais elevadas (BRASIL, 2014; ISER et al., 

2015).  

Destaca-se que, até o momento, a prevalência de diabetes mellitus no Brasil é estimada 

por meio de dados autorreferidos, decorrente da dificuldade em realizar dosagens bioquímicas 

em inquéritos populacionais (ISER et al., 2015). 
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Nesse cenário, a informação de diabetes mellitus autorreferida tem sido 

frequentemente utilizada em pesquisas nacionais e internacionais (ISER et al., 2014; 

SUEMOTO et al., 2014; ISER et al., 2015; JEPSEN et al., 2014; PADDISON et al., 2014; 

VAETH et al., 2014). Estudos vêm sendo desenvolvidos no intuito de validar essa 

informação, por meio de exames bioquímicos ou registros médicos, para localidades e 

populações específicas, entretanto, a qualidade da informação parece depender da população 

em que é utilizada (GOTO et al., 2013; PASTORINO et al., 2014; ESPELT et al., 2012; 

MARGOLIS et al., 2009).  

O único estudo brasileiro encontrado na literatura que validou a informação de 

diabetes mellitus autorreferido foi realizado em idosos na cidade de Bambuí, Minas Gerais, 

obteve sensibilidade de 57,1 % (IC 95 %: 50,3-63,8) e especificidade de 96,0 % (IC 95 %: 

94,7-97,0) para essa informação. Os autores observaram que ter visitado o médico há menos 

de dois anos apresentou associação positiva à sensibilidade do autorrelato de diabetes mellitus 

quando comparado à visita ao médico há mais de dois anos. A escolaridade de um a três anos 

e maior de quatro anos também se associou positivamente à sensibilidade dessa informação 

autorreferida quando comparada à categoria de nenhuma escolaridade (LIMA-COSTA et al., 

2007).  

 

 

1.2 SÍNDROME METABÓLICA 

 

 

A síndrome metabólica (SM) é um complexo inter-relacionado de fatores 

predisponentes ao aumento do risco de doenças cardiovasculares e de diabetes mellitus tipo 2, 

condições as quais são atribuídas elevado número de mortes e importante carga de doença 

mundial (MURRAY et al., 2012). Entre os componentes da SM estão a pressão arterial 

elevada, o excesso de gordura abdominal, a hiperglicemia e a dislipidemia, alterações que 

juntas são responsáveis por 16 % dos disability-adjusted life years (DALYs) globais 

(ALBERTI et al., 2009; LIM et al., 2012). 

Síndrome é definida como o conjunto de sinais e sintomas que ocorrerem juntos com 

maior frequência do que isolados e caracterizam uma anormalidade particular (NIH, 2012). A 

SM constitui uma condição de amplo escopo, com finalidade principal de rastrear pessoas ou 
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populações em risco para o desenvolvimento de morbidades complexas, mas que parecem ter 

mecanismos fisiopatológicos em comum (SIMMONS et al., 2010). 

 

 

1.2.1 Histórico e Definições da Síndrome Metabólica 

 

 

A ocorrência de agrupamento de fatores de risco é reconhecida há décadas. O primeiro 

relato da SM foi descrito por KYLIN (1923), que observou a tríade hipertensão, hiperglicemia 

e hiperuricemia em seus pacientes. Estudos passaram então a apontar as complicações 

associadas ao conjunto: adiposidade central, hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia e 

hipertensão arterial (VAGUE, 1947; ALBRINK e MEIGS, 1965, AVOGARO et al., 1967). 

Entretanto, a primeira definição da síndrome metabólica só foi proposta em 1988 por Reaven. 

Chamada a princípio de síndrome X, incluía alterações metabólicas decorrentes da resistência 

à insulina em indivíduos obesos e não obesos. Hipertensão arterial, hiperinsulinemia, 

intolerância à glicose, hipertrigliceridemia e baixa concentração de lipoproteína de alta 

densidade (HDL-c) foram propostos como componentes dessa síndrome e apontados como 

protagonistas no desenvolvimento das doenças cardiovasculares (REAVEN, 1988). 

Desde então, inúmeras definições têm sido elaboradas por diferentes organizações 

como a Organização Mundial de Saúde (OMS) (ALBERTI e ZIMMET, 1998), o European 

Group for the Study of Insulin Resistence (EGIR) (BALKAU e CHARLES, 1999), o National 

Cholesterol Education Program Adultt Teatment Panel III (NCEP ATPIII) (2001), a 

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) (EINHORN et al., 2003), a 

International Diabetes Federation (IDF) (ALBERTI e ZIMMET, 2005) e a American Heart 

Association/National, Heart, Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI) (GRUNDY et al., 

2005). Os princípios gerais das definições são semelhantes, mas os componentes da síndrome, 

a importância atribuída a cada um e os pontos de corte adotados para os critérios sofreram 

modificações. No Quadro 1 é descrito a evolução dos critérios para a definição da SM de 

1998 a 2009.  
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Quadro 1. Evolução das definições da síndrome metabólica 1998-2009. 

Componentes 

Definições 

OMS (1998) EGIR (1999) ATP III (2001)a AACE (2003) IDF (2005) AHA/NHLBI (2005) 
Critério Harmonizado 

(2009) 

Medida de 

obesidade 

IMC > 30 kg/m2 e/ou 

RCQ  

♂ > 0,90 

♀ > 0,85 

CC 

♂ ≥ 94 cm 

♀≥ 80 cm 

CC  

♂ > 102 cm 

♀ > 88 cm ou 

IMC > 30 kg/m2  

- 

CC  

Sexo e étnico-

específica ou  

IMC > 30 kg/m2 

CC 

♂ ≥ 102 cm 

♀ ≥ 88 cm 

CC 

Sexo, geográfica ou 

étnico-específica  

TG (mg/dL) ≥ 150 ≥ 177 ≥ 150 > 150 
≥ 150 ou  

tratamento específico 

≥ 150 ou  

tratamento específico  

≥ 150 ou  

tratamento específico 

HDL-c (mg/dL) 
♂ < 35 

♀ < 39 
< 39 

♂ < 40 

♀ < 50 

♂< 40 

♀< 50 

♂ ≤ 40 

♀ ≤ 50 

ou tratamento 

específico 

♂ ≤ 40 

♀ ≤ 50 

ou tratamento 

específico  

♂ ≤ 40 

♀ ≤ 50 ou tratamento 

específico 

PA (mmHg) ≥ 140/90 

≥ 140/90 

ou tratamento 

específico 

≥ 130/85 > 130/85 

≥ 130/85 

ou tratamento de 

diagnóstico prévio de 

hipertensão 

≥ 130/85 

ou tratamento de 

diagnóstico prévio de 

hipertensão 

≥ 130/85 

ou tratamento de 

diagnóstico prévio de 

hipertensão 

Glicemia (mg/dL) 

DM tipo 2 

Jejum ≥ 126 ou TOTG ≥ 200 

TGD 

Jejum<126 e TOTG ≥140 <200 

GJA 

Jejum 110-125 e TOTG<140 

Não DM e glicemia 

jejum ≥110 
≥ 110  

Jejum 110-125b 

ou  

TOTG 140-200  

≥ 100  

ou diagnóstico prévio 

de DM 

≥ 100  

ou tratamento 

específico 

≥ 100  

ou tratamento 

específico 

Resistência à 

insulina 

Captação de glicose abaixo do menor 

quartil para população sob 

investigação (avaliado por clamp) 

Hiperinsulinemia de 

jejum 
- 

Fatores de risco para 

resistência à insulinac 
- - - 

Proteína urinária 
Microalbuminuria ≥ 20µg/min  

Razão albumina creatinina ≥ 30 mg/g 
- - - - - - 

Número de 

critérios exigido 
TGD ou GJA ou DM e 2 componentes 

Resistência à insulina 

e 2 componentes 

3 dos 5 

componentes 

2 dos 4 

componentes: em 

indivíduo com 

fatores de risco para 

síndrome de 

resistência à insulina 

CC e 2 dos 

componentes 
3 dos componentes 3 dos componentes 

OMS: Organização Mundial de Saúde; EGIR: European Group for Insulin Resistance; ATPIII: National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III; AACE: American Association of 

Clinical Endocrinologists; IDF: International Diabetes Federation; AHA/NHLBI: American Heart Association/National, Heart, Lung, and Blood Institute; TG:triacilgliceróis; HDL-c: lipoproteína de alta 

densidade; PA: pressão arterial; IMC: índice de massa corporal; RCQ: razão cintura/quadril; ♂: homens; ♀: mulheres; DM: diabetes mellitus ; TGD: tolerência à glicose diminuída; GJA: glicemia de jejum 

alterada; TOTG: teste oral de tolerância à glicose, CC: circunferência da cintura. 
aModificado em 2004: CC - maior ou igual, glicemia de jejum reduzida para 100 mg/dL e incluído tratamentos específicos para TG, HDL-c, PA e glicemia de jejum. bGlicemia de jejum reduzida para 100 

mg/dL em 2004. cDiagnóstico de doença cardiovascular; hipertensão arterial; síndrome do ovário policístico; esteatose hepática gordurosa não alcoólica; acanthosis nigricans; histórico familiar de diabetes 

gestacional ou glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída; etnia não caucasiana; estilo de vida sedentário; IMC >25 kg/m2 (ou CC >101,6 cm em homens e >88,9 cm em mulheres); idade 

>40 anos. Fonte: adaptado de BATSIS et al., 2007 
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Para diagnóstico de SM, alguns critérios adotam como medida proxy ao parâmetro 

metabólico alterado a utilização de tratamentos específicos, conforme destacado no Quadro 1. 

Para os triacilgliceróis elevados e o HDL-c baixo os tratamentos específicos comunmente 

recomendados correspondem ao uso de fibratos ou ácido nicotínico. Para a pressão artérial 

elevada, o tratamento específico corresponde ao uso de anti-hipertensivos. Já a glicemia 

elevada tem como tratamente específico o uso de hipoglicemiante orais ou insulina. 

A primeira organização a propor uma definição formal para a SM foi a OMS em 

documento para definição, diagnóstico e classificação do diabetes mellitus e suas 

complicações. A SM foi definida pela presença de resistência à insulina ou seus marcadores 

(diabetes mellitus tipo 2, glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída), como 

componente essencial, somada a presença de dois outros fatores: obesidade abdominal (razão 

cintura quadril ou índice de massa corporal (IMC)); dislipidemia (triacilgliceróis e/ou HDL-c); 

pressão arterial, proteínas urinárias (albuminúria e/ou razão albumina creatinina) (ALBERTI e 

ZIMMET,1998).  

A seguinte definição, formulada pelo EGIR, sugeriu o termo “síndrome de resistência 

à insulina” para nomear essa condição. Algumas modificações dos critérios propostos pela 

OMS foram recomendadas: a exclusão da proteína urinária como componente da SM, o 

estabelecimento da hiperinsulinemia como critério essencial para classificação de um 

indivíduo com SM, a substituição do IMC e da razão cintura quadril pela medida da 

circunferência da cintura e a adoção de diferentes pontos de corte para alguns componentes. 

Além disso, indivíduos com diabetes mellitus foram excluídos do diagnóstico da SM, já que 

essa síndrome era vista essencialmente como fator de risco para o desenvolvimento do 

diabetes mellitus (BALKAU e CHARLES, 1999). 

Diferente dos critérios anteriores, o NCEP ATPIII (2001) publicou em sua diretriz para 

o manejo do colesterol, uma definição de SM que não considerou a resistência à insulina 

como um dos componentes para a classificação dessa condição, apesar de reconhecer a forte 

relação entre essa alteração metabólica e a medida da circunferência da cintura. Além disso, 

pontos de corte para alguns critérios também sofreram modificações e não foi adotado um 

componente essencial para o diagnóstico da SM.  

O conceito da resistência à insulina como mecanismo causal para as anormalidades da 

SM foi reintroduzido pela AACE em 2003, que propôs um conjunto de alterações metabólicas 

com maior probabilidade de ocorrer em indivíduos com resistência à 

insulina/hiperinsulinemia. Assim como o EGIR, a AACE denominou a condição como 
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“síndrome de resistência à insulina” e excluiu de seu diagnóstico indivíduos com diabetes 

mellitus. Nesse documento foi enfatizado que o número de critérios para a classificação de um 

indivíduo com a SM não deveria ser rígido, sendo importante considerar que essa condição 

caracteriza risco aumentado de desenvolver não só doença cardiovascular e diabetes mellitus 

tipo 2, mas também outras alterações associadas a resistência à insulina, como esteatose 

hepática não alcoólica, hipertensão arterial e síndrome do ovário policístico. Além disso, a 

obesidade abdominal, medida por meio do IMC, é sugerida como uma variável fisiológica que 

aumenta o risco para a resistência à insulina e não como um critério de diagnóstico 

(EINHORN et al., 2003). 

A IDF, assim como o NCEP ATPIII (2001), não considerou a resistência à insulina 

como um critério para definição da SM em consenso publicado em 2005, mas enfatizou que 

essa alteração está correlacionada à circunferência da cintura, considerada de mais fácil 

aferição e sugerida como necessária para classificação de um indivíduo com SM. A 

organização ressaltou a importância em se considerar pontos de corte sexo e étnico-

específicos para classificação da circunferência da cintura (ALBERTI e ZIMMET, 2005). 

Por fim, a AHA/NHLBI adotou os critérios propostos pelo NCEP ATP III, 

considerando sua simplicidade clínica e a vantagem de evitar a ênfase unicausal. Foi 

modificado apenas o ponto de corte da glicemia de jejum de 110 mg/dL para 100 mg/dL, 

conforme proposto pela American Diabetes Association em 2003 (GRUNDY et al., 2005; 

ADA, 2003). 

Diante das diferenças do critério diagnóstico para a SM, a IDF e a AHA/NHLBI 

realizaram uma tentativa para harmonizar as diversas definições dessa condição. Foi acordado 

que não deveria haver nenhum critério obrigatório para o diagnóstico da SM, de modo que 

três dos cinco critérios estabelecidos classificariam um indivíduo com SM. Além disso, 

destacou-se que o risco associado à medida de circunferência da cintura difere entre 

populações, portanto, deveriam ser adotados pontos de corte específicos (Tabela 1) 

(ALBERTI et al., 2009).  
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Tabela 1. Recomendações de pontos de corte de circunferência da cintura para diagnóstico de 

obesidade abdominal. 

População Organização 
Ponto de corte recomendado para obesidade abdominal 

Homens Mulheres 

Euopid IDF ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Caucasiana OMS 

≥ 94 cm (risco aumentado) 

≥ 102 cm (risco muito 

aumentado) 

≥ 80 cm (risco aumentado)  

≥ 88 cm (risco muito 

aumentado) 

Estados Unidos da América AHA/NHLB ATPIII 

≥ 94 cm (risco aumentado)  

≥ 102 cm (risco muito 

aumentado) 

≥ 80 cm (risco aumentado) 

≥ 88 cm (risco muito 

aumentado) 

Canadá Health Canada ≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Europeus 
European Cardiovascular 

Societies 
≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Asiáticos (incluindo 

Japoneses) 
IDF ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

Asiáticos WHO ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

Japoneses Japanese Obese Society ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

China Cooperative Task Force ≥ 85 cm ≥ 80 cm 

Oriente Médio, 

Mediterrâneaa 
IDF ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

África Subsaarianaa IDF ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Etnia América Central e do 

Sulb 
IDF ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

aUtilizado pontos de corte europeus até que dados mais específicos estejam disponíveis. 
bUtilizado pontos de corte asiáticos até que dados mais específicos estejam disponíveis. 

Fonte: adaptado de ALBERTI et al., 2009. 

A I Diretriz Brasileira de diagnóstico e tratamento da Síndrome Metabólica foi 

elaborada em 2005 pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e Associação Brasileira para Estudos da Obesidade 

(ABESO). Nesse documento é descrito a epidemiologia, tratamento não farmacológico e 

farmacológico de cada um dos componentes da SM e proposto o cálculo do escore de risco de 

Framingham para estimativa do risco cardiovascular. Para o diagnóstico da SM foi adotado o 

critério do NCEP ATPII (SBH; SBC; SBEM; SBD; ABESO, 2005). 

A definição da SM é um processo em evolução e a inclusão de componentes adicionais 

tem sido proposta e investigada pela literatura (ALBERTI e ZIMMET, 2005; ALBERTI et al., 

2009). Estudo com objetivo de testar a inclusão de novos marcadores na definição de SM por 

meio de análise fatorial verificou que modelos com a definição atual de SM, excluindo a 

pressão arterial e incluindo a proteína C reativa apresentaram bom ajuste, de modo que o 

modelo com a proteína C reativa melhorou a predição do risco de diabetes mellitus tipo 2 e 
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doença cardiovascular quando comparada ao modelo com os componentes tradicionais da SM 

(POVEL et al., 2013).  

 

 

1.2.2 Epidemiologia da Síndrome Metabólica  

 

 

 A prevalência da SM varia conforme idade, sexo e etnia da população estudada e 

depende do critério utilizado para a definição dessa condição (BATSIS et al., 2007). No 

entanto, independente da definição adotada, a prevalência é considerada elevada e, na maioria 

dos países, apresenta tendência de aumento (KASSI et al., 2011).  

A prevalência de SM é estimada entre 20 e 25 % na população adulta mundial (IDF, 

2006). Nos Estados Unidos da América (EUA) a prevalência de SM foi de 34,7 % em 2011-

2012, quando definida pelo critério harmonizado (AGUILAR et al., 2015). Estudo transversal 

realizado entre os anos de 2003 e 2005 em sete cidades da América Latina (Barquisimeto - 

Venezuela, Bogotá - Colômbia, Buenos Aires - Argentina, Lima - Peru, Cidade do México - 

México, Quito - Equador, Santiago - Chile) com 11502 indivíduos entre 25 e 64 anos 

identificou prevalência de SM de 21 %, quando definida pelo critério do NCEP ATPIII, 

variando de 14% em Quito-Equador a 27 % na cidade do México-México (ESCOBEDO et al., 

2009).  

Até o momento, não há estudo de base populacional no Brasil que permita estimar a 

prevalência nacional da SM. Entretanto, revisão sistemática de dez estudos transversais 

realizados em populações de brasileiros com idade entre 19 e 64 anos, verificou a prevalência 

de 29,6 % de SM na população adulta. Embora a revisão tenha considerado estudos com 

diferentes critérios para classificação da SM, a prevalência encontrada é considerada elevada 

(VIDIGAL et al., 2013). Estudo transversal de base populacional realizado em 1116 

indivíduos de 30 a 79 anos de São Carlos - São Paulo, revelou prevalências de 35,9 % e 43,2 

% quando considerados os critérios do NCEP ATPIII e da IDF, respectivamente (GROONER 

et al., 2011). Os estudos sugerem cenário preocupante nas populações de brasileiros avaliadas. 

A prevalência de SM é mediada por fatores demográficos, socioeconômicos, do estilo 

de vida e genéticos (CAMERON et al., 2004; SIMMONS et al., 2010). A idade representa 
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importante incremento na prevalência de SM, passando, por exemplo, de 18,3 % em 

indivíduos entre 20 e 39 anos para 46,7 % em indivíduos entre 60 anos ou mais (AGUILAR et 

al., 2015). A relação entre sexo e SM não está clara, alguns estudos apontam maiores 

prevalências em mulheres, em homens, ou ainda não encontram diferenças, de modo que a 

definição da SM utilizada parece interferir nessa relação (AGUILAR et al., 2015; DUTRA et 

al., 2012; FERNANDDEZ-BERGÉS et al., 2012). Os critérios do NCEP ATPIII e da IDF 

focalizam especialmente a circunferência da cintura como medida proxy de obesidade central, 

enquanto nas definições da AACE, da WHO e do EGIR, o foco principal é a resistência à 

insulina, disparidades que podem resultar na identificação de diferentes indivíduos 

(CAMERON et al., 2004; KASSI et al., 2011). Estudo transversal realizado em Vitória-

Espírito Santo com 1507 indivíduos de 25 a 74 anos observou que, embora a prevalência de 

SM não divergisse entre os sexos, a distribuição dos fatores de risco apresentou diferenças, 

sendo que as prevalências de hipertensão, hiperglicemia de jejum e hipertrigliceridemia foram 

maiores entre os homens (MARQUEZINE et al., 2008).  

Pesquisas em populações de brasileiros têm evidenciado a relação entre SM e 

características socioeconômicas, principalmente entre mulheres. A classe social de maior 

renda, agrupada de acordo com a educação do chefe de família e a posse de equipamentos 

domésticos, apresentou menor prevalência de SM quando comparada às demais classes socias 

em mulheres residentes em Vitória, Espírito Santo (MARQUEZINE et al., 2008). Estudo 

transversal de base populacional realizado em São Carlos, São Paulo, que avaliou 1116 

sujeitos de 30 a 79 anos, verificou que a menor escolaridade (ensino fundamental) apresentou-

se associada positivamente à prevalência de SM quando comparada à maior escolaridade 

(ensino superior) também entre mulheres (GRONNER et al., 2011). DUTRA et al. (2012), 

observaram que a categoria de nove anos ou mais de estudo foi associada negativamente à 

prevalência de SM quando comparada à categoria de oito anos ou menos em mulheres 

residentes em Brasília, Distrito Federal. Apesar de realizados em localidades específicas, os 

resultados dos estudos estão de acordo com os achados obtidos a partir de dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), nos quais 10 das 12 doenças crônicas 

investigadas, incluindo diabetes mellitus e hipertensão, apresentaram maiores prevalências em 

seguimentos da população com menor nível de escolaridade (BARROS et al., 2011).  

Outro aspecto socioeconômico investigado foi a baixa estatura, associada 

positivamente à prevalência de SM em estudo transversal que avaliou 287 indivíduos de 20 a 
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64 anos residentes em São Paulo, sugerindo que a desnutrição pregressa pode ser fator de 

risco para essa condição (SILVA et al., 2011). 

Além dos fatores apontados, a crescente prevalência de excesso de peso e a elevada 

prevalência de atividade física insuficiente estão relacionadas ao aumento de casos de SM 

(ALBERTI et al., 2009). Em 2014, a prevalência mais elevada de excesso de peso (sobrepeso 

e obesidade) foi observada na região das Américas, 61 % (WHO, 2014). Dados do estudo 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL) indicam prevalências de excesso de peso e obesidade autorreferidos na ordem de 

50,8 % e 17,5 %, respectivamente, com aumento de 1,30 pontos percentuais na prevalência de 

excesso de peso e 0,82 pontos percentuais na prevalência de obesidade entre os anos de 2006 e 

2013 (VIGITEL, 2014). A atividade física insuficiente é estimada em 23 % mundialmente, 

entretanto, dados brasileiros sugerem que a prevalência de indivíduos com idade de 18 anos 

ou mais que não alcançam níveis suficientes de atividade física seja de 49,4 % (WHO, 2014; 

VIGITEL, 2014). 

 

 

1.2.3 Síndrome Metabólica e Morbidades Associadas 

 

 

A SM foi proposta como meio de identificar indivíduos com risco aumentado para o 

desenvolvimento de doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2 e, independente do 

critério utilizado para a definição, estudos epidemiológicos têm confirmado esse aumento em 

indivíduos com SM (SIMMONS et al., 2010; FORD et al., 2004; HUNT et al., 2004; FORD 

et al., 2005). Revisão sistemática e meta-análise de 87 estudos prospectivos com 951.083 

indivíduos sem diabetes mellitus verificou aumento de duas vezes no risco de eventos 

cardiovasculares, incluindo mortalidade cardiovascular, e 1,5 vezes no risco de mortalidade 

por todas as causas em indivíduos com SM classificada pelo critério do NCEP ATPII e NCEP 

revisado (com modificações realizadas em 2004) (MOTTILLO et al., 2010). A associação 

entre SM e incidência de diabetes mellitus tipo 2 foi investigada em revisão sistemática e 

meta-análise de 16 estudos de coorte a partir das diferentes definições de SM e obteve riscos 
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relativos (RR) de 3,5 e 5,2 para as definições da OMS e do NCEP ATPII, respectivamente 

(FORD et al., 2008). 

Individualmente os componentes da SM já constituem fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2, portanto, questionamentos têm sido levantados 

quanto a capacidade preditora da SM (KASSI et al., 2011; SIMMONS et al., 2010). Dados do 

Framingham Heart Study Offspring Study com 3323 indivíduos de 22 a 81 anos observaram 

que o RR para a doença cardiovascular aumentou conforme aumento do número de 

componentes da SM, de modo que as diferentes combinações dos componentes 

proporcionaram diferenças no risco. Além disso, os autores verificaram que as estimativas do 

risco atribuível populacional associadas à SM para doença cardiovascular e diabetes mellitus 

tipo 2 foram 34% e 62% em homens e 16% e 47% nas mulheres, respectivamente (WILSON 

et al., 2005). Por outro lado, a associação entre SM e início precoce de doença arterial 

coronariana (infarto agudo do miocárdio, angina com 50% de estenose, ou revascularização 

coronária) não se manteve após ajuste pelo nível de escolaridade, tabagismo, consumo de 

álcool, índice de massa corporal, diabetes e pelos componentes da SM em estudo caso-

controle com 786 indivíduos pareados por idade. Os autores sugeriram que a presença de SM 

conferiria risco elevado de início precoce de doença arterial coronariana, mas o prognóstico 

das informações associadas com a síndrome não seria maior do que a soma conferida por seus 

componentes (IRIBARREN et al., 2006). 

Apesar das controversas, estudos que investigaram as relações entre os componentes 

da SM por meio de análise de componentes principais e análise fatorial confirmatória, 

apontaram a validade da SM como uma desordem única, que é capaz de capturar os 

mecanismos fisiológicos subjacentes à condição e que pode representar uma boa medida 

mesmo sem o valor de todos os cinco fatores que a compõe. Ao mesmo tempo, os mesmos 

estudos destacam a evolução do conceito de SM, em que a utilização do indicador de forma 

contínua e a inclusão de outros marcadores devem ser consideradas (POVEL et al., 2013, 

DUSSEAULT-BELANGER et al., 2013). 

A fisiopatologia da SM ainda não está bem estabelecida, mas o avanço desse 

conhecimento possibilitará aprimorar sua definição e a identificação de indivíduos com risco 

aumentado, não só para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2, mas para outras 

condições que têm sido vinculadas à SM, como o estresse oxidativo, inflamação, disfunção 

endotelial, ativação do sistema nervoso simpático, síndrome da apneia obstrutiva do sono, 

entre outras (BONOMINI et al., 2015; ESSER et al., 2014; TZIOMALOS et al., 2010; 
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THORP et al., 2014; DRAGER et al., 2013). A Figura 1 ilustra possíveis mecanismos 

envolvidos na fisiopatologia da SM.  

Figura 1. Possíveis mecanismos envolvidos na fisiopatologia da síndrome metabólica. 

 

IMC: índice de massa corporal, LDL-c: lipoproteína de baixa densidade, HDL-c: lipoproteína de alta densidade, 

TG: triacilgliceróis, Apo B: apolipoproteína B, PAI-1: inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, TNF-α: fator 

de necrose tumoral alfa, PCR: proteína C reativa, IL-6: interleucina 6. 

Fonte: Adaptado de BATSIS et al., 2007 
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1.2.4 Síndrome Metabólica, Índice Glicêmico e Carga Glicêmica 

 

 

A dieta saudável, aliada à atividade física, constitui a forma de prevenção e tratamento 

não farmacológico da SM (SBH; SBC; SBEM; SBD; ABESO, 2005). Revisão sistemática e 

meta-análise de 11 publicações de ensaios randomizados com intervenção dietética e/ou 

atividade física e com tempo de seguimento de seis meses ou mais, verificou que a mudança 

do estilo de vida foi efetiva na resolução da SM quando comparada à educação convencional. 

A proporção de indivíduos com resolução da SM foi duas vezes maior no grupo intervenção 

quando comparado ao grupo controle e, com exceção do HDL-c, todos os componentes da SM 

apresentaram melhoras significativas no grupo intervenção quando comparados ao grupo 

controle. Os autores destacam que, apesar da pequena magnitude em termos absolutos, a 

modificação da dieta sozinha ou aliada à atividade física representa importante estratégia para 

resolução da SM (YAMAOKA e TANGO, 2012).  

Os carboidratos representam o principal componente da dieta para contribuição da 

necessidade energética, 45-65 % do valor energético ingerido e passaram a atrair atenção 

quando a efetividade das dietas reduzidas em gordura foi questionada (IOM, 2002; WILLET, 

2002). Proposto por JENKINS et al. (1981), o índice glicêmico (IG) representa o incremento 

da área sob a curva glicêmica após ingestão de 50 gramas de carboidrato disponíveis de um 

alimento teste relativo a um alimento padrão (usualmente pão ou glicose) portanto, mede a 

qualidade do carboidrato em questão. Esse indicador compara alimentos com a mesma 

quantidade de carboidrato, não refletindo o consumo habitual, cujas porções variam de acordo 

com o perfil de ingestão. Desse modo, SALMERÓN et al. (1997) propuseram o conceito de 

carga glicêmica (CG), produto do conteúdo de carboidrato em um alimento e seu IG, 

dividindo-se o resultado por cem, avaliando tanto a qualidade como a quantidade do 

carboidrato ingerido (Figura 2). A partir desses conceitos foi possível classificar alimentos 

contendo carboidratos de acordo com sua reposta glicêmica (LUDWIG, 2002). 
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Figura 2. Fórmulas do índice glicêmico e da carga glicêmica. 

 

*Após ingestão de 50g de carboidrato disponível 

IG: índice glicêmico; CG: carga glicêmica. 

Estudo transversal de base populacional que investigou a relação entre IG e CG da 

dieta e a ingestão de nutrientes de 804 idosos residentes no município de São Paulo verificou 

associação positiva entre IG e amido, gordura total, ácidos graxos monoinsaturados, ácidos 

graxos poli-insaturados e colesterol e associação inversa com açúcar total, proteína, fibra e 

cálcio. A CG foi positivamente associada aos carboidratos disponíveis, amido e açúcar total e 

inversamente associada à proteína, gordura total, ácidos graxos monoinsaturados, ácidos 

graxos poli-insaturados e colesterol. Esse estudo também verificou que os itens alimentares de 

maior contribuição para o IG e a CG em idosos residentes do município foram pães brancos e 

arroz branco. Os achados sugerem que esses indicadores refletem, não só a qualidade e 

quantidade dos carboidratos, mas a composição da dieta e a combinação de diversos alimentos 

(CASTRO et al., 2014). 

No entanto, a aplicação dos conceitos de IG e CG para o tratamento e prevenção da 

SM ainda é controversa. Estudos transversais e de intervenção que avaliaram a associação 

desses indicadores com a SM e seus componentes, apresentaram resultados divergentes. KIM 

et al. (2008) avaliaram 910 coreanos de 20 anos ou mais e observaram associação entre IG, 

CG e SM entre mulheres com excesso de peso, enquanto dados do Cooper Center 

Longitudinal Study, com 10912 indivíduos norte-americanos entre 20 e 79 anos, verificou essa 

associação somente entre os homens (FINLEY et al., 2010). Pesquisa que utilizou dados do 

NHANES III, realizado de 1988 a 1994 com amostra representativa de residentes nos EUA de 

18 anos ou mais, não observou associação entre a CG e a SM. Nesse estudo o IG não foi 

investigado (CULBERSON et al., 2009). Intervenção em 15 indivíduos com excesso de peso 

com duração de 11 semanas não verificou efeito de dietas com teor comparável de 

macronutrintes, incluindo fibra total, mas com diferenças no IG e na CG em marcadores da 
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SM (VROLIX e MENSINK, 2010). KLEMSDAL et al. (2010) compararam o efeito da dieta 

com baixa CG e da dieta reduzida em gordura total em 202 indivíduos que diferiam conforme 

o grau da SM durante um ano de intervenção e verificaram melhoras clinicamente 

significativas no peso corporal e nos fatores de risco para SM nas duas dietas, entretanto, a 

dieta com baixa CG pareceu menos efetiva em indivíduos sem SM. 

Devido as inconsistências, SONG et al. (2014) investigaram a maneira como os 

componentes da SM se agrupam para posterior associação com dados do consumo alimentar, 

obtidos por meio de 2 a 4 recordatórios alimentares de 24h (R24h) por participante de 141 

invidivíduos de Seul, Coreia do Sul. Três padrões de anormalidades da SM foram 

identificados a partir dos cinco componentes: 1) padrão pressão arterial elevada, composto 

pela pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica; 2) padrão dislipidemia, cujos 

componentes foram a circunferência da cintura, os triacilgliceróis e o HDL-c; 3) padrão 

glicemia elevada, composto pela glicemia. Esses padrões foram responsáveis por 77,7 % da 

variância total observada. O IG e a CG associaram-se aos padrões de maneira distinta. Ambos 

os indicadores foram associados positivamente ao padrão dislipidemia, negativamente ao 

padrão da glicemia elevada e somente a CG associou-se negativamente ao padrão de pressão 

arterial elevada. Os autores não puderam explicar claramente os dois últimos resultados e 

sugeriram como importante limitação do estudo o uso de tabelas internacionais para obtenção 

dos valores de IG e CG. 

Os achados de estudos que avaliaram a relação do IG e da CG com componentes da 

SM também são contraditórios. Revisão sistemática de 45 estudos de intervenção dietética 

controlados verificou que dietas com baixo IG e CG reduziram a glicemia de jejum em 

indivíduos cujo valor da dosagem foi maior do que 90 mg/dL, sendo que o efeito foi maior em 

indivíduos com pior controle glicêmico (LIVESEY et al., 2008). Por outro lado, resultados de 

revisão de ensaios randomizados com alimentação controlada observou que, enquanto dois 

dos estudos investigados não verificaram efeitos significantes para relação entre IG e CG com 

a glicemia de jejum, outros dois observaram maior glicemia de jejum após ingestão de dieta 

de baixo IG quando comparada a dieta de alto IG (KRISTO et al., 2013). Em estudos 

transversais, alguns não verificaram associação entre o IG ou a CG com a glicemia de jejum 

elevada, entretanto, dados Cooper Center Longitudinal Study também observaram que o IG e 

a CG foram protetores para a glicemia de jejum elevada em homens (KIM et al., 2008; 

CULBERSON et al., 2009; CASTRO-QUESADA et al., 2015; FINLEY et al., 2010).  
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Com relação à pressão arterial, resultados do Women’s Health Initiative Observational 

Study indicaram associação inversa entre CG e pressão arterial sistólica em mulheres de etnia 

branca (SHIKANY et al., 2010). No entanto, em estudo de intervenção que comparou dieta 

com baixa CG e dieta reduzida em gordura total, verificou que, após um ano, a pressão arterial 

diastólica foi significativamente reduzida no grupo que seguiu a dieta de baixa CG quando 

comparada ao grupo com a dieta reduzida em gordura (-4,0 ± 8,7 mmHg versus -1,1 ± 8,5 

mmHg) (KLEMSDAL et al., 2010). Em investigação com 1553 indivíduos espanhóis de 20 a 

80 anos livres de doença cardiovascular, o IG e a CG foram associados ao índice de aumento 

da pressão arterial, que permite medir a magnitude da onda de reflexão e conhecer a rigidez 

arterial, sendo um marcador intermediário da doença aterosclerótica (RECIO-RODRIGUEZ et 

al., 2014).  

Diversos estudos investigaram a relação entre IG e/ou CG e triacilgliceróis, mas, como 

para os componentes anteriores, os achados não são uniformes (SHIKANY et al., 2010; 

FINLEY et al., 2010; CULBERSON et al., 2009; KIM et al., 2008). Em amostra de 878 

mulheres de 50 a 79 anos do Women’s Health Initiative Observational Study, a CG foi 

associada positivamente à concentração de triacilgliceróis (SHIKANY et al., 2010). O IG e a 

CG também foram associados aos triacilgliceróis em 10912 homens e mulheres norte-

americanos de 20 a 79 anos (FINLEY et al. 2010). No entanto, essa associação não foi 

observada em outros estudos (CULBERSON et al., 2009; KIM et al., 2008). 

A relação entre IG, CG e HDL-c baixo parece ser consistente na literatura investigada, 

mas os achados variam conforme o sexo e a idade da população estudada. Enquanto alguns 

estudos observaram essa associação em mulheres, inclusive em mulheres entre 50 e 79 anos 

na pós-menopausa, outro estudo encontrou resultado na população total e em homens, outro 

ainda, em homens e mulheres analisados separadamente (KIM et al., 2008; SHIKANY et al., 

2010; CULBERSON et al., 2009; FINLEY et al., 2010). CASTRO-QUEZADA et al. (2015) 

investigaram 343 indivíduos entre 60 e 74 anos da área rural espanhola e não encontraram 

associação entre IG, CG e HDL-c baixo em idosos. 

Poucos estudos verificaram associação entre IG, CG e a circunferência da cintura. 

Estudo transversal realizado com 10912 indivíduos norte-americanos entre 20 e 79 anos essa 

relação foi observada em mulheres, porém, entre os homens encontrou-se o odds ratio (OR) 

de 0,64 (0,52-0,79) para a CG após ajustes por potenciais variáveis de confusão. Nos demais 

estudos não foi observada associação entre esses indicadores e a circunferência da cintura 

(KIM et al., 2008; CULBERSON et al., 2009, CASTRO-QEUZADA et al., 2015). 
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Intervenção com duração de um ano em 202 indivíduos noruegueses que diferiam conforme o 

grau da SM verificou que a dieta reduzida em gordura foi mais efetiva na redução da 

circunferência da cintura quando comparada a dieta com baixa CG (-5,8 cm versus -4,1 cm), 

embora os autores tenham sugerido que esse efeito poderia estar relacionado ao consumo 

elevado de gordura por essa população no início do estudo (39% do total de energia ingerido) 

(KLEMSDAL et al. 2010). 

Os mecanismos que relacionam o IG e a CG aos componentes da SM e às doenças 

crônicas não transmissíveis ainda não estão bem estabelecidos. Os possíveis mecanismos 

estão ilustrados na Figura 3. Dietas com elevado IG e/ou CG, caracterizadas por alimentos de 

rápida digestão e absorção, resultariam em hiperglicemia, com consequente estímulo à 

liberação de insulina. Esses mecanismos, mediados pela ação de hormônios contra 

regulatórios (cortisol, glucagon e hormônio do crescimento) ocasionariam posterior 

hipoglicemia reativa e aumento da liberação de ácidos graxos livres (LUDWIG, 2002). 

Sugere-se que essas respostas metabólicas aumentem a estocagem de gordura e reduzam a 

saciedade, o que possibilitaria o desenvolvimento da obesidade, incluindo a obesidade 

abdominal. O excesso de gordura corporal, somado ao aumento da liberação de ácidos graxos 

livres contribuitria para o desenvolvimento das dislipidemias. Além disso, exposição crônica 

ao consumo de dietas com alto IG, poderia ocasionar resistência insulínica, com posterior 

sobrecarga e falência das células betas pancreáticas, culminando na glicemia de jejum elevada 

e no desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (PAWLAK et al., 2004). As condições de 

obesidade e diabetes mellitus são caracterizadas pela resistência insulínica, estresse oxidativo 

e inflamação crônica, que, agravados pela hiperglicemia, resultariam na disfunção endotelial, 

com possível aumento da pressão arterial e posterior desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (BLAAK et al., 2012). 
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Figura 3. Possíveis relações entre índice glicêmico, carga glicêmica e síndrome metabólica.  

 

Em lilás estão destacados os componentes da síndrome metabólica. 

AGL: Ácidos graxos livres; IG: Índice Glicêmico; CG: Carga Glicêmica 

Fonte: adaptado de BLAAK et al., 2012. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Considerando a elevada prevalência do diabetes mellitus, a utilização da informação 

autorreferida desssa condição torna-se uma importante e conveniente ferramenta para o 

monitoramento e vigilância da população, quando não for possível realizar dosagens 

bioquímicas apropriadas para o diagnóstico, tendo em vista seu baixo-custo e a rapidez na 

coleta e análise do dado. Além disso, estimativas da prevalência de diabetes mellitus na 

população brasileira são relizadas por meio de dados autorreferidos, desse modo, validar essa 

informação e estimar a prevalência do diabetes mellitus na cidade de São Paulo torna-se 

relevante.  

A SM é um meio de identificar indivíduos com risco aumentado para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2, condições 

responsáveis por importante carga de doença mundial e elevado número de mortes. Desse 

modo, conhecer a prevalência de SM no município de São Paulo permite guiar ações de 

prevenção em saúde nessa população a fim de reduzir a incidência de doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2, além de outras condições possivelmente associadas 

à SM. 

Até o momento, não há estudo de base populacional no Brasil que permita estimar 

dados nacionais de SM e sua relação com aspectos da dieta considerados relevantes, como o 

IG e a CG. Portanto, investigar essa relação em estudo com amostra representativa da 

população do município de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo e destino de 

migrantes de diversas partes do Brasil e de outros países, se faz importante. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Validar a informação autorreferida de diabetes mellitus em adultos e idosos do 

município de São Paulo. 

Investigar a relação entre índice glicêmico, carga glicêmica e síndrome metabólica e 

seus componentes em adultos e idosos residentes na cidade de São Paulo. 

 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Caracterizar a população de estudo segundo variáveis socioeconômicas, demográficas, 

antropométricas e de estilo de vida; 

 Estimar a prevalência de diabetes mellitus; 

 Verificar os fatores associados à sensibilidade da informação de diabetes mellitus 

autorreferida; 

 Estimar a prevalência de SM e seus componentes em adultos e idosos do município de 

São Paulo; 

 Descrever o IG e a CG da dieta segundo status de SM e seus componentes; 

 Investigar associação entre IG e CG da dieta e SM e seus componentes. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 

O presente estudo utilizou dados provenientes do Inquérito de Saúde do Município de 

São Paulo, ISA-Capital 2008. Trata-se de um estudo de base populacional, cujo objetivo 

principal é produzir conhecimento sobre diversos aspectos das condições de vida, estado de 

saúde, estilo de vida e uso de serviços de saúde da população da cidade de São Paulo. 

Realizado a cada cinco anos, o ISA-Capital contribui para o monitoramento das condições de 

saúde da população ao longo do tempo e para a avaliação do impacto de políticas de saúde no 

município (SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, 2010). 

Os dados utilizados são provenientes de duas fases do estudo, conforme descrito 

abaixo. 

 Fase I: “Inquérito de Saúde do município de São Paulo – ISA-Capital 2008”, 

coordenado pelo Professor Doutor Chester Luiz Galvão César e pelo Professor Doutor 

Moisés Goldbaum, financiado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e 

realizado entre os anos de 2008 e 2009.  

 Fase II: “Fatores dietéticos, homocisteína, polimorfismos do gene MTHFR e risco 

cardiovascular: estudo de base populacional – ISA-Capital”, coordenado pela 

Professora Associada Regina Mara Fisberg, desdobramento do estudo ISA Capital – 

2008, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP, protocolo nº 2009/15831-0) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq, protocolos nº 481176/2008-0 e 473100/2009-6) e 

realizado entre os anos de 2010 e 2011. 
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4.2 AMOSTRAGEM, DELINEAMENTO E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 

O ISA-Capital 2008 é um estudo com delineamento transversal, de base populacional 

com amostra probabilística de indivíduos residentes em domicílios permanentes localizados 

na área urbana do município de São Paulo. 

A amostra do estudo foi calculada por meio de amostragem probabilística complexa, 

por conglomerados, em dois estágios: setor censitário (unidades primárias de amostragem) e 

domicílio (unidades secundárias de amostragem). No primeiro estágio, foram sorteados 70 

setores censitários dentre os 267 setores censitários da área urbana do município de São Paulo 

contidos no cadastro da PNAD 2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No segundo estágio, domicílios particulares foram sorteados em cada setor, prevendo-se uma 

taxa de não resposta de 20% e encontro de 5 % dos domicílios fechados. O número de 

domicílios amostrados por setor variou de 13 a 90 devido a diferenças nas razões de 

indivíduos por domicílio dos domínios considerados para o estudo. 

Foram fixados oito domínios de estudo de acordo com idade e sexo: menores de um 

ano, de 1 a 11 anos de idade, mulheres de 12 a 19 anos; homens de 12 a 19 anos; mulheres de 

20 a 59 anos; homens de 20 a 59 anos; mulheres de 60 anos ou mais; homens de 60 anos ou 

mais.  

Planejou-se a realização de, no mínimo, 300 entrevistas por domínio de idade e sexo, 

considerando proporções de 0,50, com erros de amostragem de sete pontos percentuais ao 

nível de confiança de 95% e efeito de delineamento de 1,5. 

A fim de preservar a representatividade de cada domínio, diferentes frações de 

amostragem foram aplicadas, levando em consideração a participação dos grupos etários na 

população da área urbana do município de São Paulo. As frações de amostragem foram: 1/1 

para o domínio de menores de um ano; 1/2 para os domínios de 60 anos ou mais; 1/3 para 

domínios de 12 a 19 anos; e de 1/7 para os domínios de 1 a 11 anos e de 20 a 59 anos. A 

amostra final planejada totalizou 4024 indivíduos. Mais detalhes sobre a amostragem da fase I 

do ISA-Capital 2008 podem ser obtidos em ALVES e ESCUDER (2009) (ANEXO A). 

Apesar de todos os grupos etários da população do município de São Paulo 

constituirem a amostra do ISA-Capital 2008, para o presente estudo foram utilizados somente 

dados de adultos e idosos, portanto, optou-se por descrever o fluxograma apenas dessas faixas 
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etárias. Fizeram parte da amostra do ISA-Capital 2008, 2086 indivíduos de 20 anos ou mais 

(1162 adultos e 924 idosos). Para análise do consumo alimentar foi estimada uma subamostra 

da amostra inicialmente planejada, de modo que o primeiro R24h foi coletado em 1102 

indivíduos de 20 anos ou mais (585 adultos e 517 idosos). O segundo R24h foi coletado em 

642 indivíduos (328 adultos e 314 idosos), o que representou perda de 460 indivíduos. 

Realizaram a aferição antropométrica e de pressão arterial e a coleta de sangue para análise de 

dados bioquímicos e de informações do uso de medicamentos 592 indivíduos de 20 anos ou 

mais (302 adultos e 290 idosos), representando perda de 50 indivíduos.  

As perdas da amostra do ISA-Capital 2008 ocorreram principalmente pelo espaço de 

tempo decorrido entre a coleta do primeiro e do segundo R24h, já que os recursos para a fase 

II do estudo só foram obtidos com intervalo de um ano da fase I. Mesmo com a relização de 

três visitas ao domicílio em dias diferentes (dias de semana e de final de semana) na tentativa 

de contatar os indivíduos selecionados, a mobilidade da população (mudança de endereço e 

telefone) e o encontro de domicílios fechados foram os principais responsáveis pelas perdas 

do estudo.  

Dada expressiva perda da amostra original do ISA-Capital 2008, foi necessário 

recalcular o peso amostral para análise dos dados nutricionais e posteriormente, bioquímicos, 

a fim de que os resultados dessa amostra menor pudessem ser representativos da população 

paulistana. Mesmo assim, não houve diferença em relação ao sexo, idade, renda e escolaridade 

entre a população de adultos e idosos da amostra do ISA-Capital 2008 que teve primeiro R24h 

coletado (1102 adultos e idosos) e a amostra remanescente (592 adultos e idosos) (SELEM et 

al., 2013). 

 

 

4.3 AMOSTRA DOS MANUSCRITOS 

 

 

O tamanho da amostra utilizada nos manuscritos dessa dissertação diferiu conforme os 

objetivos de cada artigo. O fluxograma da amostra do ISA-Capital 2008 referentes a adultos e 

idosos e das amostras utilizadas em cada manuscrito está descrito na Figura 4.  
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Figura 4. Fluxograma da distribuição da amostra de adultos e idosos do ISA-Capital 2008 e 

dos manuscritos. 

 

 

 

4.3.1 Primeiro Manuscrito 

 

 

Para o primeiro manuscrito, que teve como objetivo validar o diabetes mellitus 

autorreferido em adultos e idosos do município de São Paulo, foram incluídos dados de 569 

indivíduos (284 adultos e 285 idosos) que tiveram coletadas as informações do questionário 
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estruturado, as medidas do R24h, dados antropométricos, de pressão arterial, uso de 

medicamentos e dados bioquímicos. Para inclusão no estudo foi necessário ter a informação 

da glicemia de jejum e/ou ter relatado uso de medicamento para tratamento de diabetes 

mellitus. Missings na dosagem da glicemia foram obtidos em 24 indivíduos e desses, um 

indivíduo referiu uso de antidiabético oral ou insulina, portanto foi incluído no estudo. 

 

 

4.3.2 Segundo Manuscrito 

 

 

Para o segundo manuscrito, cujo objetivo foi estimar a prevalência da SM e de seus 

componentes em adultos e idosos residentes no município de São Paulo e sua associação com 

o IG e a CG da dieta, foram incluídos 563 indivíduos (297 adultos e 266 idosos) com as 

seguintes informações coletadas: questionário estruturado, R24h, dados antropométricos, de 

pressão arterial, uso de medicamentos e dados bioquímicos. Foram excluídos 29 indivíduos 

com dados de IMC faltantes, pois essa variável foi utilizada como ajuste dos modelos de 

regressão que investigaram relação entre os componentes da SM, o IG e a CG. 

 

 

4.4 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 

A coleta de dados do estudo ISA-Capital 2008 ocorreu em duas fases. Na primeira 

fase, realizada entre setembro de 2008 e fevereiro de 2009, efetuou-se a visita domiciliar em 

que o questionário estruturado foi aplicado por entrevistadores previamente treinados. Foram 

coletados dados demográficos (sexo, data de nascimento, cor da pele autorreferida), 

socioeconômicos (escolaridade, renda familiar per capita, situação conjugal), de estilo de vida 

(primeira medida do R24h, atividade física, tabagismo, etilismo), morbidade referida, uso de 

serviços de saúde, hospitalização, dentre outros. O questionário estruturado encontra-se 

disponível no site Inquéritos de Saúde em São Paulo (GOLDBAUM et al., 2008). 
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A segunda fase ocorreu de janeiro de 2010 a agosto de 2011. Foram realizados a 

segunda medida do R24h, o agendamento e as instruções para a coleta de sangue por meio de 

entrevista via telefone efetuada por estudantes de graduação do curso de Nutrição. Dados 

antropométricos (peso, estatura e circunferência da cintura), bioquímicos, de pressão arterial 

bem como uso de medicamentos foram coletados durante a segunda visita domiciliar, 

realizada por técnico de enfermagem previamente treinado. 

 

 

4.4.1 Dados demográficos e socioeconômicos 

 

 

Coletados por meio de questionário estruturado, os dados demográficos e 

socioeconômicos utilizados nessa dissertação foram: sexo, idade, escolaridade do chefe de 

família, renda familiar per capita, raça autorreferida e situação conjugal.  

O sexo foi analisado como variável dicotômica (homem e mulher). A idade foi medida 

em anos e calculada como a diferença entre a data de coleta e a data de nascimento do 

entrevistado, sendo utilizada de forma contínua (anos) e categórica, classificada em faixa 

etária (adultos, de 20 a 59 anos, e idosos, 60 anos ou mais). A escolaridade do chefe de família 

foi medida em anos de estudo e utilizada de forma contínua e categórica, classificada em até 

cinco anos de estudo e seis anos de estudo ou mais. A renda familiar per capita, calculada por 

meio da soma da renda de todos os membros da família e divida pelos mesmos, foi utilizada 

de forma contínua e categórica (até um salário mínimo e mais de um salário mínimo). A raça 

autorreferida foi classificada em brancos e outras raças (negros, pardos, amarelos e indígenas). 

A situação conjugal foi classificada em com companheiro (casado e união conjugal estável) e 

sem companheiro (solteiro, separado, divorciado e viúvo). 
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4.4.2 Dados de estilo de vida 

 

 

Dados sobre tabagismo foram coletados mediante questões contidas no questionário 

estruturado sobre fumo atual ou pregresso, número de cigarros fumados por dia, tempo de 

exposição à fumaça do cigarro, motivos para cessação do fumo, entre outras. O tabagismo foi 

classificado em nunca fumou, ex-fumante e fumante. 

O etilismo foi investigado por questionário específico para a avaliação de dependência 

alcoólica denominado CAGE – Cutdown, Annoyedbycriticism, Guilty e Eyeopener (EWING, 

1984), contido no questionário estruturado. O ponto de corte adotado para a positividade do 

teste foi de duas ou mais respostas positivas. A ingestão habitual de álcool também foi 

utilizada, estimada por meio da incorporação variável álcool (g/d), proveniente das medidas 

de R24h no software Multiple Source Method. 

Dados sobre atividade física foram coletados por meio do International Physical 

Activity Questionnaire - IPAQ versão longa em português (CRAIG et al., 2003). Utilizou-se a 

atividade física global (domínios de trabalho, transporte, doméstica e tempo livre do IPAQ) e 

a atividade física no lazer (domínio de tempo livre do IPAQ), definidas como atividade física 

vigorosa realizada ≥ três dias por semana e ≥ 20 minutos por sessão ou atividade física 

moderada ≥ cinco dias por semana e ≥ 30 minutos por sessão, e classificada em 

insuficientemente ativo e suficientemente ativo. 

 

 

4.4.2.1 Dados antropométricos 

 

 

Os dados antropométricos foram coletados na segunda visita domiciliar por técnico de 

enfermagem previamente treinado de acordo com os procedimentos da OMS (WHO, 1995).  

Para a aferição do peso, em quilogramas, utilizou-se balança digital calibrada, do tipo 

plataforma (Tanita®, modelo HD-313, capacidade máxima de 150 quilogramas, precisão de 

100 gramas). Para a medição da estatura, em centímetros, utilizou-se estadiômetro portátil 

afixado em parede lisa e sem rodapé (Seca®, modelo 208, medição máxima 200 centímetros, 
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precisão de 0,1 centímetros). A circunferência da cintura foi aferida com o auxílio de uma fita 

métrica flexível inelástica. 

O peso, a estatura e a circunferência da cintura foram realizados em duplicata com o 

indivíduo descalço e vestindo roupas leves. A aferição do peso foi realizada com o indivíduo 

posicionado no centro da balança, ereto com pés juntos e braços estendidos ao longo do corpo. 

A aferição da estatura foi realizada com o indivíduo ereto, posicionado no plano de Frankfurt, 

de modo que calcanhares, panturrilhas, nádegas, ombros e a parte posterior da cabeça 

encostassem-se à superfície do estadiômetro. A circunferência da cintura foi aferida com a fita 

métrica posicionada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca no momento da 

expiração (WHO, 1995). Foi elaborado um manual com os procedimentos sistematizados para 

consulta do técnico de enfermagem (FISBERG e MARCHIONI, 2012). 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da equação de Quetelet (IMC 

= peso(kg) / altura(m)
2
) e classificado em sem excesso de peso (adultos - IMC < 25 kg/m

2
; 

idosos - IMC < 28 kg/m
2
) e com excesso de peso (adultos - IMC ≥ 25 kg/m

2
; idosos - IMC ≥ 

28 kg/m
2
), segundo os pontos de corte propostos pela OMS (1998) para adultos e pela OPAS 

para idosos (LEBRÃO e DUARTE, 2003). 

A circunferência da cintura foi classificada em adequada e inadequada segundo pontos 

de corte propostos pela IDF e AHA/NHLBI (ALBERTI et al., 2009). 

 

 

4.4.2.2 Dados dietéticos 

 

 

Os dados do consumo alimentar foram coletados por meio de dois R24h. Esse método 

consiste no registro de todos os alimentos e bebidas ingeridos no dia anterior à entrevista, do 

momento em que o indivíduo acordou até a hora em que foi dormir. As coletas foram 

realizadas em dias não consecutivos, representando todos os dias da semana e estações do ano.  

A primeira medida do R24h foi coletada durante a primeira visita domiciliar por meio 

do Multiple Pass Method, um processo padronizado, que visa manter o indivíduo interessado e 

engajado na entrevista, ajudando-o a recordar-se de todos os itens consumidos (GUENTHER 

et al., 1995). Esse método sugere a coleta de dados por meio de cinco passos: 
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Passo 1 - Listagem rápida (Quick List), 

Passo 2 - Revisão da listagem rápida (Forgotten Foods List) 

Passo 3 – Definição do horário e local da refeição (Time and Occasion) 

Passo 4 - Ciclo de detalhamento e revisão (Detail and Review) 

Passo 5 – Revisão final do recordatório (Final Probe) 

A segunda medida do R24h foi realizada via telefone, cerca de sete dias antes da 

segunda visita domiciliar. As entrevistas foram gravadas para posterior consulta. A coleta dos 

dados foi assistida pelo sistema de entrevista do software Nutrition Data System for Research 

(NDS-R) versão 2007, que se assemelha à versão computadorizada do Multiple Pass Method, 

o chamado Automated Multiple Pass Method (BLANTON et al., 2006), pois habilita a mesma 

estrutura para coleta de dados. O manual para aplicação do R24h em entrevista no domicílio e 

via telefone encontra-se no Manual de Avaliação do Consumo Alimentar em estudos 

populacionais (MARCHIONI e FISBERG, 2012). 

Após a coleta das duas medidas do R24h, as medidas caseiras foram convertidas em 

unidade de peso e volume por meio dos livros de PINHEIRO et al. (2000) e FISBERG e 

VILLAR (2002) para posterior digitação no software NSD-R. 

O software NSD-R foi desenvolvido pelo Nutrition Coordinating Center da University 

of Minnesota (Minneapolis, MN, USA) e a versão utilizada contém informações de mais de 

18.000 alimentos com valores para 155 nutrientes e outros componentes alimentares (NCC, 

2007). A principal fonte de dados do NDS-R é a tabela de composição de alimentos 

desenvolvida pelo United States Department of Agriculture (USDA). Desse modo, os 

alimentos digitados em cada inquérito tiveram o valor nutricional confrontado com os valores 

disponíveis em tabelas nacionais (NEPA, 2011; USP, 2008). Alimentos com similaridade 

entre 80 e 120% para energia, carboidratos, proteínas e gordura total foram selecionados para 

a digitação. Preparações culinárias que não constavam na base de dados do programa foram 

consultadas nas publicações de PINHEIRO et al. (2000) e FISBERG e VILLAR (2002), bem 

como em livros e sites de culinária para inclusão no banco de dados do NDS-R. 

Nutrientes utilizados nos manuscritos que não tiveram os valores confrontados com as 

tabelas nacionais na etapa da digitação dos inquéritos, foram corrigidos após a exportação dos 

dados do NDS-R de acordo com os valores disponíveis nas tabelas nacionais, caso a 

porcentagem de concordância não estivesse entre 80 e 120% (NEPA, 2011; USP, 2008). 
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O valor energético total, expresso em kcal, foi calculada por meio da aplicação dos 

fatores de conversão propostos pela Food and Agriculture Organization (FAO)/OMS (2003) 

para carboidratos disponíveis (4 kcal/g), proteínas (4 kcal/g), gorduras (9 kcal/g), álcool (7 

kcal/dia) e fibras totais (2 kcal/g), obtidos do programa NDS-R. 

A ingestão habitual de nutrientes foi estimada por meio de técnicas de modelagem 

estatística incorporadas no software Multiple Source Method (MSM), plataforma online que 

estima a ingestão habitual de nutrientes e alimentos com base nos dados provenientes de dois 

ou mais inquéritos alimentares de curto prazo (como o R24h) coletados em cada indivíduo da 

amostra ou em uma parte dela. Para estimativa da distribuição da ingestão habitual, o MSM 

leva em consideração a combinação da probabilidade e da quantidade de consumo permitindo 

incorporação de covariáveis no modelo (DIFE, 2011; HAUBROCK et al, 2011).  

Os nutrientes e indicadores utilizados nos manuscritos foram: energia (kcal/d), 

carboidratos (g/d), proteína (g/d), gordura total (g/d), fibra total (g/d), álcool (g/d), índice 

glicêmico (%), carga glicêmica (gramas). 

 

 

4.4.2.2.1 Dados de IG e CG 

 

 

Dados de IG e CG foram obtidos por meio do software NDS-R, considerando a glicose 

como referência. Os valores de IG do NDS-R foram compilados de uma variedade de 

relatórios publicados, principalmente da tabela internacional elaborada por FOSTER-

POWELL et al. (2002). Para itens não disponíveis, os valores foram imputados segundo 

metodologia relatada por FLOOD et al. (2006), que utilizaram dados de IG publicados para 

atribuir um valor correspondente a 4200 itens alimentares reportados por adultos na 

Continuing Survey of Food Intakes by Individuals (CSFII) do USDA de 1994-1996. Os 

autores propuseram um critério de decisão para atribuição dos valores de IG baseado nas 

semelhanças nutricionais de alimentos e considerando a contribuição do alimento para 

ingestão de carboidrato. Para receitas ou alimentos com mais de um ingrediente, o valor de IG 

foi estimado por meio da ponderação dos carboidratos disponíveis na preparação. Os valores 

de IG foram corrigidos por meio de dados disponíveis na Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos – TBCA-USP, cujas análises da resposta glicêmica de 41 alimentos para 
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formulação da tabela foram realizadas em indivíduos eutróficos considerados saudáveis (USP, 

2008; GIUNTINI et al., 2009). 

A CG foi calculada pelo NDS-R multiplicando-se a quantidade de carboidrato 

disponível no alimento pelo IG do alimento em questão e dividindo esse valor por cem. Para 

receita ou formulação, o cálculo foi realizado por meio da soma da CG de ingredientes 

individuais e para refeição ou dieta diária, o cálculo foi feito por meio da soma da CG dos 

alimentos (NCC, 2007). 

 

 

4.4.3 Dados de pressão arterial 

 

 

A pressão arterial foi aferida durante a segunda visita domiciliar por meio de um 

monitor de pressão automático calibrado (Omron model HEM-712C, Omron Health Care, Inc, 

USA). A aferição foi realizada nos braços direito e esquerdo, ambos livres de roupas, com o 

indivíduo sentado e em silêncio, respeitando-se o intervalo de um minuto entre as medições. 

Realizaram-se outras duas medidas com mesmo intervalo de tempo no braço em que se 

registrou o maior valor de pressão arterial, conforme protocolo proposto pela V Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão (SBC, 2007).  

A pressão arterial foi utilizada nos manuscritos para classificação da hipertensão 

arterial juntamente com a informação do uso de medicação anti-hipertensiva segundo critérios 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da IDF e AHA/NHLBI, conforme os objetivos de 

cada manuscrito (SBC, 2007; ALBERTI et al., 2009). 
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4.4.4 Dados bioquímicos 

 

 

A coleta de sangue foi realizada na segunda visita domiciliar por técnico de 

enfermagem instruído a seguir os procedimentos padronizados para coleta de amostras 

biológicas do estudo ISA-Capital 2008 (MARCHIONI e FISBERG, 2012). 

Para coleta de sangue, os participantes foram orientados a realizar jejum de 12 horas 

para alimentos e bebidas (para bebidas alcoólicas solicitou-se jejum mínimo de 36 horas), e 

não praticar atividade física ou realizar esforços físicos exaustivos nas 24 horas precedentes a 

realização do exame. As orientações e o agendamento da coleta foram realizados durante a 

entrevista via telefone. 

Foram coletados aproximadamente 20 mL de sangue por meio de punção venosa em 

tubos secos e com EDTA (ácido etileno-diamino-tetracético), previamente etiquetados, 

contendo o número de identificação do indivíduo. Os tubos foram acondicionados em caixas 

de isopor contendo gelo reciclável e transportados ao Laboratório de Nutrição Humana da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, para centrifugação e retirada das 

alíquotas de soro e plasma. As alíquotas foram armazenadas em congelador a -80º C a fim de 

permitir dosagem posterior em laboratório externo credenciado. 

Os dados bioquímicos utilizados nesse estudo foram: HDL-c, triacilglicerol sérico e 

glicemia de jejum sérica. O HDL-c, bem como os triacilgliceróis séricos foram determinados 

mediante método colorimétrico-enzimático (Cobas, Roche/Hitachi, Mannheim, Baden-

Württemberg, Alemanha). A glicemia de jejum foi determinada por meio do método 

enzimático da glicose oxidase (Glicose Liquiform, Labtest, Lagoa Santa, Minas Gerais, 

Brasil), utilizando sistema automatizado (Labmax 240, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). 

 

 

4.4.5 Uso de medicamentos  

 

 

O uso de medicamentos foi investigado em indivíduos com hipertensão e com diabetes 

mellitus durante a primeira visita domiciliar por meio das perguntas contidas no questionário 
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estruturado: “O que o(a) sr.(a) faz para “controlar” o seu diabetes?” e “O que o(a) sr.(a) faz 

para “controlar” a sua pressão alta?”, as quais, apresentavam dentre as opções de reposta: 

“toma insulina de rotina” ou “toma medicamento oral de rotina” para diabetes mellitus, e 

“toma medicação de rotina” para a hipertensão (ANEXO B).  

A investigação sobre uso de medicamentos também foi realizada na segunda entrevista 

no domicílio, antes da coleta de sangue, por meio da pergunta: “atualmente, fez uso de algum 

medicamento e/ou suplemento?”, “qual?”. Foi solicitado aos indivíduos que relatassem o 

nome comercial ou o princípio ativo do medicamento, bem como a dosagem em uso. Para 

medicamentos descritos apenas pelo nome comercial, fez-se a identificação do princípio ativo 

para posterior classificação do medicamento segundo a finalidade ou indicação (ANEXO C). 

As informações de uso de medicamentos para diabetes mellitus, hipertensão arterial e 

dislipidemias foram utilizadas nos manuscritos para classificação dos indivíduos segundo 

status das patologias mencionadas, juntamente com dados bioquímicos e de pressão arterial. 

 

 

4.4.6 Diabetes mellitus autorreferida e diagnosticada 

 

 

A informação de diabetes mellitus autorreferida foi obtida do bloco de doenças crônicas 

do questionário estruturado. Perguntou-se ao entrevistado: “O(a) sr.(a) tem alguma doença 

crônica, uma doença de longa duração ou que se repete com alguma frequência?”. Caso o 

entrevistador assinalasse a opção “Diabetes (se for somente diabetes gestacional assinalar não)”, 

o indivíduo foi considerado com diabetes mellitus autorreferido (ANEXO D). 

A definição de diabetes mellitus diagnosticado foi feita pela dosagem da glicemia 

sérica de jejum e por meio do uso de medicamentos, considerado nos dois momentos em que 

foi investigado (questionário estruturado e anterior a coleta de sangue). Foi classificado com 

diabetes mellitus o indivíduo com o valor da glicemia de jejum ≥126 mg/dL e/ou em uso de 

medicamentos (hipoglicemiante oral e/ou insulina), conforme critério vigente na época em que 

o estudo foi realizado (SBD, 2008). 
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4.4.7 Plano de saúde, hospitalização e morbidade de 15 dias 

 

 

Informações sobre plano de saúde, hospitalização e morbidade de 15 dias foram 

coletadas durante primeira visita domiciliar por meio das seguintes questões contidas no 

questionário estruturado: “O(a) sr.(a) tem convênio ou plano de saúde (médico ou 

odontológico)?”, “O(a) sr.(a) esteve internado nos últimos 12 meses?” e “O(a) sr.(a) teve 

algum problema de saúde, nos últimos quinze dias?”. 

 

 

4.4.8 Classificação de SM 

 

 

A SM e seus componentes foram definidos por meio do critério harmonizado pela IDF 

e pela AHA/NHLBI (ALBERTI et al., 2009). Foram considerados com SM indivíduos com 

três ou mais dos cinco critérios: elevada circunferência da cintura (≥ 90 cm para homens e ≥ 

80 cm para as mulheres); elevados triacilgliceróis (≥ 150 mg/dL) ou uso de fibratos e/ou ácido 

nicotínico; reduzido HDL-c (< 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mulheres) ou uso de 

fibratos e/ou ácido nicotínico; elevada pressão arterial (pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg 

ou pressão arterial diastólica ≥ 85 mmHg) ou uso de medicação anti-hipertensiva; elevada 

glicemia de jejum (≥ 100 mg/dL) ou uso de medicação hipoglicemiante. Não foram 

considerados os medicamentos para tratamento do HDL-c baixo e dos triacilgliceróis 

elevados. A SM foi codificada como variável dicotômica (presença ou ausência).  

 

 

4.5 VARIÁVEIS DE ESTUDO 
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As variáveis utilizadas nesse estudo diferem conforme os objetivos e as análises 

estatísticas de cada manuscrito. No Quadro 2 estão descritas as variáveis utilizadas no 

manuscrito 1 e no Quadro 3, as utilizadas no manuscrito 2. 

Quadro 2. Variáveis de estudo do manuscrito 1. 

Variáveis Tipo Descrição 

Faixa etária variável qualitativa ordinal 
adultos (20 a 59 anos) (0), idosos (60 anos ou mais) 

(1) 

Sexo variável qualitativa nominal masculino (0), feminino (1) 

Educação do chefe de família variável qualitativa ordinal até 5 anos de estudo (0), mais de 5 anos de estudo (1) 

Renda familiar per capita variável qualitativa ordinal 
até 1 salário mínimo/mês (0), mais de 1 salário 

mínimo/mês (1) 

Cor/raça autorreferida variável qualitativa nominal 
branco (0), não branco (negros, pardos, amarelos e 

indígenas) (1) 

Situação conjugal variável qualitativa nominal 

com companheiro (casado, união estável) (0), sem 

companheiro (solteiro, separado, divorciado, viúvo) 

(1) 

Tabagismo variável qualitativa nominal nunca fumou (0), ex-fumante (1), fumante (2) 

Uso abusivo de álcool variável qualitativa ordinal possivelmente não (0), possivelmente sim (1) 

Ingestão álcool variável qualitativa ordinal 
1° tercil de consumo (1), 2° tercil de consumo (2), 3° 

tercil de consumo (3) 

Atividade física variável qualitativa ordinal suficientemente ativo (0), insuficientemente ativo (1) 

IMC variável qualitativa ordinal sem excesso de peso (0), com excesso de peso (1) 

Circunferência da cintura variável qualitativa ordinal adequada (0), inadequada (1) 

Hipertensão variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

Plano de saúde variável qualitativa nominal não (0), sim (1) 

Hopitalização nos últimos 12 meses variável qualitativa nominal não (0), sim (1) 

Problema de saúde nos útlimos 15 

dias 
variável qualitativa nominal não (0), sim (1) 

Diabetes mellitus autorreferida* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

Diabetes mellitus diagnosticada* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

*variáveis principais do manuscrito  
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Quadro 3. Variáveis de estudo do manuscrito 2. 

Variáveis Tipo Descrição 

Sexo variável qualitativa nominal masculino (0), feminino (1) 

Idade variável quantitativa contínua em anos 

Faixa etária variável qualitativa ordinal 
adultos (20 a 59 anos) (0), idosos (60 anos ou mais) 

(1) 

Cor/raça autorreferida variável qualitativa nominal 
branco (0), não branco (negros, pardos, amarelos e 

indígenas) (1) 

Educação do chefe de família variável quantitativa contínua em anos de estudo 

Renda familiar per capita variável quantitativa contínua em reais 

Tabagismo (3 categorias) variável qualitativa nominal nunca fumou (0), ex-fumante (1), fumante (2) 

Tabagismo (2 categorias) variável qualitativa nominal nunca fumou (0), ex-fumante/fumante (1) 

Álcool variável quantitativa contínua g/d 

Atividade física variável qualitativa ordinal suficientemente ativo (0), insuficientemente ativo (1) 

IMC variável qualitativa ordinal sem excesso de peso (0), com excesso de peso (1) 

Energia variável quantitativa contínua g/d 

Carboidrato variável quantitativa contínua g/d 

Proteína variável quantitativa contínua g/d 

Gordura total variável quantitativa contínua g/d 

Fibra total variável quantitativa contínua g/d 

Índice glicêmico* variável quantitativa contínua % 

Carga glicêmica* variável quantitativa contínua g 

SM* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

Glicemia de jejum* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

HDL-c* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

Triacilgliceróis* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

Pressão arterial* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

Circunferência da cintura* variável qualitativa ordinal não (0), sim (1) 

*variáveis principais do manuscrito 

 

 



52 

 

 

 

 4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Todas as análises foram realizadas considerando o desenho amostral do estudo por 

meio do módulo survey do software Stata versão 12.0, a fim de que os resultados fossem 

representativos da população de adultos e idosos do município de São Paulo. Foi considerado 

nível de significância inferior 0,05. As análises estatísticas realizadas estão descritas nos 

respectivos manuscritos. 

A fim de verificar os alimentos que contribuem com a ingestão de IG e CG dos 

residentes no município de São Paulo, os 482 alimentos consumidos pelos adultos no primeiro 

R24h foram classificados em 186 grupos de acordo com a frequência de consumo e 

similaridade do IG. O mesmo procedimento foi realizado para os idosos, nos quais 374 

alimentos consumidos foram classificados em 156 grupos. A contribuição de cada item para a 

ingestão de IG e CG foi obtida através do método proposto por BLOCK et al. (1985), o qual 

estima a partir da ingestão total do nutriente em questão, a porcentagem correspondente aos 

alimentos ou grupos de alimentos consumidos pela população. Considerou-se o desenho 

amostral do estudo. Esse resultado não foi incluído nos manuscritos elaborados nessa 

dissertação e está apresentado no ANEXO E. 

 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo (ANEXO F). Ambas as fases do ISA-Capital 2008 cumpriram 

as exigências da Resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho nacional de Saúde 

que regulamenta as normas de pesquisas envolvendo seres humanos. O ISA-Capital 2008 

também foi aprovado pela secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (ANEXOS G) e pelo 

Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (ANEXO H) 

(CAAE nº 26800414.1.0000.5421). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e discussão dessa dissertação estão apresentados no formato de artigos 

científicos.  

 Manuscrito 1: “Validation of self-reported diabetes in a representative sample of São 

Paulo city”, submetido a Revista de Sáude Pública. 

 Manuscrito 2: “Relação entre a qualidade do carboidrato e a prevalência de síndrome 

metabólica: estudo de base populacional”, será traduzido e submetido após avaliação da banca 

examinadora.  
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Abstract 

Objective: This study aimed to validate self-reported diabetes mellitus (DM) in adults and 

elderly residents in the city of São Paulo. Methods: Data were used from 569 subjects (284 

adults and 285 elderly) involved in the cross-sectional population-based study, Health Survey 

of São Paulo. Diagnosed DM was defined as fasting blood glucose ≥7.0 mmol/L (126 mg/dL) 

and/or oral hypoglycemic and/or insulin use. The validation of self-reported DM was 

determined by sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. 

Poisson regression with robust variance was used to identify factors associated with self-

reported DM sensitivity. The study sample design was considered for all analyzes. Results: 

The sensitivity of self-reported DM was 63.8% (95% CI: 49.2-76.3), the specificity was 

99.7% (95% CI: 99.1-99.9), the positive predictive value was 95.5% (95% CI: 84.4-98.8) and 

the negative predictive value was 96.9% (95% CI: 94.9-98.2). The prevalence of the correct 

answer for DM condition was higher among elderly (PR=2.0 (95% CI: 1.2-3.5)) when 

compared to adults. Conclusions: Self-reported DM is valid, especially in the elderly 

population of São Paulo city. The results indicate the need for DM screening asymptomatic 

individuals that have one or more risk factors for DM, mainly in the adult population of this 

city. 

Descriptors: Diabetes Mellitus, Validation Studies, Epidemiology, Prevalence, Cross-

Sectional Studies.  
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Resumo 

Objetivo: Validar o diabetes mellitus (DM) autorreferido em adultos e idosos residentes no 

município de São Paulo. Metodologia: Foram utilizados dados de 569 indivíduos (284 

adultos e 285 idosos), participantes do estudo transversal de base populacional Inquérito de 

Saúde do Município de São Paulo. O diagnóstico de DM foi definido pela glicemia de jejum ≥ 

7,0 mmol/L (126 mg/dL) e/ou uso de medicamentos (hipoglicemiante oral e/ou insulina). A 

validação do DM autorreferido foi realizada por meio do cálculo da sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos positivo e negativo. A regressão de Poisson com variância 

robusta foi utilizada para verificar os fatores associados à sensibilidade do dado autorreferido. 

Para todas as análises, considerou-se o desenho amostral do estudo. Resultados: A 

sensibilidade do DM autorreferido foi de 63,8% (IC 95%: 49,2-76,3), a especificidade de 

99,7% (IC 95%: 99,1-99,9), o valor preditivo positivo foi de 95,5% (IC 95%: 84,4-98,8) e o 

valor preditivo negativo de 96,9% (IC 95%: 94,9-98,2). A prevalência da resposta correta 

dada condição de DM foi maior entre idosos (RP=2,0; IC 95%: 1,2-3,5) quando comparados 

aos adultos. Conclusões: O uso do dado autorreferido de DM é válido, especialmente entre 

idosos residentes no município de São Paulo. Os resultados evidenciam a necessidade do 

rastreamento do DM em indivíduos assintomáticos que apresentem um ou mais fatores de 

risco para o DM, principalmente na população adulta desse município. 

Descritores: Diabetes Mellitus, Estudos de Validação, Epidemiologia, Prevalência, Estudos 

Transversais
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Introduction 

Diabetes mellitus (DM) is a heterogeneous group of metabolic disorders characterized by 

hyperglycemia caused by defects in insulin action and/or insulin secretion 
2
. More than 90% 

of the cases of DM correspond to type 2 DM, whose prevalence is increasing, especially in 

developing countries 
4
. Data from 133 studies of 91 countries suggest that the overall 

prevalence of DM, estimated as 6.4% in 2010, will be 7.7% in 2030, reaching 439 million 

people and representing a significant impact on national health systems 
22

. 

Data from 27 Brazilian cities evaluated in the VIGITEL (Risk and Protective Factors 

Surveillance for Chronic Diseases Telephone Survey) showed a prevalence of 6.9% (95% CI: 

6.5 – 7.3) for self-reported DM, with a growth of 0.21 percentage points per year when the 

2006-2013 prevalence rates were monitored 
16

. Data from the same study suggest the 

prevalence of 8.2% (95% CI: 6.9-9.6) for self-reported DM in the city of São Paulo in 2013 
16

. 

Even more alarming figures were presented by the Brazilian Longitudinal Study of Adult 

Health (ELSA-Brazil), conducted in six Brazilian cities with 15,102 civil servants aged 

between 35-74 years, whose prevalence of DM was 19.7% (95% CI: 19.0-20.3), determined 

by laboratory tests of fasting glucose, oral glucose tolerance test and glycated hemoglobin 
19

. 

In this scenario, the use of self-reported DM information becomes an important and 

convenient tool for population monitoring and surveillance, owing to its low-cost and speed in 

data collection and analysis 
10

. 

Self-reported DM has often been used in national and international surveys 
16,18,24

. Some 

studies have been conducted in order to validate this self-reported information through 

biochemical tests, for specific locations and populations 
6,10,13,17,20

. However, there is no 

consensus on the precision and accuracy of this data 
20

. Thus, the purpose of this study is to 

validate self-reported DM in adults and elderly living in the city of São Paulo. 

Methods 

Data were used from the Health Survey of São Paulo, a cross-sectional population-based study 

with probabilistic sampling of urban area residents in this city.  

Briefly, the sample was calculated by conglomerates in two stages: census tract (primary 

sampling units) and home (secondary sampling units). In the first stage, 70 census sectors 

were randomly selected from the register of the National Household Survey (PNAD) 2005 of 
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the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). Domains of study were set 

according to age and sex. In order to preserve the representativeness of each domain, different 

sampling fractions were applied, taking into account the participation of age groups in the 

population of the urban area of São Paulo. Details of sampling are described in Alves and 

Escuder 
1
. 

The study involved 2086 adults (20-59 years) and elderly (60 years or older) of both sexes. 

From these, 1662 had two 24-hour dietary recalls (24hR) collected for food intake analysis 

and 592 had blood samples taken for biochemical data analysis. There was no difference in 

terms of gender, age, income and education between the original Health Survey of São Paulo 

sample and the remaining sample 
21

. 

For the present study, 569 individuals were selected (284 adults and 285 elderly), aged 20 

years or older, who had fasting glucose evaluated and/or reported the use of oral 

hypoglycemic agents or insulin. Twenty three individuals were excluded because they had 

missing values for glucose analysis. 

In 2008, information was obtained in-home, using a structured questionnaire administered by 

trained interviewers, who collected demographic, socioeconomic, lifestyle, health conditions 

and health care service data. 

The first 24hR was collected in the first home visit and conducted through the Multiple-Pass 

method 
11

, in which the respondent is guided through five steps (quick listing, quick listing 

review, naming meals, detail cycle and general review) in a standardized process, which helps 

to maintain the individual interested and engaged in the interview, and helps them remember 

all the items consumed. The second 24hR was conducted by telephone, between two to three 

days before the second home visit, using the interview system of the Nutrition Data System 

for Research (NDS-R) version 2007, developed by the Nutrition Coordinating Center at the 

University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA, which resembles the computerized version 

of the Multiple-Pass method, the Automated Multiple-Pass method as it enables the same 

structure to collect dietary data in five steps. 

A second home visit was made for anthropometric and blood pressure measurements, venous 

blood collection and investigation about drugs use. The measurements were performed by a 

previously trained nursing technician, according to the procedures for weight, height 
25

, waist 

circumference 
8
 and blood pressure 

21
 measurements. 

For blood collection, participants were instructed to fast for 12 hours, without eating or 

drinking (for alcoholic beverages the minimum fast should be of 36 hours), and no physical 
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activity or exhaustive physical efforts should be performed during the 24 hours preceding the 

test. Blood samples were collected into vacuum tubes with a clot activator (BD Vacutainer, # 

368660, Franklin Lakes, NJ, USA), packed in coolers and immediately transported to the 

laboratory for processing. 

The self-reported DM information was obtained from the structure questionnaire through the 

answer to the question: "Do you have a chronic disease, a long term disease or a disease that 

recurs from time to time?" When the individual answered "Diabetes (if only gestational 

diabetes, select no)", he or she was considered self-reported DM. A subsequent question was 

made: “Who told you that you have diabetes?”. All individuals answered that a doctor made 

the diagnosis. 

The laboratory diagnosis was made by fasting serum glucose measurement, determined 

through the enzyme glucose oxidase method (Glucose Liquiform, Labtest, Lagoa Santa, 

Minas Gerais, Brazil), using an automated system (LabMax 240, Lagoa Santa, Minas Gerais, 

Brazil ). All biochemical analyses were carried out in duplicate with a 10% variation limit set 

as the criterion for repetition of the assay. 

The use of drugs was investigated by asking a question on the day of blood collection: "Do 

you currently make use of any medication and/or supplement?” "Which one?”. The use of 

medication was also considered when the individual selected the options "take routine insulin" 

or "take routine oral medication" for the question "What do you do to "control" your 

diabetes?" (question included in the structured questionnaire). The individual was classified as 

having DM if the value of fasting glucose was ≥ 7 mmol/L (126 mg/dL) and/or using 

medications (oral hypoglycemic and/or insulin), according to current criteria at the time the 

study was conducted 
23

. 

Prediabetes was characterized by fasting glucose levels between 5.6 mmol/L (100 mg/dL) and 

6.9 mmol/L (125 mg/dL) and without the use of oral hypoglycemic agents or insulin 
23

. 

Alcoholism was investigated by a specific questionnaire to assess alcohol dependence, named 

CAGE - Cutdown, Annoyedbycriticism, Guilty and Eyeopener 
7
. The cutoff point adopted for 

positivity of the test was two or more positive answers. The usual alcohol intake was 

estimated by incorporation of 24hR data in the Multiple Source Method software. 

Physical activity data was collected through the International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ), long version 
5
. For the analyses, leisure physical activity was considered, classified as 

sufficient (practicing physical activity for at least 30 minutes a day, five days a week, of 
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moderate intensity, or at least 20 minutes a day, three days a week, of vigorous intensity), or 

insufficient. 

Body mass index was calculated using the ratio of weight by the square of height (BMI = 

weight [kg] / height [m]
2
) and classified according to the World Health Organization 

25
 for 

adults and Pan American Health Organization (OPAS) 
12

 for elderly. The BMI data were 

categorized into overweight (overweight and obesity) and not overweight (underweight and 

normal weight). 

Waist circumference was classified as adequate or inadequate according to the cutoff points of 

88 cm for women and 102 cm for men 
8
. 

Hypertension was defined as systolic blood pressure ≥ 140 mmHg and diastolic blood 

pressure ≥ 90 mmHg and/or the use of drugs 
21

. 

The study sample design was considered for all statistical analyses by using survey module 

commands available on Stata version 12.0. The analyses were performed using a significance 

level of 5%. 

The prevalence of DM was calculated for the total population and by age group (adults and 

elderly). Differences between the relative frequencies of socioeconomic and lifestyle variables 

according to the DM condition was determined through Pearson chi-square tests. Absolute and 

relative frequencies were used to compare diagnosed DM and self-reported DM. 

The validation of self-reported DM was determined by sensitivity (proportion of individuals 

with DM that self-reported the condition), specificity (proportion of individuals without DM 

who reported not having the condition), positive predictive value (proportion of individuals 

who self-reported DM and were classified as having the condition) and negative predictive 

value (proportion of individuals who self-reported not having DM and were classified as 

such). The DM diagnosis (individual with the value of fasting glucose ≥ 7 mmol/L (126 

mg/dL) and/or using oral hypoglycemic agents and/or insulin) was considered as reference for 

these calculations. The validation of self-reported data were also determined according to 

demographic, socioeconomic and lifestyle variables. 

The univariate Poisson regression with robust variance was used to identify factors associated 

with self-reported DM sensitivity, so that the model determined the probability of correct 

answer given the presence of DM. 

The University Research Ethics Committee and the Ethics Committee of the Municipal Health 

Secretariat of São Paulo approved this study. The objectives of the study were explained to all 

potential participants and it was emphasized that their participation would be completely 
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voluntary. All those who agreed to participate in the study, before starting any procedure, 

signed the written informed consent. 

Results 

DM prevalence among residents in the urban area of the city of São Paulo was estimated at 

8.0% (95% CI: 6.1-10.6), 5.0% in adults (95% CI: 3.0-8.2) and 20.7% in elderly (95% CI: 

16.1-26.1). The prevalence of prediabetes in the study population was 4.4% (95% CI: 2.7-7.3). 

 Of the individuals with DM, 79.5% (95% CI: 64.0-89.4) were using oral hypoglycemic 

agents (71.9% of adults and 87.0% of elderly) and 11.1% (95% CI: 4.7-24.1) were using 

insulin (11.9% of adults and 10.3% of elderly). From individuals who self-reported DM, the 

elderly accounted for most of who reported routine medical visits for DM care, 61.3% (95% 

CI: 40.4-78.7) for elderly against 38.7% (95% CI: 21.3-59.6) for adults. 

The sample studied comprised subjects that were predominantly female (53.4 %), adults (80.7 

%), with white self reported skin-color (51.6 %), with education of the household head of six 

or more years (72.7 %), with per capita family income of more than one minimum wage (62.4 

%), without partner (52.6%) and possibly not alcohol abusers (89.2 %). Among the 

individuals with DM, there was a predominance of eldery, of subjects with education of 

household head up to five years, former smokers, with overweight, inadequate waist 

circumference and hypertension (Table 1). 

Data from the present study shows that 2.9% (95% CI: 1.7-4.9) of the population of adults and 

elderly of São Paulo city in 2008 were unaware of having DM. Of the individuals with DM, 

63.8% self-reported the condition, while 36.2% were unaware of having the disease (Table 2). 

Adults corresponded to 80.4% (95% CI: 57.9-92.5) of these individuals. 

Table 3 shows the validation of self-reported DM. When the population was stratified by 

socioeconomic and lifestyle characteristics, the sensitivity was higher among the elderly when 

compared to adults, and the negative predictive value was higher among non-hypertensive 

compared to hypertensive (Table 4). For other categories there was no difference regarding 

specificity and positive predictive values. 

In the univariate Poisson regression model, only the age group was associated with sensitivity 

(Table 5). The prevalence of the correct answer for DM condition was higher among elderly 

(PR=2.0 (95% CI: 1.2-3.5)) when compared to adults. The absolute number of individuals 

with DM (n = 82) did not allow performing Poisson multiple regression analysis. 
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Discussion 

The results indicate that in order to use the self-reported DM data for residents in the city of 

São Paulo, it is necessary to consider the age group of the study population, seeing that, while 

the sensitivity of this information is 85.8% (95% CI: 70.7-93.8) in elderly, it is only 42.1% 

(95% CI: 22.4-64.6) in adults, even though the sensitivity in the study population has been 

63.8% (95% CI: 49.2-76.3). 

A Brazilian study that evaluated the self-reported DM information in elderly of Bambuí - MG, 

had a sensitivity rate of 57.1% (95% CI: 50.3-63.8) 
13

. In international studies that 

investigated the self-reported DM among adolescents, adults and elderly, the sensitivity 

ranged from 30.1% (95% CI: 24.0-36.2) to 70.4% (95% CI: 64.5-75.8) 
6,10,17,20

. The results 

show that, as in this study, the sensitivity depends on the study population. 

One of the causes of the sensitivity variation is the criterion that defines the DM for validation 

of self-reported data. Schneider et al. 
20

 found that the definition of DM as fasting glucose ≥ 

7.8 mmol/L (140 mg/dL) or the use of drugs had higher sensitivity than the definition of 

fasting glucose ≥ 7.0 mmol/L (126 mg/dL) or the use of drugs in participants of the 

Atherosclerosis Risk in Communities Study. Despite this finding, in this study the classic 

definition of fasting glucose ≥ 7.0 mmol/L (≥126 mg/dL) was chosen to be used as diagnosis, 

which was indicated since 1997 by the Expert Committee on the Diagnosis and Classification 

of Diabetes Mellitus, and accepted by the World Health Organization and the Brazilian 

Diabetes Society 
23

.  

The difference found in the sensitivity of self-reported DM among adults and elderly in this 

study may have occurred because, in the population studied, older people tend to visit medical 

care more often than adults and, therefore, had already been diagnosed with DM. Another 

possible reason is that elderly have more severe cases of the disease, since age is an important 

risk factor for the development of this condition 
14,19

. On the other hand, of the individuals 

classified with DM and who did not know about the condition, most was adult, a fact that may 

be related to the initial stage of the disease, moment in which it has not yet been diagnosed. 

Prediabetes and risk factors related to this condition were presented in a substantial part of the 

study population. This fact emphasizes the importance for screening to minimize the 

progression of DM, condition that accounted for 5.4% of Brazilian disability adjusted life 

years in 2008 
9
. 



63 

 

 

 

The mass screening of individuals who not refer symptoms of DM or prediabetes is not 

recommended, however, the American Diabetes Association suggests tracking for DM 

diagnosis by fasting glucose, glycated hemoglobin or by glucose tolerance test those 

individuals overweight (BMI ≥ 25 kg/m
2
) and with one of the following risk factors: physical 

inactivity; first-degree relative with DM; high-risk race/ethnic group (African American, 

Latino, Native American, Asian American and Pacific Islanders); women who were diagnosed 

with gestational DM; hypertension; HDL-c < 0.9 mmol/L (35 mg/dL) and/or triglycerides 

level > 2.8 mmol/L (250 mg/dL); women with polycystic ovarian syndrome; glycated 

hemoglobin ≥ 5.7%, impaired glucose intolerance or impaired fasting glucose on previous 

testing; history of cardiovascular disease; or other conditions associated with insulin 

resistance. Among those who not present the mentioned risk factors, the screening for DM 

should be started in individuals aged 45 years and repeated every three to five years 
2
. 

The screening of DM in Brazilian primary care is recommended when asymptomatic 

individuals have sustained blood pressure greater than 135/80 mmHg 
15

. In this study, 57.9% 

of the individuals who were unaware of having the disease met this tracking criterion (data not 

shown). 

Data from the present study shows that 2.9% of the population of adults and elderly of São 

Paulo city in 2008 were unaware of having DM. Similar result was found in a multicenter 

study conducted in 1992, which described the prevalence of 3.4% of undiagnosed DM in a 

population aged 30-69 years in Brazilian urban areas 
14

. However, when individuals with DM 

are taken as total, the proportion of individuals unaware of the condition is 36.2%. Data from 

ELSA-Brazil showed an even higher prevalence (50.4%) of undiagnosed cases of DM 
19

, a 

difference that may have occurred because of the age of the population studied, 35-74 years, 

while this study, which used data from Health Survey of São Paulo, included individuals aged 

between 20-94 years. 

The age group was associated with sensitivity of self-reported DM in the univariate analysis. 

Among elderly living in Minas Gerais, Brazil, Lima-Costa et al. detected that visit a doctor 

within the previous two years and educational level presented a positive association with 

sensitivity of self-reported DM 
13

. Schooling has been described as a marker of social 

differences in health. Data from the PNAD showed a higher prevalence of the investigated 

chronic diseases, including DM, in segments of the population with low literacy levels 
3
, 

which corroborates with the higher prevalence of subjects with education of household head 

up to five years among individuals with DM found in the present study. 
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The specificity of self-reported DM in a national study was 96.0% (95% CI: 94.7-97.0). In 

international studies, the specificity of this information ranged from 96.8% (95% CI: 96.4-

97.2) to 99.4% (95% CI: 99.2-99.7) 
7,10,17,20

, so the result of this study is consistent with the 

literature (99.7% (95% CI: 99.1-99.9)). DM is a chronic disease with relatively clear 

diagnostic criteria and that has important implications for quality of life of individuals that 

have the disease 
17

, which may explain the high specificity for this self-reported information. 

In the present study, the prevalence of DM among residents of the urban area of the city of 

São Paulo was 8.0% (95% CI: 6.1-10.6), whereas the prevalence of self-reported DM was 

5.4% (95% CI: 4.0-7.2), indicating that despite the ease of collection and use of self-reported 

data, the prevalence of this chronic disease is underestimated when self-reported information 

is used. The same occurs when the estimated prevalence of DM found in the present study is 

compared to data from São Paulo of VIGITEL-2008, whose information is self-reported, 8.0% 

(95% CI: 6.1-10.6) versus 6.5% (95% CI: 5.3 to 7.7), respectively 
16

. 

Important limitation of self-reported DM validation studies is the classification bias 
13

. Only 

one measure of fasting glucose was used to classify the participants as individuals with DM in 

the present study, while the ideal would be to repeat the test or to introduce the dosage of 

glycated hemoglobin. Formerly only used for monitoring the glycemic control, glycated 

hemoglobin has the advantage of not being influenced by blood glucose fluctuations from one 

day to the next, and is currently also indicated to confirm the DM or prediabetes diagnosis 
2
. 

However, because it is a population-based study, it was not possible to repeat fasting glucose 

measurement or to dose another marker. Furthermore, the use of fasting glucose does not 

allow diagnosing all individuals with DM, as observed by Goto et al. 
10

. However, the 

inclusion of biochemical measure in studies enhances the validity of the data and reduces the 

classification bias 
17

. It is possible that subjects that were not classified with DM but self-

reported the condition, controlled their disease through lifestyle, such as diet and physical 

activity, which are also regarded as supporting factors for glycemic control 
2
. 

Another possible source of error was the classification of all participants with fasting glucose 

≥ 7.0 mmol/L (126 mg/dL) and/or use of oral medication or insulin as individuals with type 2 

DM, with no stratification among the other types of DM or other cases that make use of oral 

hypoglycemic agents. This fact does not invalidate the results, since type 2 DM represents 90 

to 95% of all DM cases 
4
. Of the individuals with DM, 1.9% reported age of diagnosis under 

18 years, age group in which three quarters of the cases of type 1 or immune-mediated DM 

occur, though both did not use insulin, so they could not be classified as individuals with type 
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1 DM, and may indicate the early onset of type 2 DM, which is increasingly being diagnosed 

at younger ages 
2
. 

Another limitation was the absolute number of individuals with DM (n = 82), which restricted 

the estimate of factors associated with the sensitivity of self-reported DM, producing large 

confidence intervals for some estimates and preventing the realization of the Poisson multiple 

regression model. However, few variables were associated with the sensitivity of self-reported 

DM in the univariate analysis, which suggests that the impossibility of carrying out a multiple 

analysis is not a significant restriction. The same limitation was observed in a previous study 

conducted in the Netherlands: Utrecht Health Project 
17

. 

The results obtained in this study contributes providing evidence on the use of self-reported 

DM information, often used in national and international studies 
13,18,24

, validate the data in a 

representative sample of the city of São Paulo and provides important prevalence estimates of 

DM for this city. 

In conclusion, self-reported DM is valid, especially in the elderly population of the city of São 

Paulo. It is necessary to consider the age group of the study population in the analysis of this 

data, which may underestimate the prevalence of diabetes in the study population and reduce 

the power of association with other variables due to the classification error. Therefore, the use 

of self-reported information will depend on the objectives of the study. In addition, the results 

show the need for DM screening in asymptomatic individuals that have one or more risk 

factors for DM, mainly in the adult population of this city. 
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Table 1. Baseline characteristics of adults and elderly residents in São Paulo according 

diabetes mellitus diagnosis, 2008. 

Characteristics 
With DM 

 
Without DM 

 
p* 

n % 
 

n % 
 

 

Sex (n = 569) 
      

 

Male 28 6.4 
 

188 93.6 
 

0.128 

Female 54 9.5 
 

299 90.5 
 

 

Age group (n = 569) 
      

 

Adult 17 5.0 
 

267 95.0 
 

0.000 

Elderly 65 20.7 
 

220 79.3 
 

 

Self-reported skin-color (n = 569)        

White  49 7.6  306 92.4  0.623 

Non-white 33 8.8  181 91.2   

Education of household head (n = 566) 
      

 

Up to 5 years 57 15.0  196 85.0 
 

0.001 

6 or more years 25 5.5  288 94.5 
 

 

Per capita family income (n = 569) 
      

 

Up to 1 MW# 31 7.3 
 

208 92.7 
 

0.620 

More than 1 MW 51 8.5 
 

279 91.5 
 

 

Marital status (n = 269) 
 

 
  

 
 

 

With partner 5 3.3 
 

109 96.7 
 

0.097 

Without partner 19 8.4 
 

136 91.6 
 

 

Smoking status (n = 569)        

Non-smoker 44 6.2  276 93.8  0.013 

Former smoker 29 15.4  118 84.6   

Current smoker 9 6.8  93 93.2   

Alcohol abuse (n = 255) 
 

 
  

 
 

 

Possibly not 21 3.9 
 

212 96.1 
 

0.111 

Possibly yes 4 9.2 
 

18 90.8 
 

 

Leisure physical activity (n = 569) 
 

 
  

 
 

 

Sufficient 4 4.5 
 

50 95.5 
 

0.229 

Insufficient 78 8.5 
 

437 91.5 
 

 

BMI (n = 545) 
 

 
  

 
 

 

Not overweight 33 4.8 
 

239 95.2 
 

0.028 

Overweight 44 10.7 
 

229 89.3 
 

 

Waist circunference (n = 489)        

Adequate 18 3.9  192 96.1  0.001 

Inadequate 56 13.54  223 86.5   

Hypertension (n = 569) 
 

 
  

 
 

 

No 22 3.7 
 

283 96.3 
 

0.000 

Yes 60 17.4 
 

204 82.6 
 

 

Health insurance (n = 569) 
 

 
  

 
 

 

No 49 7.1 
 

321 92.9 
 

0.342 

Yes 33 9.6 
 

166 90.4 
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Hospitalization in the past year (n = 569) 
 

 
  

 
 

 

No 77 8.3 
 

448 91.7 
 

0.160 

Yes 5 4.3 
 

39 95.7 
 

 

Health problem in the past 15 days  (n = 569)        

No 59 7.5  378 92.5  0.303 

Yes 23 10.3  109 89.7   

DM: Diabetes mellitus; #MW: minimum wage (US$ 260,00); *Pearson chi-square test. Survey module 

commands were considered for analyses.  
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Table 2. Self-reported and diagnosed diabetes mellitus of adults and elderly residents in São 

Paulo, 2008. 

Self-reported diabetes mellitus 

Diagnosed diabetes mellitus 
Total 

Yes No 

n % IC(95%) n % 
IC 

(95%) 
N % IC(95%) 

Yes 63 63.8 49.2-76.3 4 0.3 0.0-0.9 67 5.4 4.0-7.2 

No 19 36.2 23.7-50.8 483 99.7 99.1-99.9 502 94.6 92.8-96.0 

Total 82 100 - 487 100 - 569 100 - 

*Diagnosis by fasting blood glucose (≥7 mmol/L [126 mg/dL]) and/or oral hypoglycemic and /or insulin use. 

Survey module commands were considered for analyses. 
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Table 3. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of self-reported 

diabetes mellitus. São Paulo, 2008. 

Validity % 95% CI 

Sensitivity 63.8 49.2-76.3 

Specificity 99.7 99.1-99.9 

Positive predictive value  95.5 84.4-98.8 

Negative predictive value 96.9 94.9-98.2 

95% CI – 95% confidence interval. Survey module commands were considered for analyses.  
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Table 4. Validation of self-reported diabetes mellitus according to baseline characteristics. 

São Paulo, 2008. 

Characteristics SENS (%) 95% CI ESP (%) 95% CI PPV (%) 95% CI NPV (%) 95% CI 

Sex (n = 569) 

Male 72.2 47.2-88.3 99.7 97.8-100.0 94.0 65.7-99.2 98.1 95.5-99.2 

Female 58.9 40.8-74.8 99.8 99.1-100.0 96.6 86.3-99.3 95.9 92.8-97.7 

Age group (n = 569) 

Adult 42.1 22.4-64.6* 97.9 95.7-99.0 100.0 - 97.0 94.4-98.4 

Elderly 85.8 70.7-93.8* 98.4 94.6-99.6 93.4 78.4-98.3 96.4 91.8-98.4 

Self-reported skin-color (n = 569) 

White  74.3 53.2-88.1 99.7 99.0-99.9 94.8 83.3-98.5 97.9 95.6-99.1 

Non-white 49.3 31.3-67.5 99.9 98.9-100.0 97.0 79.8-99.6 95.3 90.4-97.8 

Education of household head (n = 566) 

Up to 5 years 71.7 51.2-86.0 99.3 98.1-99.8 95.0 84.3-98.5 95.2 88.3-98.1 

6 or more years 55.7 34.3-75.2 99.9 99.1-100.0 96.3 75.5-99.5 97.5 95.3-98.7 

Per capita family income  (n = 569) 

Up to 1 MW# 79.0 57.9-91.2 99.3 97.8-99.8 90.0 68.3-97.4 98.4 96.0-99.4 

More than 1 MW 56.0 39.4-71.3 100.0 - 100.0 - 96.1 92.9-979 

Marital status (n = 269) 

With partner 40.6 9.6-81.5 99.6 97.5-100.0 79.5 26.9-97.6 98.0 91.5-99.6 

Without partner 49.3 22.7-76.3 99.8 98.5-100.0 95.8 71.7-99.5 95.5 90.1-98.1 

Smoking status (n = 569) 

Non-smoker 58.1 37.5-76.2 99.6 98.5-99.9 89.7 68.2-97.2 97.3 94.7-98.7 

Former smoker 77.6 55.1-90.7 100.0 - 100.0 - 96.1 90.7-98.4 

Current smoker 51.8 17.5-84.5 100.0 - 100.0 - 96.6 89.5-99.0 

Alcohol consumption (n = 566) 

1º tertile 74.8 49.0-90.2 99.5 97.9-99.9 95.6 82.4-99.0 96.4 90.7-98.7 

2º tertile 43.4 18.7-71.9 99.7 98.2-100.0 93.9 62.7-99.3 94.9 89.2-97.7 

3º tertile 85.8 53.2-97.0 99.9 99.1-100.0 96.8 78.3-99.6 99.3 96.8-99.9 

Leisure physical activity (n = 569) 

Sufficient 19.2 3.3-62.6 100.0 - 100.0 - 96.4 86.1-99.1 

Insufficient 67.0 52.0-79.2 99.7 99.0-99.9 95.4 84.1-98.8 97.0 95.1-98.2 

BMI (n = 545) 

Not overweight 72.1 48.3-87.8 99.6 98.1-99.9 91.0 65.6-98.2 98.4 95.7-99.4 

Overweight 59.9 40.0-76.9 99.9 99.2-100.0 98.3 87.9-99.8 95.7 91.4-97.9 

Waist circumference (n = 489) 

Adequate 67.3 37.1-87.8 99.7 97.9-100.0 90.0 51.6-98.7 98.7 95.9-99.6 

Inadequate 60.8 42.5-76.4 99.9 98.9-100.0 98.5 89.5-99.8 94.2 89.3-96.9 

Hypertension (n = 569) 

No 75.0 50.5-89.8 100.0 - 100.0 - 99.1 97.5-99.6* 

Yes 58.7 41.9-73.7 99.1 96.9-99.7 93.1 77.1-98.2 91.9 85.4-95.7* 

Health insurance (n = 569) 

No 59.9 42.5-75.1 99.7 98.6-99.9 93.4 73.3-98.7 97.0 94.2-98.5 

Yes 68.9 46.0-85.2 99.9 98.8-100.0 97.9 85.1-99.8 96.8 93.2-98.5 
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Hospitalization in the past year  (n = 569) 

No 62.5 47.3-75.5 99.8 99.3-100.0 97.2 88.2-99.4 96.7 94.5-98.1 

Yes 100.0 - 98.2 92.5-99.6 74.2 34.5-94.0 100.0 - 

Health problem in the past 15 days (n = 569) 

No 61.5 44.6-76.0 99.9 99.2-100.0 97.8 84.7-99.7 97.0 94.6-98.3 

Yes 71.5 37.8-91.2 99.1 97.0-99.7 89.7 68.8-97.2 96.8 89.8-99.1 

SENS: sensitivity; ESP: specificity; VPP: positive predictive value; VPN: negative predictive value; 95% CI: 

95% confidence interval; #MW: minimum wage (US$ 260,00); *Significant difference according to 95% CI. 

Survey module commands were considered for analyses. 
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Table 5. Prevalence ratios of self-reported diabetes mellitus sensitivity according to baseline 

characteristics (raw data). São Paulo-SP, 2008. 

Characteristics 
Univariate model 

PR 95% CI 

Sex (n = 82) 
  

Male 1.00 - 

Female 0.81 0.53-1.25 

Age group (n = 82) 
  

Adult 1.00 - 

Elderly 2.04 1.18-3.52 

Education of household head (n = 82) 
  

Up to 5 years 1.00 - 

6 or more years 0.78 0.49-1.23 

Per capita family income (n = 82) 
  

Up to 1 MW# 1.00 - 

More than 1 MW 0.71 0.50-1.01 

Grams of alcohol consumption (tertiles) (n = 81) 
  

1º tertile 1.00 - 

2º tertile 0.58 0.27-1.24 

3º tertile 1.15 0.78-1.68 

Leisure physical activity (n = 82) 
  

Sufficient 1.00 - 

Insufficient 0.29 0.06-1.43 

BMI (n = 77) 
  

Not overweight 1.00 - 

Overweight 0.83 0.53-1.30 

Waist circumference (n = 74) 
  

Adequate 1.00 - 

Inadequate 0.90 0.54-1.52 

Hypertension (n = 82) 
  

No 1.00 - 

Yes 0.78 0.53-1.14 

95% CI: 95% confidence interval; #MW: minimum wage (US$ 260,00). Survey module commands were considered for 

analyses.  



76 

 

 

 

5.2 SEGUNDO MANUSCRITO 

 

 

Relação entre a qualidade do carboidrato e a prevalência de síndrome 

metabólica: estudo de base populacional 
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Resumo 

Introdução: A prevalência de síndrome metabólica (SM) é estimada em 20 a 25 % para a 

população adulta mundial e apresenta tendência de aumento atrelada às elevadas prevalências 

de excesso de peso e de prática insuficiente de atividade física. A utilização do índice 

glicêmico (IG) e da carga glicêmica (CG) para prevenção e tratamento da SM ainda é 

controversa. Objetivo: Estimar a prevalência da SM e de seus componentes em adultos e 

idosos residentes no município de São Paulo e sua associação com o IG e a CG da dieta. 

Métodos: Dados de 563 adultos e idosos participantes do Inquérito de Saúde do Município de 

São Paulo (ISA-Capital 2008) foram utilizados. Trata-se de estudo transversal de base 

populacional com amostra probabilística de residentes em área urbana do município. Foram 

coletadas informações de consumo alimentar (dois recordatórios alimentares de 24h), aferidas 

medidas antropométricas (peso, estatura e circunferência da cintura) e de pressão arterial e 

coletado sangue para análises bioquímicas (glicemia, HDL-c e triacilgliceróis). A prevalência 

de SM e de seus componentes foi estimada para população total e segundo faixa etária. A 

relação entre a SM e seus componentes com IG e CG da dieta foi testada por meio de 

regressão logística segundo faixa etária. As análises levaram em consideração o desenho 

amostral do estudo. Resultados: A prevalência de SM na população de adultos e idosos do 

município de São Paulo foi 30,2 %. Dentre os componentes da SM, o mais prevalente foi a 

circunferência da cintura elevada (67,0 %), seguido pela pressão arterial elevada (42,8 %), 

HDL-c baixo (38,1 %), triacilgliceróis elevados (29,4 %) e glicemia elevada (11,1 %). O IG 

da dieta associou-se à SM (OR=1,24; IC 95 %: 1,11-1,37), glicemia de jejum (OR=1,15; IC 

95 %: 1,01-1,31) e pressão arterial elevadas (OR=1,26; IC 95 %: 1,05-1,51) em idosos e ao 

HDL-c baixo (OR:1,16; IC 95 %: 1,02-1,32) em adultos. Conclusão: Os dados indicam que a 

qualidade do carboidrato parece ser mais importante do que a junção qualidade-quantidade 

desse macronutriente para a SM e seus componentes na população do município de São Paulo. 

Ressalta-se a importância de abordagem que compreenda a qualidade, quantidade e 

combinações de diversos alimentos e nutrientes que contribuirão para a prevenção e 

tratamento da SM. 

Descritores: Síndrome Metabólica, Índice Glicêmico, Carga Glicêmica, Estudos 

Transversais, Prevalência 
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Introdução 

A prevalência de síndrome metabólica (SM) na população adulta mundial é estimada entre 20 

e 25 %
1
, entretanto, dados de estudos realizados em populações de brasileiros entre 19 e 64 

anos sugerem estimativa mais elevada (29,6 %)
2
. Nos Estados Unidos da América (EUA) a 

prevalência de SM foi avaliada em 34,7 % entre 2011-2012, sendo 18,3 % nos indivíduos de 

20 a 39 anos e 46,7 % em indivíduos de 60 anos ou mais. Dados do National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) apontam ainda aumento da prevalência de SM de 

32,9 % em 2003-2004 para 34,7 % em 2011-2012. No entanto, destaca-se que esses números 

permanecem estáveis desde 2007, fato atribuído à estabilização da prevalência de obesidade 

no país
3
. 

Responsáveis por 3,4 milhões de mortes por ano e 93,6 milhões de disability-adjusted life 

years (DALYs) em 2010, o excesso de peso e a obesidade apresentam a prevalência mais 

elevada no continente Americano (61 %)
4,5

. No Brasil, o estudo Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) indica 

prevalências de excesso de peso e obesidade autorreferidos na ordem de 50,8 % e 17,5 %, 

respectivamente, com aumento de 1,30 pontos percentuais na prevalência de excesso de peso e 

0,82 na prevalência de obesidade entre 2006 e 2013
6
.  

À atividade física insuficiente, outro fator apontado como responsável pelo aumento dos casos 

de SM, é atribuído 3,2 milhões de mortes por ano e 69,3 milhões de DALYs em 2010
4,7

. 

Apesar de estimada em 23 % mundialmente, dados brasileiros sugerem que a prevalência de 

indivíduos com idade de 18 anos ou mais que não alcançam níveis suficientes de atividade 

física seja 49,4 % 
5,6

. 

Embora o cenário seja preocupante, a SM e todos os seus componentes são passíveis de 

modificação e prevenção. A alimentação “adequada” está entre os principais contribuintes 

para a prevenção e tratamento dessa condição, entretanto, o que constitui essa alimentação 

ainda não está completamente elucidado
8
.  

Os carboidratos constituem o principal componente da dieta contribuinte para a necessidade 

energética, 45-65 % do valor energético ingerido e, por representarem aspectos desse 

macronutriente considerados importantes, o índice glicêmico (IG) e a carga glicêmica (CG) 

poderiam compor a terapia nutricional da SM
9
. Proposto por Jenkins et al., o IG representa a 

maneira com que um alimento afeta a resposta glicêmica pós-prandial em comparação com 

um alimento padrão (usualmente pão ou glicose), portanto, mede a qualidade do carboidrato 
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em questão
10

. Já a carga glicêmica (CG), considera o IG na porção de alimento consumida, 

avaliando tanto a qualidade como a quantidade do carboidrato ingerido
11

. 

Estudos transversais e de intervenção que avaliaram a associação do IG e da CG com a SM e 

seus componentes apresentam resultados divergentes. Enquanto estudos observaram 

associação positiva entre SM e IG e/ou CG na população estudada ou em subgrupos da 

população
12,14,15

, outros a observaram apenas para componentes específicos da SM
13

, ou 

ainda, não encontraram associação
16

. A relação entre SM, IG e CG ainda é controversa, 

porém, considerando as elevadas prevalências de excesso de peso e prática de atividade física 

insuficiente na população brasileira, torna-se importante foco de investigação a fim de que 

esses indicadores possam auxiliar na prevenção e no tratamento da SM. 

Até o momento, não há dados que avaliem a relação da SM com o IG e a CG da dieta na 

população brasileira. Desse modo, o objetivo do presente estudo foi estimar a prevalência da 

SM e seus componentes em adultos e idosos residentes no município de São Paulo e sua 

associação com o IG e a CG. Trata-se de estudo de base populacional com amostra 

probabilística de uma das maiores cidades do mundo (município de 11.253.503 habitantes em 

2010), importante centro financeiro da América do Sul e destino de migrantes de diversas 

partes do Brasil e de outros países
17

. 

Metodologia 

Desenho e população de estudo 

Foram utilizados dados provenientes do Inquérito de Saúde do Município de São Paulo (ISA-

Capital 2008), estudo transversal de base populacional com amostra probabilística de 

residentes em área urbana do município. Detalhes do plano amostral podem ser consultados 

em Alves & Escuder
18

. 

Entre 2008 e 2011, foram entrevistados 2086 adultos (20 a 59 anos) e idosos (60 anos ou 

mais) de ambos os sexos. Destes, 1102 tiveram dois recordatórios alimentares de 24 h (R24h) 

coletados para análise de consumo alimentar e 592 realizaram aferição antropométrica e de 

pressão arterial e a coleta de sangue e de informações sobre uso de medicamentos. Não houve 

diferença em relação ao sexo, idade, renda e escolaridade entre a população da amostra 

original do ISA-Capital 2008 e a amostra remanescente
19

. Para o presente estudo, foram 

selecionados 563 indivíduos (297 adultos e 266 idosos) que tiveram as informações do 

consumo alimentar, antropométricas e bioquímicas avaliadas. 
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Dados demográficos, socioeconômicos e tabagismo 

Um questionário estruturado foi aplicado por entrevistadores previamente treinados para 

obtenção de dados demográficos, socioeconômicos e do estilo de vida. 

O sexo foi analisado como variável dicotômica (homem e mulher). A idade foi medida em 

anos e calculada como a diferença entre a data de coleta e a data de nascimento do 

entrevistado, sendo classificada em faixa etária (adultos e idosos). A escolaridade do chefe de 

família foi medida em anos de estudo. A renda familiar per capita foi calculada por meio da 

soma da renda de todos os membros da família e divida pelo número dos mesmos. A raça 

autorreferida foi classificada em brancos e outras raças (negros, pardos, amarelos e indígenas). 

O tabagismo foi classificado em nunca fumou, ex-fumante e fumante. 

Atividade física 

Por meio dos domínios de trabalho, transporte, doméstica e tempo livre do International 

Physical Activity Questionnaire - IPAQ versão longa, a atividade física global foi definida 

como atividade física vigorosa realizada ≥ 3 dias por semana e ≥ 20 minutos por sessão ou 

atividade física moderada ≥ 5 dias por semana e ≥ 30 minutos por sessão, classificada em 

insuficientemente ativo e suficientemente ativo
20

.  

Dados antropométricos e de pressão arterial 

Peso e estatura foram aferidos por técnico de enfermagem previamente treinado segundo 

procedimentos recomendados
21

. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da 

equação de Quetelet (IMC = peso (kg)/altura(m)
2
) e classificado em sem excesso de peso 

(adultos - IMC < 25 kg/m
2
; idosos - IMC < 28 kg/m

2
) e com excesso de peso (adultos - IMC ≥ 

25 kg/m
2
; idosos - IMC ≥ 28 kg/m

2
), segundo os pontos de corte propostos pela OMS

 
e pela 

OPAS
23,24

.  

A circunferência da cintura foi aferida com o auxílio de uma fita métrica flexível inelástica, 

posicionada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca
21

. Foi considerada como 

circunferência da cintura elevada a medida ≥ 90 cm em homens e ≥ 80 cm em mulheres
7
. 

A pressão arterial foi coletada por meio de um monitor de pressão automático (Omron, HEM-

712C, EUA), conforme orientações da V Diretriz Brasileira de Hipertensão
24

. Foi classificada 

como pressão arterial elevada o indivíduo com a pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg ou 

com pressão arterial diastólica ≥ 85 mmHg
7
. 
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Dados dietéticos 

O primeiro R24h foi coletado em visita domiciliar por meio do Multiple-Pass Method, no qual 

o respondente é guiado por cinco passos (listagem rápida, revisão da listagem rápida, 

definição do horário e local da refeição, ciclo de detalhamento e revisão, revisão final), em um 

processo padronizado, que visa manter o indivíduo engajado na entrevista, ajudando-o a 

recordar-se dos itens consumidos
25

. A segunda medida do R24h foi realizada via telefone, por 

meio do sistema de entrevista do software Nutrition Data System for Research (NDS-R), 

versão 2007, desenvolvido pelo Nutrition Coordinating Center da University of Minnesota 

(Minneapolis, MN, USA), o qual possui protocolo semelhante ao Automated Multiple-Pass 

Method, versão computadorizada Multiple-Pass Method
26

. 

O NDS-R utiliza como principal fonte de dados a tabela de composição de alimentos 

desenvolvida pelo United States Department of Agriculture (USDA). Os valores de IG e CG 

são uma compilação dos dados disponíveis na literatura. Para itens não disponíveis, utilizou-se 

o método de inclusão semelhante ao descrito por Flood et al., que propuseram um critério de 

decisão para imputação dos valores de IG baseado nas semelhanças nutricionais de alimentos, 

considerando a densidade de carboidrato do alimento em questão
27

. No presente estudo foi 

utilizado o valor de IG cuja referência foi a glicose. A adequação nutricional dos dados do 

consumo alimentar foi verificada pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 

TACO, exceto para o IG e a CG, cuja adequação foi determinada por meio da Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos – TBCA-USP
28,29

. 

O consumo habitual de energia, carboidratos, proteína, gordura total, fibras totais, IG e CG 

foram estimados por técnicas estatísticas incorporadas no software Multiple Source Method 

(MSM)
30

. Os nutrientes foram ajustados pela energia por meio do método de resíduos, exceto 

IG e álcool, devido à falta de normalidade das distribuições
31

. 

Uso de medicamentos e dados bioquímicos 

O uso de medicamentos foi investigado por meio das perguntas realizadas no dia da coleta de 

sangue: “atualmente, fez uso de algum medicamento e/ou suplemento?”, “qual?”. Solicitou-se 

aos indivíduos que relatassem o nome comercial ou o princípio ativo do medicamento, bem 

como a dosagem em uso. 

Para coleta de sangue, os participantes foram orientados a realizar jejum de 12 horas para 

alimentos e bebidas (para bebidas alcoólicas solicitou-se jejum mínimo de 36 horas), e não 

praticar atividade física ou esforços físicos exaustivos nas 24 h precedentes a realização do 
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exame. Após coleta de sangue venoso por profissional habitilitado, foram dosados a glicemia 

de jejum sérica, por meio do método enzimático da glicose oxidase (Glicose Liquiform, 

Labtest, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil) utilizando sistema automatizado (Labmax 240, 

Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil), e o HDL-c e os triacilgliceróis, por meio do método 

colorimétrico-enzimático (Cobas, Roche/Hitachi, Mannheim, Baden-Württemberg, 

Alemanha). 

Síndrome metabólica 

A SM e seus componentes foram definidos por meio do critério harmonizado pela 

International Diabetes Federation (IDF) e American Heart Association/National Heart, Lung 

and Blood Institute (AHA/NHLBI)
7
. Foram classificados com SM indivíduos com três ou 

mais dos cinco critérios: elevada circunferência da cintura (≥ 90 cm para homens e ≥ 80 cm 

para as mulheres); elevados triacilgliceróis (≥ 150 mg/dL) ou uso de fibratos e/ou ácido 

nicotínico; reduzido HDL-c (< 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mulheres) ou uso de 

fibratos e/ou ácido nicotínico; elevada pressão arterial (pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg 

ou pressão arterial diastólica ≥ 85 mmHg) ou uso de medicação anti-hipertensiva; elevada 

glicemia de jejum (≥ 100 mg/dL) ou uso de medicação hipoglicemiante. A SM foi codificada 

como variável dicotômica (presença ou ausência). 

Análise estatística 

As análises foram realizadas considerando o desenho amostral do estudo por meio do módulo 

survey do software Stata versão 12.0, para que os resultados fossem representativos da 

população de adultos e idosos do município de São Paulo. Foi considerado nível de 

significância inferior a 0,05. 

A prevalência de SM e de seus componentes foi descrita na população total e segundo faixa 

etária por meio de frequências absolutas e relativas e o teste qui-quadrado de Pearson foi 

realizado para comparação das prevalências entre as faixas etárias. 

Os indivíduos foram descritos por meio de características socioeconômicas e do estilo de vida 

para a população total e segundo o status de SM e faixa etária. As variáveis categóricas foram 

expressas em frequências absolutas e relativas e as variáveis contínuas, em mediana e 

intervalo interquartil. Diferenças entre as características apresentadas foram verificadas por 

meio do teste qui-quadrado de Pearson e do teste para comparação de medianas de Theil-Sen 

para amostras complexas
32

. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
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Foram apresentadas as medianas e intervalo interquartil do IG e da CG (ajustada pela energia) 

segundo status de SM e seus componentes. Diferenças estatisticamente significante foram 

verificadas por meio do teste para comparação de medianas de Theil-Sen para amostras 

complexas
32

. 

A associação entre o IG e a CG (ajustada pela energia) com a SM e os seus componentes foi 

testada por meio de modelos de regressão logística segundo as faixas etárias. Os modelos 

foram ajustados por potenciais variáveis de confusão de acordo com a variável dependente. 

Modelos com SM e circunferência da cintura como variáveis dependentes foram ajustados por 

idade (anos), sexo (masculino e feminino), tabagismo (nunca fumou e fumante/ex-fumante), 

atividade física (suficientemente ativo e insuficientemente ativo), proteína (g/d) e gordura 

(g/d) ajustadas pela energia e energia (kcal/d) (ajuste 1). Para ajuste do modelo com glicemia 

elevada como variável dependente o tabagismo foi excluído e o IMC (com excesso de peso e 

sem excesso), incluído (ajuste 2).
 
Modelos com HDL-c baixo como variável dependente foram 

ajustados pelas variáveis do ajuste 1 acrescidos de IMC (ajuste 3). Para modelos com 

triacilgliceróis e pressão arterial elevados como variáveis dependentes, os ajustes foram 

realizados pelas variáveis do ajuste 3 acrescidos de álcool (g/d) (ajuste 4). Os modelos finais 

foram aceitos após teste da qualidade do ajuste proposto por Acher e Lemeshow para amostras 

complexas
33

. 

Termos éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo e da Secretaria Municipal da Saúde, Prefeitura de São Paulo 

(CAAE nº 26800414.1.0000.5421). 

Resultados 

A prevalência de SM na população de adultos e idosos do município de São Paulo foi 30,2 %, 

sendo 26,2 % em adultos e 48,5 % em idosos. Dentre os componentes da SM, o mais 

prevalente foi a circunferência da cintura inadequada, seguido pela pressão arterial elevada, 

HDL-c baixo, triacilgliceróis e glicemia elevados (Tabela 1). 

A população estudada foi composta predominantemente por indivíduos do sexo feminino 

(53,6 %; IC 95 %: 48,3-58,7), brancos (60,7 %; IC 95 %: 53,0-67,9), que nunca fumaram 

(58,8 %; IC 95 %: 52,4-65,0), insuficientemente ativos (77,8 %; IC 95 %: 72,1-82,6), com 
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excesso de peso (50,3 %; IC 95 %: 45,6-55,0), com idade média de 43 (EP: 1,0) anos, 

escolaridade do chefe de família média de 8,5 (EP: 0,3) anos e renda familiar per capita média 

de 754,3 (EP: 48,9) reais, o que correspondia a 1,8 salários mínimos em 2008 (um salário 

mínimo = 415 reais).  

Adultos com SM apresentaram maior mediana de idade, maior proporção de pessoas com 

excesso de peso, maior mediana de ingestão de proteínas e, por outro lado, menor proporção 

de pessoas que nunca fumaram e menor mediana de ingestão de carboidratos quando 

comparados aos adultos sem SM. Idosos com SM apresentaram menor mediana de idade e 

maior proporção de pessoas com excesso de peso quando comparados aos idosos sem SM 

(Tabela 2). 

Adultos com HDL-c baixo apresentaram maior IG quando comparados aos adultos sem esse 

parâmetro alterado, enquanto indivíduos da mesma faixa etária com pressão arterial elevada 

consumiram dieta de menor IG. Entre idosos, indivíduos com SM apresentaram maior IG 

quando comparados aos indivíduos sem SM (Tabela 3). 

Com relação a CG, adultos classificados com SM, triacilgliceróis e pressão arterial elevados, 

apresentaram menor mediana de CG ajustada pela energia quando comparados aos adultos 

sem esses parâmetros alterados. Entre idosos, indivíduos com SM e com pressão arterial 

elevada apresentaram maior mediana de CG ajustada pela energia quando comparados com 

indivíduos sem esses parâmetros alterados (Tabela 4). 

Após ajuste por potenciais variáveis de confusão, o IG associou-se ao componente HDL-c 

baixo nos adultos. Em idosos, o IG apresentou associação com a SM, a glicemia e a pressão 

arterial elevadas. A CG ajustada pela energia não se associou à SM ou a seus componentes em 

ambas as faixas etárias (Tabela 5).  

Discussão 

No presente estudo, o IG da dieta associou-se à SM, glicemia de jejum e pressão arterial 

elevadas em idosos e apenas ao HDL-c baixo em adultos. As diferentes respostas entre os 

adultos e idosos podem sugerir que o IG tem ação distinta entre os grupos etários. Os dados 

indicam que a qualidade do carboidrato parece ser mais importante do que a junção qualidade-

quantidade do macronutriente para os parâmetros metabólicos avaliados na população do 

município de São Paulo. 

A prevalência de SM na população de estudo é de 30,2 %, semelhante à encontrada em 

pesquisas que utilizaram o critério harmonizado pela IDF e AHA/NHLBI como definição 
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dessa condição, 28 % na população de 18 a 69 anos de Luxemburgo, 31 % na população 

espanhola entre 35 e 74 anos, 32 % na população de 18 anos ou mais de Brasília-DF e 34,7 % 

na população de 20 anos ou mais dos EUA
3,34,35,36

.  

A circunferência da cintura inadequada, componente de maior prevalência na população 

estudada, tem sido proposta como o fator comum entre os componentes da SM
37

. Esse número 

é preocupante quando o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 

2 e até mesmo o risco de mortalidade por todas as causas são levados em consideração 
37,38,39

. 

Entretanto, deve-se atentar para o fato de que não há ponto de corte definido para a 

categorização da circunferência da cintura na população brasileira. O critério harmonizado 

para definição de SM utilizado nesse estudo adota os pontos de corte de ≥ 90 cm para homens 

e ≥ 80 cm para mulheres, dado proveniente da população asiática e que pode ter 

superestimado a prevalência de circunferência da cintura inadequada
7
. No entanto, a 

prevalência de excesso de peso, diagnosticado por meio do IMC, para a população total é de 

50,3 %, sendo maior em indivíduos com SM quando comparados aos sem SM para ambos os 

grupos etários (83,9 % em adultos e 65,2 % em idosos com SM). Andrade et al., verificaram 

aumento de 5,9 pontos percentuais na prevalência de excesso de peso em adolescentes, adultos 

e idosos de São Paulo, de 36,0 % no ano de 2003 para 41,9 % em 2008
40

. Essa alteração, 

apesar de não ter sido estatisticamente significativa, indica tendência de aumento do excesso 

de peso nessa população e, quando observada junto às prevalências da pressão arterial elevada 

(42,8 %), HDL-c baixo (38,1 %), triacilgliceról elevado (29,4 %) e glicemia elevada (11,1 %), 

indicam um cenário preocupante no município de São Paulo.  

A SM é uma condição de amplo escopo, com foco em importantes problemas de saúde, cuja 

finalidade principal estaria no rastreamento de pessoas ou populações em risco para o 

desenvolvimento de outras morbidades
41

. Apesar da definição dessa condição ainda estar em 

elaboração, foi verificado por meio de análise fatorial confirmatória, que os atuais 

componentes da SM constituem uma desordem única, cuja capacidade de predição de diabetes 

mellitus tipo 2 e doença cardiovascular foi considerada boa
42

. 

Os mecanismos que relacionam o IG e a CG aos componentes da SM e às doenças crônicas 

não transmissíveis ainda não estão bem estabelecidos. No presente estudo, o IG associou-se 

positivamente à SM em idosos, resultado também observado em outros estudos transversais 

cujos achados variam conforme o sexo da população investigada. Estudo com 910 coreanos de 

20 anos ou mais observou associação entre IG, CG e SM em mulheres com excesso de peso
14

. 
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Dados do Cooper Center Longitudinal Study, com 10912 indivíduos norte-americanos entre 

20 e 79 anos, observou associação entre IG, CG e SM somente entre os homens
12

.  

As divergências entre os estudos se repetem quando investigada a relação entre IG e CG e 

componentes da SM. Na atual pesquisa, o IG também se associou positivamente à glicemia 

elevada em idosos. Revisão sistemática de 45 estudos de intervenção dietética controlados 

verificou que dietas com baixo IG e CG reduziram a glicemia de jejum em indivíduos cujo 

valor dessa dosagem foi maior do que 90 mg/dL, sendo que o efeito foi maior em indivíduos 

com pior controle glicêmico
46

. Entretanto, resultados de revisão de ensaios randomizados com 

alimentação controlada observou resultados inconsistentes, enquanto dois dos estudos 

investigados não verificaram efeitos significantes, outros dois observaram maior glicemia de 

jejum após ingestão de dieta de baixo IG quando comparada a dieta de alto IG
47

. 

Novamente em idosos, o IG foi associado positivamente à pressão arterial elevada. Resultados 

do Women’s Health Initiative Observational Study indicaram associação inversa entre CG e 

pressão arterial sistólica em mulheres de etnia branca, de modo que a pressão arterial sistólica 

diminuiu conforme aumentou a CG
48

. Entretanto, Em estudo com 1553 indivíduos espanhóis 

de 20 a 80 anos livres de doença cardiovascular, o IG e a CG foram associados positivamente 

ao índice de aumento da pressão arterial, que permite medir a magnitude da onda de reflexão e 

conhecer a rigidez arterial, sendo um marcador intermediário da doença aterosclerótica
49

.  

O único resultado observado em adultos no presente estudo foi a associação positiva entre IG 

e HDL-c baixo, achado que parece ser consistente na literatura investigada
12,13,14,55

. Mesmo 

assim, os resultados diferem conforme o sexo e a idade da população estudada. 
12,13,14,55

. 

Castro-Quezada et al. investigaram 343 indivíduos entre 60 e 74 anos da área rural espanhola 

e, assim como no presente estudo, não encontraram relação entre IG, CG e HDL-c baixo em 

idosos
50

. 

Embora a maioria dos estudos que investigaram a associação entre IG e/ou CG e seus 

componentes tenham estratificado a população de acordo com o sexo, no presente estudo a 

idade constituiu importante fator de confusão para as análises, associada tanto a SM quanto a 

ingestão de IG e CG
12,13,14

. Desse modo, optou-se pela estratificação da população segundo a 

faixa etária e pela inclusão do sexo como ajuste no modelo múltiplo de regressão logística. As 

associações observadas diferiram conforme a faixa etária, sendo que a maioria delas foi 

observada em idosos ainda que o IG e a CG da dieta fossem menores nesse grupo. Mudanças 

fisiológicas típicas do processo de envelhecimento somadas à exposição prolongada a fatores 
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ambientais poderiam tornar os idosos mais susceptíveis às consequências de dieta com 

elevado IG. 

Apesar de considerada de maior utilidade em relação ao IG, por englobar os aspectos da 

qualidade e da quantidade do carboidrato consumido, a CG não se associou a SM ou aos seus 

componentes após ajuste por potenciais variáveis de confusão
51

. A elevada correlação da CG 

com a energia (coeficiente de correlação de Spearman (ρ) =0,89; p<0,001), proteína (ρ= 0,64; 

p<0,001) e gordura (ρ=0,70; p<0,001), nutrientes da dieta utilizados para ajuste do modelo de 

regressão logística, pode ser uma possível explicação para esse resultado (dados não 

apresentados e não ponderados para desenho amostral). 

O método de inquérito alimentar utilizado na coleta de dados pode ser uma das justificativas 

para as diferenças observadas nos estudos que investigaram a relação entre IG, CG e SM e 

componentes. Grande parte dos estudos citados coletaram informações do consumo alimentar 

dos participantes por meio de questionários de frequência alimentar (QFA), no entanto, a 

maioria dos QFA utilizados nos estudos não foi elaborada com o objetivo de avaliar o IG e/ou 

a CG e, apesar de validados para carboidratos, é possível que omitam detalhes da preparação 

ou do modo de consumo (isolado ou parte de refeição) influenciáveis no valor de IG e da 

CG
12,14,55,56,57

. Além disso, o modo como os alimentos são agrupados no QFA pode dificultar 

a estimativa do IG e da CG para determinados alimentos. O presente estudo utilizou dois 

R24h com posterior incorporação dos dados no software MSM para estimativa do consumo 

usual, o que tornou estreita faixa de consumo de IG da população (valor mínimo = 46,5; valor 

máximo=64,6), o que representa dieta classificada entre baixo e médio IG
52

. Mesmo assim, 

esses valores são considerados semelhantes à faixa de IG de dietas usuais, entre 45 e 65 

unidades de IG
53

. 

Os valores de IG e CG utilizados nesse estudo são provenientes do software NDSR, cujos 

valores são compilados a partir de dados disponíveis na literatura e, para itens não publicados, 

os valores são imputados segundo metodologia descrita anteriormente. O IG de um alimento é 

determinado por diversos aspectos, como variedade, maturação, processamento e cozimento e, 

para um mesmo alimento os dados publicados apresentam ampla variação, por exemplo, de 47 

a 70 no valor de IG para banana em estudo da Austrália e da África do Sul, respectivamente
52

.
 

Portanto, conhecer o IG de alimentos consumidos localmente se faz necessário. A fim de 

minimizar essa limitação, os valores de IG foram corrigidos por meio de dados disponíveis em 

tabela nacional de composição de alimentos, cujas análises da resposta glicêmica de 41 
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alimentos para formulação da tabela foram realizadas em indivíduos eutróficos considerados 

saudáveis
54

. 

Para receitas ou alimentos com mais de um ingrediente, o software NDSR estima o valor de 

IG por meio da ponderação dos carboidratos disponíveis na preparação. Esse método não é 

capaz de contabilizar fatores que, apesar de menor impacto na glicemia pós-prandial, podem 

influenciar no IG, como a proteína, a gordura e a forma de preparo
55

. Esse indicador, obtido 

por meio do NSD-R, foi correlacionado a variáveis da resposta glicêmica independente da 

ingestão energética e de carboidratos em adultos com excesso de peso e diabetes
56

. Porém, o 

cálculo do IG para refeições mistas a partir de dados publicados comparado a medida direta da 

área sobre a curva glicêmica realizada 30 indivíduos saudáveis superestimou o IG das 

refeições em 22 a 50 % e de maneira não constante, o que demonstra importante limitação do 

método
57

.  

No presente estudo, o IG não foi ajustado pela energia devido à falta de normalidade, mesmo 

assim, apresentou baixa correlação com a mesma (ρ=0,16; p<0,001) (resultado não 

apresentado e não ponderado para desenho amostral). Alguns dos estudos citados ajustaram o 

IG e/ou a CG pela energia por meio do método de resíduos e outros por meio da inclusão da 

ingestão energética total no como ajuste nos modelos estatísticos
12,13,14,48,49,50

.  

A associação do IG e da CG com a SM e seus componentes, estimada por meio de regressão 

logística, pode ter superestimado o valor de odds ratio (OR), uma vez que foi utilizada em 

estudo epidemiológico transversal com desfecho binário de elevada prevalência. Além disso, o 

pequeno número absoluto de indivíduos adultos classificados com glicemia elevada (n=25) 

impossibilitou a realização da regressão logística tendo como desfecho a glicemia para essa 

faixa etária. Apesar das limitações, o presente estudo contribui para a frequente discussão na 

literatura sobre os tópicos SM e IG/CG. Até o momento, este é o primeiro estudo de base 

populacional no Brasil que estima a relação da SM com o IG e a CG da dieta. 

A utilização do IG para prevenção e tratamento da SM e de seus componentes ainda é 

controversa, visto que os resultados diferem na literatura. Os achados devem ser analisados 

com cautela, considerando que as dietas são exposições complexas, raramente dicotômicas e 

tempo-dependentes
58

. Desse modo, não se trata de um alimento de baixo ou alto IG, mas da 

qualidade, quantidade e combinações de diversos alimentos e nutrientes inseridos em contexto 

maior, o estilo de vida, que consequentemente resultarão em dietas de baixo IG e contribuirão 

para a prevenção e tratamento da SM. 
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Tabela 1. Prevalência de síndrome metabólica e componentes na população total e segundo faixa etária. São Paulo-SP, 2008. 

Síndrome metabólica e componentes 
Adultos    Idosos  População total 

n % IC 95%  n % IC 95% p#  n % IC 95% 

Síndrome metabólica 78 26,2 19,9-33,7  126 48,5 40,5-56,6 0,001  204 30,2 24,8-36,2 

Glicemia (≥ 100 mg/dL ou uso de medicamento hipoglicemiante) 25 8,6 5,4-13,3  63 23,1 17,2-30,2 0,000  88 11,1 8,1-15,2 

HDL colesterol (< 40 mg/dL homem; < 50 mg/dL mulher ou uso de fibratos ou 

ácido nicotínico) 
131 39,8 33,6-46,3 

 
78 26,2 19,9-33,7 0,052 

 
209 38,1 33,0-43,4 

Triacilgliceróis (≥ 150 mg/dL ou uso de fibratos ou ácido nicotínico) 80 27,9 21,7-35,1  97 36,0 29,1-43,5 0,129  177 29,4 24,1-35,2 

Pressão arterial (sistólica ≥ 130 mmHg; diastólica ≥ 85 mmHg ou uso de 

medicamento anti-hipertensivo) 
102 34,6 28,2-41,6 

 
218 80,8 75,9-84,9 0,000 

 
320 42,8 36,8-49,1 

Circunferência da cintura (≥ 90 cm homem; ≥80 cm mulher) 196 64,7 56,4-72,2  201 77,3 71,6-82,2 0,003  397 67,0 59,7-73,5 

Foi considerado o desenho amostral do estudo.
 #
Teste qui-quadrado de Pearson. 
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Tabela 2. Caracterização da população adulta e idosa segundo síndrome metabólica. São Paulo - SP, 2008. 

Variáveis 
Adultos (n=297) Idosos (n=266) 

Sem SM Com SM p# Sem SM Com SM p 

Sexo 
      

Masculino (%) 79 (47,3) 32 (49,9) 0,696 61 (41,9) 45 (36,9) 0,373 

Feminino (%) 140 (52,7) 46 (50,1)  79 (58,1) 81 (63,1)  

Idade (anos) 34,0 (27,0-44,0) 45,0 (36,0-52,0) 0,000 70,0 (64,0-77,0) 66,0 (62,0-72,0) 0,007 

Educação do chefe de família (anos)  11,0 (7,0-12,0) 10,0 (5,0-11,0) 0,123 5,0 (4,0-11,0) 4,0 (3,0-11,0) 0,090 

Renda familiar per capita (reais) 579,0 (333,3-933,3) 500,0 (250,0-683,3) 0,068 550,0 (316,3-975,3) 500,0 (321,2-933,3) 0,927 

Raça autorreferida       

Branco (%) 129 (60,1) 45 (59,9) 0,975 93 (66,0) 76 (61,1) 0,507 

Outras raças (%) 90 (39,9) 33 (40,1)  47 (34,0) 50 (38,9)  

Tabagismo       

Nunca fumou (%) 140 (65,1) 34 (47,1) 0,005 68 (45,7) 73 (57,7) 0,155 

Ex-fumante (%) 29 (11,1) 20 (25,1)  58 (42,3) 39 (30,7)  

Fumante (%) 50 (23,8) 24 (27,8)  14 (12,0) 14 (11,6)  

Atividade física       

Suficientemente ativo (%) 52 (26,7) 14 (19,5) 0,362 11 (9,2) 12 (11,4) 0,577 

Insuficientemente ativo (%) 167 (73,3) 64 (80,5)  129 (90,8) 114 (88,6)  

IMC        

Sem excesso de peso (%) 125 (60,9) 14 (16,1) 0,000 96 (68,5) 49 (34,8) 0,000 

Com excesso de peso (%) 94 (39,1) 64 (83,9)  44 (31,5) 77 (65,2)  

Energia (kcal/d) 1834,1 (1484,1-2172,6) 1740,6 (1418,7-2080,1) 0,389 1455,9 (1217,9-1770,2) 1487,9 (1140,0-1761,7) 0,986 

Carboidratos (g/d) 219,4 (201,5-235,0) 205,7 (191,8-230,0) 0,028 184,1 (166,0-196,9) 187,4 (173,8-200,0) 0,088 

Proteína (g/d) 73,1 (65,9-79,6) 80,0 (69,5-88,7) 0,002 63,5 (55,2-71,0) 62,3 (57,3-68,5) 0,491 

Gordura total (g/d) 61,3 (55,6-68,6) 63,6 (54,8-69,9) 0,694 48,3 (43,7-53,5) 46,9 (41,2-52,6) 0,171 

Fibra total (g/d) 16,0 (13,9-18.05354) 16,4 (13,6-18,0) 0,929 16,1 (13,4-18,6) 15,4 (13,4-17,9) 0,589 

Álcool (g/d) 0,9 (0,0-6,4) 1,2 (0,0-5,2) 0,974 0,7 (0,0-4,6) 0,4 (0,0-3,0) 0,282 

Variáveis categóricas expressas em n (%). Variáveis contínuas expressas em mediana (P25-P75). Variáveis dietéticas ajustadas pela energia, exceto álcool. Foi considerado o desenho amostral 

do estudo. #Teste qui-quadrado de Pearson e de comparação medianas para amostra complexa
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Tabela 3. Distribuição do índice glicêmico de acordo com a presença ou ausência de síndrome metabólica e de seus componentes, segundo faixa 

etária. São Paulo, 2008. 

Síndrome metabólica e componentes 

Índice glicêmico 

Adultos Idosos 

Não Sim p# Não Sim p 

Síndrome metabólica 56,0 (54,8-57,0) 55,7 (54,3-56,9) 0,659 54,4 (53,1-55,5) 55,1 (53,5-56,1) 0,021 

Glicemia (≥ 100 mg/dL ou uso de medicamento hipoglicemiante) 55,8 (54,8-57,0) 56,1 (54,2-56,8) 0,854 54,5 (53,2-55,8) 55,0 (53,7-56,0) 0,088 

HDL colesterol (< 40 mg/dL homem; < 50 mg/dL mulher ou uso de 

fibratos ou ácido nicotínico) 
55,6 (54,7-56,7) 56,2 (54,9-57,3) 0,035 54,5 (53,2-55,7) 55,0 (53,5-56,2) 0,147 

Triacilgliceróis (≥ 150 mg/dL ou uso de fibratos ou ácido 

nicotínico) 
56,0 (54,9-56,9) 55,6 (54,2-57,0) 0,510 54,5 (53,2-55,8) 55,1 (53,6-56,1) 0,163 

Pressão arterial (sistólica ≥ 130 mmHg; diastólica ≥ 85 mmHg ou 

uso de medicamento anti-hipertensivo) 
56,1 (55,2-57,1) 55,5 (54,1-56,5) 0,016 54,4 (52,7-55,5) 54,8 (53,4-55,9) 0,100 

Circunferência da cintura (≥ 90 cm homem; ≥80 cm mulher) 55,7 (54,7-56,8) 56,0 ( 54,7-57,0) 0,427 54,3 (53,5-55,8) 54,8 (53,3-55,9) 0,425 

Variáveis expressas em mediana (P25-P75). #Teste comparação medianas para amostra complexa. 
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Tabela 4. Distribuição da carga glicêmica da dieta de acordo com a presença ou ausência de síndrome metabólica e de seus componentes, 

segundo faixa etária. São Paulo, 2008. 

Síndrome metabólica e componentes 

Carga glicêmica* 

Adultos Idosos 

Não Sim p# Não Sim p 

Síndrome metabólica 117,1 (106,7-127,8) 107,9 (99,5-121,1) 0,009 91,1 (84,1-100,8) 97,6 (91,3-103,2) 0,003 

Glicemia (≥ 100 mg/dL ou uso de medicamento 

hipoglicemiante) 
114,8 (105,2- 126,3) 111,4 (102,5-122,5) 0,298 94,1 (85,9-103,1) 94,5 (90,4-101,3) 0,609 

HDL colesterol (< 40 mg/dL homem; < 50 mg/dL mulher ou 

uso de fibratos ou ácido nicotínico) 
112,0 (105,2-124,8) 117,3 (103,9-128,8) 0,131 93,3 (85,1-101,6) 97,2 (89,7-103,2) 0,070 

Triacilgliceróis (≥ 150 mg/dL ou uso de fibratos ou ácido 

nicotínico) 
116,6 (106,1-127,9) 108,9 (99,5-120,5) 0,020 93,8 (85,0-101,8) 95,1 (90,2-102,8) 0,084 

Pressão arterial (sistólica ≥ 130 mmHg; diastólica ≥ 85 mmHg 

ou uso de medicamento anti-hipertensivo) 
117,6 (106,1-128,5) 109,7 (99,5-120,0) 0,000 90,9 (85,1-97,2) 95,1 (87,6- 103,1) 0,018 

Circunferência da cintura (≥ 90 cm homem; ≥80 cm mulher) 114,8 (103,1-124,8) 114,2 (105,2-126,8) 0,980 92,7 (85,0- 101,3) 94,7 (87,1- 102,8) 0,155 

*Carga glicêmica ajustada pela energia. Variáveis expressas em mediana (P25-P75). #Teste comparação medianas para amostra complexa. 
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Tabela 5. Associação entre síndrome metabólica e seus componentes com índice glicêmico e carga glicêmica segundo faixa etária. São Paulo, 

2008. 

Síndrome metabólica e componentes 

Adultos 

(n=297) 

Idosos 

(n=266) 

OR IC 95% OR IC 95% 

Modelos para índice glicêmico*     

Síndrome metabólica1 1,06 0,92-1,21 1,24 1,11-1,37 

Glicemia2 (≥ 100 mg/dL ou uso de medicamento hipoglicemiante) - - 1,15 1,01-1,31 

HDL-c3(< 40 mg/dL homem; < 50 mg/dL mulher ou uso de fibratos ou ácido nicotínico) 1,16 1,02-1,32 1,21 1,00-1,45 

Triacilglicerois4(≥ 150 mg/dL ou uso de fibratos ou ácido nicotínico) 0,98 0,85-1,12 1,10 0,97-1,25 

Pressão arterial4(sistólica ≥130 mmHg; diastólica ≥ 85 mmHg ou uso de medicamento anti-hipertensivo) 0,92 0,79-1,06 1,26 1,05-1,51 

Circunferência da cintura11 (≥ 90 cm homem; ≥ 80 cm mulher) 1,06 0,93-1,22 1,07 0,93-1,22 

Modelos para carga glicêmica ajustada por energia#     

Síndrome metabólica1 0,99 0,97-1,02 1,02 1,00-1,05 

Glicemia2(≥ 100 mg/dL ou uso de medicamento hipoglicemiante) - - 1,03 0,99-1,06 

HDL colesterol3(< 40 mg/dL homem; < 50 mg/dL mulher ou uso de fibratos ou ácido nicotínico) 1,01 1,00-1,03 1,04 1,00-1,09 

Triacilglicerois4 (≥ 150 mg/dL ou uso de fibratos ou ácido nicotínico) 0,99 0,96-1,01 1,03 1,00-1,06 

Pressão arterial4(sistólica ≥130 mmHg; diastólica ≥ 85 mmHg ou uso de medicamento anti-hipertensivo) 0,98 0,96-1,00 1,02 0,99-1,06 

Circunferência da cintura1 (≥ 90 cm homem; ≥ 80 cm mulher) 1,01 0,99-1,03 0,99 0,97-1,02 

*Modelos de regressão logística com síndrome metabólica e componentes como variáveis dependentes e índice glicêmico como independente.  
# Modelos de regressão logística com síndrome metabólica e componentes como variáveis dependentes e carga glicêmica ajustada por energia como independente.  
1Ajuste 1: idade (anos), sexo (masculino e feminino), tabagismo (nunca fumou e fumante/ex-fumante), atividade física (suficientemente ativo e insuficientemente ativo), proteína ajustada por 

energia (g/d), gordura ajustada por energia (g/d), energia (kcal/d). 
2Ajuste 2: ajuste 1 com a exceção do tabagismo e acrescido IMC (com excesso de peso - ≥ 25kg/m2 para adultos e ≥ 28kg/m2 para idosos e sem excesso de peso - < 25 kg/m2para adultos e < 28 

kg/m2 para idosos). 
3Ajuste 3: ajuste 1 acrescido IMC. 
4Ajuste 4: ajuste 3 acrescido álcool (g/d). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo contribui para o conhecimento do diabetes mellitus e da SM, aspectos de saúde 

inseridos na ampla gama das doenças crônicas não transmissíveis, na população do município de 

São Paulo. São exploradas: a validação do diabetes mellitus autorreferido, possível ferramenta na 

vigilância do diabetes mellitus e a relação da SM com o IG e a CG da dieta, auxiliando em ações de 

prevenção e tratamento dessa condição.  

A informação de diabetes mellitus autorreferido é válida para a população de adultos e 

idosos do município de São Paulo. No entanto, destaca-se importante diferença na sensibilidade 

desse dado entre as faixas etárias, visto que é consideravelmente maior nos idosos quando 

comparados aos adultos. Mesmo assim, a informação diabetes mellitus autorreferido é relevante 

para vigilância do diabetes mellitus quando não for possível realizar dosagens bioquímicas 

apropriadas para o diagnóstico. O estudo evidencia que seria importante rastrear o diabetes mellitus 

em indivíduos com um ou mais fatores de risco para essa condição, principalmente na população 

adulta. 

O IG da dieta foi associado à lipoproteína de alta densidade em adultos e à SM, à glicemia 

de jejum e à pressão arterial em idosos, sugerindo que o índice glicêmico resultaria em 

consequências diferentes entre as faixas etárias. Os resultados indicam que a qualidade do 

carboidrato parece ser mais importante do que a junção da qualidade-quantidade do carboidrato 

consumido para os parâmetros metabólicos avaliados na população da cidade São Paulo. Entretanto, 

aspectos metodológicos do IG e da CG dificultam a utilização desses indicadores no estudo da 

relação dieta-doença e, adjacentes aos resultados observados na literatura, o futuro parecer apontar 

para avaliação do consumo alimentar por meio de métodos que investigam a dieta em conjunto e 

não apenas em nutrientes e/ou componentes específicos.   
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ANEXOS 

ANEXO A – Plano de Amotragem do ISA-Capital 2008. 
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ANEXO B – Questionário Estruturado ISA-Cpital 2008, Diabetes – Bloco D2. 
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ANEXO C – Ficha de controle da coleta domiciliar do ISA-Capital 2008. 
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ANEXO D – Questionário estruturado ISA-Capital 2008, Doenças Crônicas – Bloco D. 
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ANEXO E – alimentos contribuintes para o índice glicêmico e a carga glicêmica da dieta de 

adultos e idosos residentes no município de São Paulo, 2008. 

Tabela 1. Alimentos contribuintes para ingestão de índice glicêmico e carga glicêmica de 

adultos residentes no município de São Paulo, 2008. 

Rank 

Índice Glicêmico Carga Glicêmica 

Alimento % % cumulativa Alimento  % % cumulativa 

1 Açúcar 12.80 12.80 Arroz branco 25.00 25.00 

2 Arroz branco 11.40 24.20 Pão francês 10.96 35.96 

3 Pão francês 6.77 30.98 Refrigerante 9.97 45.93 

4 Feijões 5.78 36.76 Açúcar 5.84 51.77 

5 Refrigerantes 5.25 42.01 Feijões 2.80 54.58 

6 Leite integral 3.83 45.84 Biscoito recheado 2.16 56.73 

7 Alface 2.96 48.80 Bolos simples 1.99 58.73 

8 Tomate 2.33 51.12 Pão de forma branco 1.90 60.62 

9 Cebolas 1.61 52.74 Pizzas 1.81 62.43 

10 Banana 1.57 54.31 Esfihas 1.54 63.97 

Tabela 2. Alimentos contribuintes para ingestão de índice glicêmico e carga glicêmica em 

idosos residentes no município de São Paulo, 2008. 

Rank 

Índice Glicêmico  Carga Glicêmica 

Alimento % % cumulativa Alimento  % % cumulativa 

1 Açúcar 11.25 11.25 Açúcar 11.05 11.05 

2 Arroz branco 10.48 21.73 Arroz branco 9.96 21.01 

3 Pão francês 7.79 29.52 Pão francês 7.57 28.59 

4 Feijões 5.86 35.38 Feijões 5.89 34.48 

5 Leite integral 4.44 39.82 Leite integral 4.56 39.03 

6 Banana 3.67 43.49 Banana 4.00 43.03 

7 Tomate 3.43 46.92 Tomate 3.49 46.52 

8 Alface 3.39 50.31 Refrigerantes 3.21 49.73 

9 Cebolas 2.31 52.62 Alface 2.98 52.72 

10 Refrigerantes 1.99 54.62 Cebolas 1.93 54.65 
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ANEXO F – Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública (USP), do 

adendo referente ao projeto intitulado “Índice Glicêmico e Carga Glicêmica da Dieta e Risco 

Cardiovascular de Adultos e Idosos do Município de São Paulo”. 
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ANEXO G - Aprovação do Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 

referente ao projeto intitulado “ISA-CAPITAL 2008”. 
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ANEXO H – Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública (USP), do 

projeto intitulado “Homocisteína, Polimorfismos Do Gene Mthfr, Fatores Dietéticos e Risco 

Cardiovascular: estudo de base populacional – ISA-Capital”. 
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