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RESUMO 

   

Pesquisas demonstram que a obesidade pode ter início na infância, e o sobrepeso 

presente em 50% da infância é fator preditor da obesidade na vida adulta. Atualmente, a 

obesidade infantil destaca-se como grave problema de saúde pública, com início em idades 

cada vez mais precoces. As conseqüências da obesidade infantil também são preocupantes 

pela confirmação das morbidades associadas, como as dislipidemias, o diabetes mellitus tipo 

II e a hipertensão arterial. 

Dentre as morbidades associadas à obesidade, podemos destacar a hipertensão infantil, 

a qual está correlacionada ao crescimento da obesidade durante a infância, causada pela 

potencialização de hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. Segundo alguns estudos, 

crianças obesas apresentam risco de duas a três vezes superior de hipertensão arterial em 

relação as não obesas. 

A fim de se achegar a medidas preventivas e de tratamento, esta pesquisa buscou 

informações sobre o quadro de prevalência de hipertensão arterial e sua relação com o 

sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes escolares da rede pública do município de 

Vitória-ES. 

 Para o perfil antropométrico foram utilizados: o percentual de gordura por meio de 

medida de dobras cutâneas e índice de massa corporal (IMC); além disso, foi realizada a 

aferição da pressão arterial para classificação pressórica. 

Os achados do presente estudo corroboram com trabalhos de outras regiões do Brasil, 

apresentando elevados valores de 32,9% de excesso de peso. 

Observa-se nos estudantes de Vitória/ES, com sobrepeso, altos valores de alteração 

pressórica representando nos gêneros masculino e feminino 21% e 19,2%, respectivamente. 

Nos alunos classificados como obesos os valores mostram-se mais elevados, abrangendo 

26,2% e 24,9% nos gêneros masculino e feminino, simultaneamente. Achado inusitado neste 

trabalho foi a alta prevalência de hipertensão arterial em estudantes considerados eutróficos 

segundo Lohman (1986), representando 22% dos avaliados nesta condição. Em conclusão, os 

achados relatados nesta pesquisa, mostram altos índices de crianças e adolescentes 

acometidos tanto por excesso de peso quanto pela hipertensão arterial. 

Palavras-chave: Sobrepeso; Obesidade; Hipertensão Arterial; Crianças e Adolescentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas demonstram que a obesidade pode ter início na infância. De acordo com 

Freedman  et al (2001), o sobrepeso presente em 50% da infância é fator preditor da 

obesidade na vida adulta. Atualmente, a obesidade infantil destaca-se como grave problema 

de saúde pública, com início em idades cada vez mais precoces.  

No ano de 2011, mais de 40 milhões de crianças abaixo de cinco anos de idade estavam 

acima do peso. O sobrepeso e a obesidade estão em ascensão em países subdesenvolvidos, 

especialmente em ambientes urbanos. Mais de 30 milhões de crianças com excesso de peso 

estão vivendo em países em desenvolvimento e 10 milhões nos países desenvolvidos (WHO, 

2013). No Brasil tal quadro não é diferente. De acordo com a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) há 

progressiva redução da desnutrição infantil nas últimas décadas. Em contrapartida, o 

sobrepeso e a obesidade vêm aumentando exageradamente (IBGE, 2008-2009). 

 

Em 2009, uma em cada 3 crianças de 5 a 9 anos estava acima 

do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Já a parcela dos meninos e rapazes de 10 a 19 anos de 

idade com excesso de peso passou de 3,7% (1974-75) para 

21,7% (2008-09); já entre as meninas e moças o crescimento 

do excesso de peso foi de 7,6% para 19,4%. Também o excesso 

de peso em homens adultos saltou de 18,5% para 50,1% e 

ultrapassou, em 2008-09, o das mulheres, que foi de 28,7% 

para 48%. Neste panorama, destaca-se a Região Sul, que 

também apresenta os maiores percentuais de obesidade: 

15,9% de homens e 19,6% de mulheres. O excesso de peso foi 

mais evidente nos homens com maior rendimento (61,8%) e 

variou pouco para as mulheres (45-49%) em todas as faixas de 

renda. Os resultados são da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009, realizada pelo IBGE em 

parceria com o Ministério da Saúde (IBGE, 2008-2009). 

 

As consequências da obesidade infantil são preocupantes pela confirmação das 

morbidades associadas, como as dislipidemias, o diabetes mellitus tipo II e a hipertensão 

arterial. No Brasil, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial constituem a principal causa de 

atendimentos hospitalares no sistema público de saúde. Mundialmente, a hipertensão é o 

primeiro fator de risco de mortalidade, antes mesmo do tabagismo e das dislipidemias (IBGE, 

2008-2009). 

 Dentre as morbidades associadas à obesidade, podemos destacar a hipertensão infantil, 

a qual está correlacionada ao crescimento da obesidade durante a infância, causada pela 

potencialização de hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. Segundo alguns autores, 
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as crianças obesas apresentam risco de duas a três vezes superior de hipertensão arterial em 

relação as não obesas (FREEDMAN et al, 2001; SOROF, 2002). Desta forma, à medida que a 

obesidade na infância aumenta, cresce também, a prevalência da hipertensão arterial infantil 

(SOROF, 2002; ZABORSKIS et al, 2003). 

Estudos têm demonstrado que crianças com níveis de pressão arterial elevados 

apresentam maior probabilidade de se tornarem adultos portadores de hipertensão arterial 

(OLIVEIRA et al, 1999; FUENTES et al, 2002). (LI  et al, 1995) mostram que elevados 

valores iniciais de pressão arterial sistólica e diastólica durante a infância estiveram 

correlacionados positivamente com valores aumentados, quatro anos mais tarde. No entanto, a 

prevalência de hipertensão arterial na infância em diversos municípios é desconhecida, e um 

dos motivos que podem maquiar a real situação pressórica das crianças e adolescentes é a 

falta de exames frequentes nessas faixas etárias. O difícil diagnóstico da hipertensão arterial 

na infância ocorre muitas vezes pela não manifestação clínica em idades mais baixas.  

Considerando que pesquisas têm mostrado que o crescimento da obesidade infantil tem 

sido acompanhado do aumento da hipertensão arterial na infância, torna-se necessária a 

avaliação da pressão arterial nesta população. Embora tais informações sejam de fundamental 

importância para a sociedade, poucos estudos mostram relação direta entre a hipertensão 

arterial e a obesidade em crianças e adolescentes escolares na rede pública de Vitória/ES. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho foi verificar os valores pressóricos dos escolares na rede 

pública do município de Vitória-ES. Além disso, identificar sua prevalência com o sobrepeso 

e obesidade dessa população. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1. Aspectos estruturais gerais 

Este trabalho consiste em estudo de levantamento observacional e de campo, transversal 

de base populacional, que visou caracterizar a prevalência de hipertensão arterial e sua relação 

com o sobrepeso e obesidade em escolares do ensino público fundamental do município de 

Vitória/ES.  

A população utilizada no presente estudo foi de alunos de ambos os gêneros, com faixas 

etárias entre sete a dezessete anos, regularmente matriculados em dezesseis escolas públicas 

do município de Vitória. Para a seleção da amostra foi realizado, inicialmente, um 

levantamento para identificação do número de escolares matriculados na rede pública 

municipal de ensino no ano letivo de 2011. A coleta de dados foi realizada em todas as oito 

regiões do município de Vitória: Centro, Santo Antônio, Bento Ferreira, Maruípe, Praia do 

Canto, Continental, São Pedro e Jardim Camburí.  

3.2. Aspectos éticos 

        Os alunos participantes da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para ser autorizado pelos seus responsáveis, onde foram esclarecidos dos 

objetivos e procedimentos desta investigação. Os pais ou responsáveis que concordaram com 

a participação do aluno assinaram este termo conforme normatiza a lei que trata de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Os dirigentes das escolas também foram esclarecidos previamente 

sobre a metodologia utilizada, com a finalidade de adequar a operacionalização das ações, 

sem interferir no andamento das atividades escolares. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo - Centro de Ciências da 

Saúde, com protocolo de número 123/2011. 

 3.3. Avaliação do sobrepeso e obesidade 

             O perfil antropométrico foi determinado com a finalidade de identificar a prevalência 

de sobrepeso e obesidade. Esta avaliação foi realizada a partir da mensuração de parâmetros 

corporais, como estatura, peso corporal e percentual de gordura. Para a avaliação do perfil 

antropométrico, os escolares estavam descalços e trajados com vestuários leves. O perfil 

antropométrico foi caracterizado de acordo com as seguintes avaliações: 

 a) pesagem corporal (kg): balança tipo plataforma, com graduação de 100g; 

 b) estatura (m): estadiômetro de madeira com plataforma. Foi solicitado aos 
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avaliados que permanecessem em posição ereta, com os calcanhares unidos e com as pontas 

dos pés ligeiramente afastadas.  

 
c) percentual de gordura corporal: compasso específico (plicômetro), com escalas 

de 0,1 e pressão constante aproximada de 10 g/mm
2
 independente de sua abertura. Para 

avaliar e estimar o percentual de gordura corporal (%GC) foram adotadas equações de 

regressão propostas por (LOHMAN, 1986; ALMEIDA, 2000), as quais estimam a gordura 

corporal relativa em crianças de 7 a 12 anos a partir da seguinte fórmula: %GC = 1,35 (TR + 

SE) - 0,012 (TR + SE)2 - C*, onde: TR = depósito de gordura triciptal; SE = depósito de 

gordura subescapular e *C = constantes por gênero, e a equação que estima a gordura corporal 

relativa em adolescentes de 13 a 17 anos a partir da seguinte fórmula: %GC = 1,35 (TR + SE) 

- 0,012 (TR + SE)2 C*, onde: TR = depósito de gordura tricipital; SE = depósito de gordura 

subescapular e *C = constantes por gênero, raça e idade. O protocolo sugerido por Lohman 

(1986) foi acrescido das constantes intermediárias por gênero, idade e raça, sugeridas por 

(PETROSKI, 1996). 

3.4. Aferição da Pressão Arterial 

A pressão arterial foi verificada pelo método oscilométrico com o avaliado sentado, o braço 

na posição supina e apoiado na altura do coração. Para a classificação da pressão foram 

consideradas as curvas para determinação do percentil da estatura da criança de acordo com a 

idade e gênero, segundo a V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006). Foi 

utilizado aparelho automático da marca OMROM modelo HEM-712C, com protocolo que 

considerou medidas de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), aferidas no período 

escolar considerando 5 minutos de descanso do avaliado. Nos estudantes que apresentaram 

diferença maior que 5 mmHg de pressão sistólica e/ou diastólica entre as duas medidas, foi 

realizada uma terceira aferição. Os escolares com PAS e/ou PAD com percentil abaixo de 90 

são classificados como normotensos, com percentil entre 90 e 95 como limítrofes (ou pré-

hipertensão) ressaltando que qualquer valor igual ou superior a 120/80 mmHg em 

adolescentes, mesmo que inferior ao percentil 90, deve ser considerado nesta condição.  Os 

avaliados com o percentil igual ou superior a 95 foram classificados com hipertensão arterial, 

de maneira que os enquadrados com percentil entre 95 e 99 mais 5 mmHg foram classificados 

com hipertensão I, e os com percentil acima de 99 mais 5 mmHg com hipertensão II, de 

acordo com a tabela de percentil de pressão arterial referenciada pela V Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão Arterial (2006). (ANEXOS A, B, C e D)  

Todas as medidas foram realizadas nas dependências e em horários de funcionamento 

das escolas visitadas. 
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4 RESULTADOS 

 

A Tabela 1 mostra o número total de estudantes pesquisados entre as faixas etárias de 7 

a 17 anos, totalizando 203 do gênero masculino e 274 do gênero feminino, que somados 

representam 477 alunos. 

          

         Tabela 1. Amostra de escolares de 7 a 17 anos de acordo com gênero e idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 ilustra os dados gerais dos estudantes dos gêneros masculino e feminino 

compreendidos entre as faixas etárias de 7 a 17 anos.  

 

               Tabela 2. Características gerais.  
 Masculino  Feminino 

  M ± DP  M ± DP 

Idade (anos)             11,8 ± 2,7             12,1 ± 2,8 

Peso (Kg)             47,1 ± 15,5             46,1 ± 13,1 

Estatura (m)             1,53 ± 0,16             1,51 ± 0,13 

IMC              19,7 ± 3,6             19,7 ± 3,6 

                     M: média; DP: desvio padrão. 

 

As Tabelas 3 e 4 ilustram a classificação de pressão arterial como normotenso, 

limítrofe, hipertensão I e hipertensão II em ambos os gêneros. Observa-se na classificação 

geral, demarcada apenas por idade e gênero, 79,8%, 5,4%, 10,8% e 4,0% dos alunos do 

gênero masculino classificados como normotenso, limítrofe, hipertensão I e hipertensão II, 

  Grupo etário Masculino Feminino Total 

  7 anos 

  8 anos 

  9 anos 

  10 anos 

  11 anos 

  12 anos 

  13 anos 

  14 anos 

6 

17 

29 

21 

20 

25 

19 

27 

13 

21 

30 

22 

22 

26 

36 

33 

19 

38 

59 

43 

42 

51 

55 

60 

  15 anos 21 39 60 

  16 anos 9 22 31 

  17 anos 9 10 19 

  Total  203 274 477 
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respectivamente. Para o gênero feminino, os valores encontrados são similares, com 78,5% 

normotensos, 6,5% limítrofes, 11,0% hipertensão I e 4,0% hipertensão II. 

 

     Tabela 3. Classificação de pressão arterial de estudantes de gênero masculino. 
 

 

 Idade (anos) 

 

Normotenso 

  

  Limítrofe 

 

Hipertensão I  

 

Hipertensão II 

n            %    n          %  n           %      n             % 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

4          66,6 

11        64,7 

14        48,2 

19        90,6 

17        85,0 

24        96,0 

16        84,3 

24        88,9 

19        90,5 

6          66,5 

8          89,0 

   0          0,0 

  3        17,6              

  3        10,3 

  0            - 

  1          5,0 

  0            - 

  0            - 

  2          7,4 

  0            - 

  2         22,2 

  0            - 

 2         33,4 

 1           6,0 

 9         31,0 

 1           4,7 

 2         10,0 

 0            - 

 3         15,7 

 1           3,7 

 2           9,5 

 1         11,3 

 0            - 

     0             - 

     2          11,7 

     3          10,5 

     1            4,7 

     0             - 

     1            4,0 

     0             - 

     0             - 

     0             - 

     0             - 

     1          11,0 

     Total  162      79,8    11        5,4  22       10,8      8            4,0 

      n: número de alunos. 

 

 

 

    Tabela 4. Classificação de pressão arterial de estudantes do gênero feminino. 
 

 

Idade (anos) 

 

 Normotenso 

  

     Limítrofe 

 

 Hipertensão I 

 

 Hipertensão II 

n              %    n           %   n            %      n           % 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

10         77,0 

9           43,0 

21         70,0 

18          81,8 

21          95,5 

19          73,2 

27          75,0 

29          88,0 

35          89,7 

18          81,8 

8            80,0 

   0            - 

  0            - 

  2           6,8 

  1           4,5 

  1           4,5 

  3         11,5 

  2           5,5 

  2           6,0 

  3           7,7 

  4         18,2 

  0            - 

  1           7,7 

  10       47,5 

  2           6,6 

  2           9,2 

  0            - 

  4         15,3 

  6         16,5 

  2           6,0 

  1           2,6 

  0            - 

  2         20,0 

     2         15,3 

     2           9,5 

     5         16,6 

     1           4,5 

     0             - 

     0             - 

     1           3,0 

     0             - 

     0             - 

     0             - 

     0             -    

     Total  215        78,5    18         6,5   30       11,0      11         4,0 

     n: número de alunos. 
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As Tabelas 5 e 6 mostram a classificação dos estudantes de acordo com os níveis de 

adiposidade, considerando o gênero e faixa etária (LOHMAN,1986). De acordo com análise 

conjunta de gêneros dentro do total de avaliados, podemos constatar elevada prevalência de 

alunos classificados como moderadamente alto (14,8%) e alto (18%), representando 

sobrepeso e obesidade, simultaneamente. 

 

       Tabela 5. Classificação de adiposidade de estudantes do gênero feminino.  

 Classificação de Adiposidade 

       Baixo     Ótimo      Moder. Alto Alto 

Idade (anos)       n           %     n          %      n           % n          % 

    7       3          23,0     8          61,5      1           7,7 1          7,8 

    8       5          23,8     11        52,3      2           9,5 3        14,4 

    9       2            6,6     13        43,3      4         13,5 11      36,6 

    10       3          13,6     16        72,8      3         13,6 0           - 

    11       3          13,6     11        50,0      5         22,8 3        13,6 

    12       1            4,0     12        46,0      8         30,7 5        19,3 

    13       4          11,0     18        50,0      7         19,5 7        19,5 

    14       0             -     20        60,5      4         12,2 9        27,3 

    15       0             -     22        56,4      11       28,2 6        15,4 

    16        0             -     15        68,2      4         18,2 3        13,6 

    17        0             -     7          70,0      3         30,0 0           - 

  Total       21          7,7     153      55,8      52       19,0 48      17,5 

         n: número de alunos 

 

 

             Tabela 6. Classificação de Adiposidade de estudantes do gênero masculino.   

 Classificação de Adiposidade 

       Baixo     Ótimo Moder. Alto      Alto 

Idade (anos)      n           %     n           % n           %  n            % 

    7      0             -     4         66,6 0            - 2         33,4 

    8      0             -     16       94,1 0            - 1           5,9 

    9      4         13,8     16       55,0 5         17,2 4         14,0 

    10      3         14,2     7         33,3 2           9,5 9         43,0 

    11      1           5,0     13       65,0 5         25,0 1           5,0 

    12      0             -     14       56,0 4         16,0 7         28,0 

    13      1           5,2     12       63,2 1           5,3 5         26,3 

    14      6         22,2     16       59,3 0            - 5         18,5 

    15      2           9,5     16       76,3 1           4,7 2           9,5 

    16       0             -     8         89,0 0            - 1         11,0 

    17       3         33,3     4         44,5 1         11,1 1         11,1 

  Total       20         9,8     126     62,0 19         9,3 38       18,9 

        n: número de alunos 
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De acordo com o objetivo do trabalho a pressão arterial dos alunos considerados obesos 

foi classificada levando em consideração os níveis de adiposidade propostos por Lohman 

(1986) (Figura 1). Observa-se no gênero masculino prevalência de 21,0% de hipertensão, 

estando classificados em hipertensão I (18,4%) e hipertensão II (2,6%). No gênero feminino 

14,5% foram classificados com hipertensão, compreendidos em hipertensão I (12,5%) e 

hipertensão II (2%). Os limítrofes representam 5,2% e 10,4% nos gêneros masculino e 

feminino, respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

A Figura 2 ilustra a categorização pressórica de alunos classificados com sobrepeso 

(LOHMAN, 1986).  Observa-se no gênero masculino prevalência de 21% de hipertensão, 

compreendidos em hipertensão I (15,8%) e hipertensão II (5,2%). No gênero feminino 13,5% 

foram classificados com hipertensão, incluídos em hipertensão I (11,5%) e hipertensão II 

(2,0%). Os limítrofes representam 5,7% no gênero feminino, entretanto, no gênero masculino 

não foram identificados alunos considerados limítrofes. 

Figura 1. Classificação pressórica de estudantes 

obesos dos gêneros masculino e feminino. 
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Na Figura 3 encontra-se a classificação de pressão arterial, de ambos os gêneros, em 

alunos considerados eutróficos segundo Lohman (1986). Observa-se que 81% dos alunos do 

gênero masculino foram considerados normotensos. No entanto, mesmo na ausência de 

sobrepeso e obesidade 12% foram identificados como hipertensos, representando 8,7% e 

3,3% com hipertensão I e II, simultaneamente. Comportamento semelhante foi visualizado no 

gênero feminino, apresentando prevalência de 81,7%, 6,0%, 7,8% e 4,5% de meninas 

classificadas como normotenso, limítrofe, hipertensão I e II, respectivamente. 

 
 

 

 

Figura 2. Classificação pressórica de estudantes com 

sobrepeso dos gêneros masculino e feminino. 

Figura 3. Classificação pressórica de estudantes 

eutróficos dos gêneros masculino e feminino. 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  

 

Atualmente o sobrepeso e obesidade estão em crescente desenvolvimento tanto em 

adultos quanto em crianças e adolescentes. Este quadro pode ser observado em escala global, 

caracterizando esta doença, atualmente, como pandemia segundo Ribeiro Junior (2007). 

Característica agravante para que este problema de saúde mundial atinja valores absurdos e 

com crescimento exacerbado, aponto de atingir até mesmo países subdesenvolvidos, são os 

sintomas silenciosos que, apesar de características morfológicas aparentes, possui difícil 

diagnóstico clínico. 

 Estudos realizados nas cidades Jundiaí/SP, Londrina/PR e Recife/PE, Vanzelli et al 

(2008), Ronque et al (2007) e Balaban et al (2001) diagnosticaram valores de 24%, 18,5% e 

24,7% de excesso de peso, respectivamente, em crianças e adolescentes. Os achados do 

presente estudo são de similar expressão, apresentando elevados valores de 32,9%, mostrando 

que a alta prevalência desses distúrbios metabólicos não se restringe à regiões isoladas, mas é 

presente em diversas regiões do território nacional.  

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizada entre os anos de 2008 e 2009, apontam que o excesso 

de peso atinge 33,5% das crianças de cinco a nove anos. Dentre o total de crianças avaliadas 

16,6% dos meninos e 11,8% das meninas foram consideradas com obesidade. O excesso de 

peso representou nos adolescentes de dez a dezenove anos 21,7% e 19% no gênero masculino 

e feminino, respectivamente. Entre estes últimos, a obesidade compreende 5,9% nos meninos 

e rapazes e 4% nas meninas e moças. Na região Sudeste 40,3% dos meninos e 38% das 

meninas de cinco a nove anos de idade estão com excesso de peso. Na mesma região a 

obesidade oscila entre 20-27% dos adolescentes. 

Em estudo anterior desenvolvido em Vitória/ES, Dos Anjos (2006), não identificou 

prevalência de sobrepeso e obesidade na população estudada, apresentando distinção aos 

achados da POF na região Sudeste. Entretanto, outro estudo realizado no mesmo Estado, anos 

mais tarde (MOLINA, 2010), apresenta que 23,2% das crianças apresentavam excesso de 

peso, abrangendo 23,5% e 22,9% do total de meninas e meninos, respectivamente. Vale 

ressaltar que o método usado para a classificação foi a avaliação do IMC de acordo com Cole 

(2000), dividindo os avaliados em apenas dois grupos - com presença ou não de excesso de 

peso. 

O presente estudo mostra que nos estudantes avaliados do gênero masculino do 

município de Vitória/ES, o sobrepeso e a obesidade representam 9,3% e 18,9%, 
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respectivamente. Enquanto no gênero feminino o sobrepeso e a obesidade atingem 19% e 

17,5%, simultaneamente. Considerando a análise conjunta de sobrepeso e obesidade 

evidencia-se 28,2% e 36,5% de excesso de peso nos avaliados dos gêneros masculino e 

feminino, respectivamente. Pode-se observar disparidade nos valores encontrados nos 

estudantes, evidenciando maiores valores de excesso de peso no gênero feminino, em 

comparação aos achados de MOLINA (2010). Um ponto a ser considerado que pode ter 

levado a essa discrepância, é a classificação do sobrepeso e obesidade, do atual estudo, por 

meio das dobras cutâneas para a medida e cálculo do percentual de gordura, o que diminui o 

risco de classificação equivocada, mostrando que IMC pode subestimar a classificação de 

excesso de peso. 

 ROSA (1999), destaca que a elevação da pressão arterial na infância e na adolescência 

está relacionada a incrementos fisiológicos no tamanho corporal. O peso não é fator principal 

para se estudar adiposidade isoladamente, uma vez que sofre variações em função de outros 

componentes. De maneira que, a densitometria é mais fidedigna na monitoração das variações 

que acontecem num determinado período. Em seu lugar, tem-se empregado a medida da 

espessura de dobras cutâneas, tornando mais simples a técnica de avaliação da adiposidade 

(ROSA, 1999). 

Estudos observacionais correlacionam os índices peso-altura com pressão arterial 

(ROBERTI, 1989; VOORS, 1976). Sugere-se fortemente que adiposidade seja um 

determinante desses níveis, por meio do aumento percentual de obesidade e de maior 

tendência à distribuição de adiposidade central. Desta forma, a hipertensão arterial é uma 

morbidade que apresenta estreita ligação com o sobrepeso e obesidade 

 Os avaliados que apresentam alterações de pressão arterial podem ser classificados 

como limítrofe, hipertensão I e hipertensão II, formados por grupos de indivíduos com valores 

pressóricos acima dos considerados normais para a média da população (V DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006). 

Molina (2010), em dados supracitados, relata que 23,2% dos estudantes apresentam 

excesso de peso, dentre os quais, 6,4% dos avaliados apresentaram, também, alteração na 

pressão arterial. Outro estudo (FERREIRA, 2010) publicado no mesmo ano, avaliou 129 

crianças e adolescentes obesos com idade de 7 a 14 anos de ambos os gêneros, no período de 

agosto de 2005 a julho de 2006. Os indivíduos avaliados são pacientes do programa de 

tratamento de obesidade infanto-juvenil oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os 

autores relatam presença de hipertensão arterial em 21,1% da população estudada.  
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 Corroborando com os achados dos demais estudos supracitados, observa-se nos 

estudantes de Vitória/ES, com sobrepeso, altos valores de alteração pressórica representando 

nos gêneros masculino e feminino 21% e 19,2%, respectivamente. Nos alunos classificados 

como obesos os valores mostram-se mais elevados, abrangendo 26,2% e 24,9% nos gêneros 

masculino e feminino, simultaneamente. Vale salientar, que os valores de gordura corporal 

relativa entre 25% e 30%, em crianças e adolescentes, estão associados ao alto risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, hipercolesterolemia e 

hiperlipidemia (RONQUE, 2007). 

Achado inusitado neste trabalho foi a alta prevalência de hipertensão arterial em 

estudantes considerados eutróficos segundo Lohman (1986), representando 22% dos 

avaliados nesta condição. Tal fator pode indicar desenvolvimento de hipertensão arterial 

causado por inadequada alimentação e o sedentarismo. Sabe-se que o nível de pressão arterial 

é determinado por fatores genéticos e ambientais e que a alimentação é um dos mais 

importantes entre estes últimos (ROSA, 1999).  

Trabalhos que analisam o sobrepeso e obesidade e sua relação com a hipertensão 

arterial em crianças e adolescentes ainda são escassos no Brasil. Além de parte dos estudos 

realizados nessa perspectiva se valerem da classificação de sobrepeso e obesidade por meio 

do IMC, o qual não caracteriza a real situação de prevalência de adiposidade, tornando menos 

fidedigna a correlação da dita patologia com a hipertensão arterial. 

Em conclusão, os achados relatados neste estudo, mostram altos índices de crianças e 

adolescentes acometidos tanto por excesso de peso quanto pela hipertensão arterial, tornando 

necessária implementação de medidas preventivas e de tratamento dos fatores de risco 

cardiovascular, em crianças e adolescentes, no estado do Espírito Santo mais especificamente 

no Município de Vitória. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo A 
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1
FONTE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 

Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000). http://www.cdc.gov/growthcharts. 
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Anexo B 
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2
 FONTE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 

Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000). http://www.cdc.gov/growthcharts. 
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