
CONSUMO DE REFRIGERANTES E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS: 

UM RECORTE DO ESTUDO ERICA 

Introdução: Os transtornos mentais comuns (TMC) referem-se às duas 

categorias principais de diagnóstico, depressão e ansiedade. Entre os 

adolescentes, tem-se observado um aumento da prevalência de TMC, 

principalmente entre as meninas. E um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de TMC é a dieta não saudável, que está associada a 

ansiedade e sintomas depressivos entre adolescentes Entre os alimentos não 

saudáveis, o consumo de refrigerantes vem ganhando destaque entre os 

adolescentes, sendo uma das bebidas mais consumidas entre esse público.  

Objetivo: Estudar a associação entre o consumo de refrigerantes e Transtornos 

Mentais Comuns (TMC) entre adolescentes brasileiros participantes do estudo 

ERICA.  

Métodos: Este foi um estudo transversal que analisou dados do Estudo de Risco 

Cardiovascular em Adolescentes realizado entre 2013 e 2014 com adolescentes 

de 12 a 17 anos matriculados em escolas públicas e privadas no Brasil com uma 

população de mais de 100.000 habitantes. A variável explicativa foi o consumo 

de refrigerantes em mililitros, obtida por meio do recordatório alimentar de 

24horas e categorizado em quintis de consumo. A variável desfecho foi a 

presença de TMC, obtida por meio do questionário geral de saúde Goldberg. 

Regressão logística foi realizada para verificar a associação entre o quintil do 

consumo de refrigerante e a presença de TMC.  

Resultados: Foram avaliados 71.553 adolescentes, dos quais 44,22% beberam 

refrigerante no dia anterior e 16,27% dos adolescentes apresentaram TMC. 

Adolescentes do sexo feminino que relataram maior consumo de refrigerantes 

possuem 14% mais chance de serem triadas positivamente para TMC (OR: 1.14, 

IC95%: 1.02 – 1.27).  

Conclusão: Como estratégia de prevenção e tratamento do TMC, ressalta-se a 

importância da realização de ações de educação alimentar e nutricional e do 

desenvolvimento e apoio à políticas públicas e medidas regulatórias que visem 

à redução da disponibilidade e, consequentemente, consumo de refrigerantes 

por adolescentes.  



Palavras chave: Adolescentes; Açúcar; Refrigerantes; Transtornos Mentais 

Comuns.     

Eixo temático: 3) Comportamento, dificuldades e transtornos alimentares na 

infância e na adolescência. 

Interesse em concorrer a apresentação oral: Sim 


