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RESUMO
A prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes está
aumentando nas últimas décadas, assim como a prevalência de pressão arterial
elevada. Este aumento é preocupante, visto que a obesidade e a pressão arterial
elevada são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e
estas responsáveis por uma grande parcela de mortalidade mundial. Nesse sentido,
a identificação destes fatores de risco e de variáveis que possam estar associadas a
eles, torna-se de extrema importância para possíveis prevenções de complicações
futuras. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência e a
associação entre pressão arterial e indicadores antropométricos, variabilidade da
frequência cardíaca, hábitos alimentares e prática habitual de atividades físicas em
escolares da rede pública de ensino de Londrina/PR e desenvolver uma cartilha
ilustrativa baseada nas informações geradas por esta investigação, com a finalidade
de conscientizar a população pediátrica quanto a um estilo de vida saudável. Para
tanto, foram avaliados 189 sujeitos, sendo 75 do sexo masculino e 114 do sexo
feminino, com idade entre 10 e 17 anos. Foram realizadas avaliações
antropométricas de estatura, massa corporal e circunferência de cintura, além da
pressão arterial de repouso, atuação autonômica, hábitos alimentares e prática
habitual de atividades físicas. O teste qui-quadrado foi aplicado para verificar as
possíveis associações. Àquelas variáveis que se associaram significativamente
foram submetidas à regressão de Poisson para identificação da magnitude da
associação. A prevalência de pressão arterial elevada foi de 28%, sobrepeso e
obesidade 16,9% e 3,7%, respectivamente. Àqueles indivíduos portadores de
obesidade abdominal, possuem uma prevalência aproximadamente duas vezes
maior de apresentarem pressão arterial elevada, independente dos níveis de
obesidade, que por sua vez, não está associada ao aumento da pressão arterial.
Nesse sentido, foi desenvolvida uma cartilha ilustrativa esclarecendo a importância
de cultivar hábitos de vida saudáveis para prevenção da pressão arterial elevada,
destacando a gordura abdominal como grande risco para saúde.

Palavras-chave: Estado nutricional,
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ABSTRACT

The prevalence of overweight and obesity in children and adolescents is increasing
in recent decades, as well as the prevalence of high blood pressure. This increase is
worrying as obesity and high blood pressure are at risk for developing cardiovascular
disease factors, and these account for a large share of global mortality. In this sense,
the identification of these risk and variables that may be associated with these
factors, it becomes extremely important for prevention of possible future
complications. Thus, the aim of this study was to analyze the prevalence and
association between blood pressure and anthropometric indices, heart rate variability,
dietary habits and habitual physical activity in children from the public schools in
Londrina / PR and develop an illustrative booklet based on the information generated
by this research, in order to raise awareness in the pediatric population as a healthy
lifestyle. To do so, we evaluated 189 subjects, 75 males and 114 females, aged
between 10 and 17 years. Anthropometric measurements of height, body mass and
waist circumference were performed, in addition to resting blood pressure, autonomic
activity, eating habits and regular physical activity. The chi-square test was used to
determine possible associations. Those variables that were significantly associated
underwent Poisson regression to identify the magnitude of the association. The
prevalence of high blood pressure was 28 %, overweight and obesity 16.9 % and 3.7
%, respectively. Those individuals with abdominal obesity, have an approximately
two-fold higher prevalence of presenting high blood pressure, independent of obesity
levels, which in turn, is not associated with increased blood pressure. Accordingly,
we developed a pictorial booklet explaining the importance of cultivating healthy
habits to prevent high blood pressure life, especially abdominal fat as a major health
risk.
Key-words: Nutritional status, autonomic nervous system, food habits, physical
activity.
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1 INTRODUÇÃO
Há algumas décadas, as doenças de caráter infecto-contagioso lideravam o
número de óbitos no cenário mundial. Atualmente as doenças de caráter crônicodegenerativo, são as enfermidades que têm sido consideradas as principais
responsáveis pelo maior número de óbitos na população mundial (WHO, 2005).
Vários são os fatores de risco que podem estar atrelados a essas
enfermidades tais como: excesso de gordura corporal, diabetes mellitus, hábitos
alimentares com pouca ingestão de fibras, alto consumo de gordura, prática
insuficiente de atividade física, excesso de gordura localizada na região abdominal,
hipertensão arterial, dentre outros (WHO, 2007).
De

acordo

com

alguns

estudos

(GALOBARDES

et

al.,

2003;

CHRISTOFARO et al., 2011), o segundo fator de risco mais prevalente para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares é o excesso de peso corporal, sendo
menor apenas que o sedentarismo. Geralmente pessoas com índice de massa
corporal muito acima dos valores considerados normais apresentam maiores valores
de pressão arterial, bem como maior ocorrência de hipertensão arterial (CERCATO
et al., 2004).
A associação da obesidade com alguns fatores de risco, têm tornado a
hipertensão arterial em crianças e adolescentes cada vez mais comum. Crianças
obesas possuem três vezes mais risco de desenvolver hipertensão (SOROF e
DANIELS, 2002).
A prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes está
aumentando nas últimas décadas. No Brasil este número sofreu um grande aumento
entre os anos de 1974 e 1997, passando de 4,1% para 13,9% (WANG et al., 2002).
Pesquisas recentes continuam confirmando este aumento, como no estudo de
Christofaro et al (2011) que apresentou uma prevalência de 18,2% em escolares do
município de Londrina. A mesma comparação pode ser feita com os valores de
prevalência de pressão arterial elevada apresentados pelo estudo, que foram 13,3%
para o sexo masculino e 10,2% para o sexo feminino, enquanto estudos anteriores
também aplicados no Brasil, apresentaram valores de 3,6% e 7,7% (OLIVEIRA et al.,
2004; MOURA et al., 2004).
A partir destas informações, fica evidente que são necessárias pesquisas
que identifiquem variáveis que se associem à pressão arterial elevada, além destas
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que foram apresentadas. Poucos estudos analisam a proteção do sistema
cardiovascular, que é feita pelo sistema nervoso autônomo (SNA). O SNA faz parte
do controle do sistema cardiovascular, que por suas terminações nervosas eferentes
divididas em simpática e parassimpática, realiza ações sobre o nódulo sino-atrial e
consequentemente modula a função cardíaca (VANDERLEI et al., 2009; AUBERT et
al., 2003; PASCHOAL et al., 2002).
Esta proteção é identificada pela análise da variabilidade da frequência
cardíaca (VFC). Alguns estudos com adolescentes, já apresentaram associações
entre níveis de pressão arterial elevada com alteração na atividade simpática, e
também associações entre obesidade e modulação do SNA, devido à reduzida
atividade parassimpática e variabilidade global encontradas (ZHOU et al, 2012;
VANDERLEI et al., 2010).
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Analisar a prevalência e a associação entre pressão arterial e indicadores
antropométricos, variabilidade da frequência cardíaca, hábitos alimentares e prática
habitual de atividades físicas em escolares da rede pública de ensino de
Londrina/PR.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver um artigo científico a partir dos resultados encontrados;
Desenvolvimento de uma cartilha contendo de maneira simples e ilustrativa
informações baseadas nos achados da presente investigação afim de servir de
elemento de conscientização relacionado à comportamentos saudáveis
crianças e adolescentes.

para
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS

A mudança no quadro de saúde mundial nas últimas décadas é evidente,
configurando uma situação em que alguns aspectos relacionados a patologias, antes
considerados em segundo plano, ganham relevância e atenção das áreas de
pesquisa e cuidados com a saúde.
Nesse sentido, a transição epidemiológica indica que, após predominarem
inicialmente, as doenças infecciosas e parasitárias cederam lugar, progressivamente
às condições crônico-degenerativas (PEREIRA, 2003). Dessa forma, o processo de
transição epidemiológica é caracterizado pelas mudanças nas principais causas de
morte das doenças infecto-contagiosas para doenças crônicas não-transmissíveis
(NAHAS et al., 2005). Esta transição também se destaca por uma transformação de
uma situação em que predomina a mortalidade para outra em que a morbidade é
dominante (SCHRAMM et al., 2004).
Diante disso, identifica-se um declínio na ocorrência da desnutrição em
crianças e adultos num ritmo bem acelerado, enquanto registra-se aumentos na
prevalência de sobrepeso e obesidade na população brasileira (BATISTA FILHO e
RISSIN, 2003).
A alteração no quadro das doenças crônico-degenerativas associada a
problemas nutricionais traz consigo a preocupação quanto à prevalência das
patologias de acordo com cada faixa-etária. Na transição de importância entre as
doenças transmissíveis e não-transmissíveis, as últimas ganham enfoque com
relação à incidência em crianças e adolescentes, não desprezando suas implicações
em adultos. Sobre a situação que envolve a nutrição e as doenças crônicodegenerativas nesse processo, vale destacar que as doenças transmissíveis passam
a ser relativamente menos importantes, e a forma prevalente de má-nutrição muda
de características: a desnutrição protéico-calórica em crianças cede lugar à
obesidade, em crianças e adultos. No padrão de morbidade, predominam as
doenças crônico-degenerativas e suas complicações, tais como, aterosclerose,
infarto agudo do miocárdio, enfisema, diabetes e artrite (PEREIRA, 2003).
Entre

as

doenças

crônico-degenerativas,

as

cardiovasculares

são,

atualmente, responsáveis pela maior parcela de mortalidade em todo o mundo
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(YUSUF et al., 2005). No Brasil, as doenças cardiovasculares isquêmicas são
responsáveis pela maior carga de doença, seguidas pelo diabete mellitus, ambos
com um fator de risco comum que é o excesso de peso (SCHRAMM et al., 2004).
Também, as doenças cardiovasculares correspondem à primeira causa de morte há
pelo menos quatro décadas (LESSA, 2004).
No Sistema Único de Saúde, essas doenças foram responsáveis, em 2002,
por mais de 1,2 milhão de internações, representaram 10,3% do total de internações
e 17% dos gastos financeiros (ARAUJO e FERRAZ, 2005).
Embora as manifestações clínicas associadas às doenças cardiovasculares
surjam com maior frequência durante a vida adulta, evidências científicas revelam
que comprometimentos quanto à pressão arterial, aos níveis de lipídios e
lipoproteínas plasmáticas, à disposição de gordura corporal e ao consumo máximo
de oxigênio podem ter origem na adolescência (ANDING et al., 1996).
A identificação e acompanhamento de tais comprometimentos, uma vez que
estes podem ser identificados como fatores de risco para as disfunções
cardiovasculares, torna-se de extrema importância para possíveis prevenções de
complicações futuras. Uma série de fatores de risco incluindo os fatores genéticos,
hipertensão, síndrome metabólica, obesidade, dislipidemia, dietas aterogênicas e
sedentarismo, estão associados a estas disfunções, e a prevalência destes está
aumentando entre crianças e adolescentes (RODRIGUES et al, 2013).
O estudo de Wang et al (2002) analisou referências internacionais de 4
países para determinar as tendências de sobrepeso e baixo peso em crianças e
adolescentes de 6 até 18 anos. Três países apresentaram aumento nos valores de
prevalência de sobrepeso durante os períodos analisados: o Brasil ( de 4,1% para
13,9%), China (6,4% para 7,7%) e os Estados Unidos (15,4% para 25,6%).
Pesquisas recentes continuam confirmando este aumento no Brasil. O estudo
de Ricardo et al (2009) realizado no estado de Santa Catarina, foi registrado
prevalência de sobrepeso de 15,4% e de obesidade 6,0%. O estudo de Araújo et al
(2012) analisou pesquisas entre 2000 à 2007 com adolescentes brasileiros,
apresentando prevalência de sobrepeso com valores de 4% até 31%, com a maioria
dos estudos apresentando mais de 15% de prevalência.
Na cidade de Londrina, em questão neste estudo, uma pesquisa realizada
com escolares da rede pública e privada de ensino apresentou uma prevalência
sobrepeso e obesidade de 18,2% (CHRISTOFARO et al., 2011). A mesma
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comparação pode ser feita com os valores de prevalência de pressão arterial
elevada apresentados pelo estudo, que foram 13,3% para o sexo masculino e 10,2%
para o sexo feminino, enquanto estudos anteriores também aplicados no Brasil,
apresentaram valores de 3,6% e 7,7% (OLIVEIRA et al., 2004; MOURA et al., 2004).

2.2 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO

A hipertensão arterial (HA) é uma doença caracterizada pelo aumento da
pressão sanguínea nas artérias e apresenta, atualmente, alta prevalência na
população brasileira, influenciando na gênese de diversas doenças, entre elas as
doenças vasculares (VI Brazilian Guidelines on Hypertension, 2010).
Apesar de a HA apresentar grande influência dos fatores genéticos, 43% na
hipertensão sistólica e 49% na diastólica (FERMINO et al., 2009), outros fatores de
risco são associados a esta doença, tais como: o alto consumo de sódio e de
gorduras saturadas, obesidade, estresse excessivo e prática insuficiente de
atividade física (FLORINDO e HALLAL, 2011).
A associação da obesidade com alguns fatores de risco, têm tornado a HA em
crianças e adolescentes cada vez mais comum. Crianças obesas possuem três
vezes mais risco de desenvolver hipertensão (SOROF e DANIELS, 2002). Campos e
cols. (2010) estudaram os níveis de atividade física e consumo de lipídios de 260
meninos e 237 meninas, apresentando como resultados: 17,3% dos meninos e
22,6% das meninas classificados como sedentários; e 54% dos meninos e 48,6%
das meninas apresentaram alto consumo de lipídios acima das recomendações.
Segundo o National High Blood Pressure Education Program (NATIONAL
HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE, 2004) a alteração dos níveis de pressão
arterial normal para níveis elevados na infância, está relacionada com o
desenvolvimento de hipertensão na idade adulta.
Esta relação entre infância e a idade adulta não ocorre somente com os níveis
de pressão arterial (PA), 77% das crianças obesas se tornarão adultos também
obesos e os maiores índices de pressão arterial se encontram nestes indivíduos
obesos, quando comparados aos eutróficos (FREEDMAN et al., 2001).
A obesidade pode ser facilmente identificada clinicamente com os valores de
circunferência de cintura (CC) e índice de massa corporal (IMC). Ainda que seja
pouco conhecida em populações pediátricas, a associação da CC com risco de
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doença cardiovascular é maior do que a sua associação com a obesidade geral
(SLENTZ, 2009).
No estudo de Casonatto et al., (2011) foram associados valores de CC e PA,
apresentando risco de desenvolvimento de pressão arterial elevada (PAE) 2,7 vezes
maior nos indivíduos que possuíam obesidade abdominal. Já no estudo de
Domingos et al (2013) este risco foi ainda maior, os resultados demonstraram que os
indivíduos com obesidade abdominal tinham 3,23 vezes mais chance de
desenvolver PAE quando comparados aos indivíduos com CC normal.
A adiposidade abdominal é considerada um risco à saúde, não só por ser
um fator de risco de HA, mas também por apresentar uma maior taxa de lipólise e
está próxima a grandes vasos sanguíneos (SLENTZ et al., 2009).
A prevenção da HA deve iniciar pela alteração nos hábitos alimentares,
como a diminuição do consumo se sódio, dieta rica em frutas e verduras, baixo
consumo de gorduras saturadas e totais, consumo moderado de álcool e ingestão
adequada de potássio. Essa alteração precisa estar associada à manutenção do
peso corporal e a prática de atividade física de pelo menos trinta minutos por dia
durante cinco dias semanais (FLORINDO e HALLAL, 2011).
Estudos recentes em relação ao aumento do consumo de potássio
demonstraram que este está relacionado com a redução dos níveis de PA em
hipertensos, sem efeitos indesejados nos níveis de lipídios sanguíneos (ABURTO et
al., 2013). Já o consumo de bebidas contendo açúcar em sua composição
(refrigerantes, chá, café, bebidas com sabor de frutas, etc.), apresentou associação
com obesidade em crianças, o estudo de Papandreou et al (2013) apresentou como
resultado que crianças que consomem tais bebidas doces tem 2,57 mais chance de
se tornarem obesas quando comparadas com crianças normais.
A atividade física está diretamente associada à diminuição do risco de
doença. A redução do risco de HA passa de 30% para 50% com a prática de
atividades físicas (DISHMAN et al., 2004).
A redução dos níveis de PA sistólica e diastólica também ocorre, tanto com o
exercício de força muscular quanto com os exercícios aeróbicos. Uma metanálise
que avaliou estudos experimentais com o objetivo de verificar o efeito do treinamento
de força sobre a PA, aonde foram pesquisados 11 estudos. Os treinamentos tinham
em média duração de 14 semanas (mínimo 6 semanas e máximo 30 semanas), a
frequência semanal variou entre duas a cinco vezes por semana, em média
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utilizaram 35% da carga máxima (1RM), com uma média de 10 exercícios por
sessão e com um número de repetições que variou entre 4 e 50. Foi relatado uma
redução de 2% na PA sistólica e 4% na diastólica (KELLEY; KELLEY, 2000).
Protocolos de intervenção com exercícios aeróbicos foram avaliados em uma
metanálise que tinha como objetivo verificar o efeitos dessas intervenções sobre a
PA, analizando 44 estudos randomizados e controlados. Os treinamentos aplicados
tiveram uma mediana de duração de 16 semanas, frequência de uma a sete
sessões, com atividades que variaram entre caminhadas, corridas, bicicleta e
natação e duração entre 15 e 70 minutos. Diante dos resultados encontrados foi
observada uma redução da PA sistólica e diastólica, tanto para sujeitos normotensos
como para sujeitos com hipertensão (FAGARD, 2005).
Mesmo com uma mudança no estilo de vida incluindo a prática de atividade
física, a prática habitual de atividade física deve ser avaliada em diferentes situações
do cotidiano. O tempo gasto em atividades caracterizadas como sedentárias, como
sentar (assistindo televisão, vídeo, dvd) está associado a um risco aumentado de
doença cardiovascular, independente da atividade física (HEFERNAN et al., 2013;
BEL-SERRAT et al.,2013).
O comportamento sedentário parece ter influência sobre a pressão arterial
independentemente dos níveis de atividade física. O estudo de Moraes et al (2013)
observou que adolescentes com baixos níveis de atividade física e altos níveis de
atividades sedentárias, apresentavam valores altos de pressão arterial sistólica. O
mesmo foi observado no estudo de Martinez-Gomez et al (2011) que constatou que
a associação dos baixos níveis de atividade física com alto índice de comportamento
sedentário se relacionam com menor aptidão cardiorrespiratória.
Nesse sentido, também devem ser avaliados os hábitos alimentares
associados aos níveis de atividade física. O estudo de Alves et al (2010) avaliou 204
crianças praticantes de natação, resultando 30,4% da amostra com excesso de peso
e 41% apresentaram alto consumo de alimentos que aumentavam o risco
cardiovascular.
Outros fatores podem influenciar o aumento da pressão arterial, como a
redução da produção do óxido nítrico (NO). O NO, por sua propagação para a
musculatura lisa vascular proporciona a vasodilatação, consequentemente, com a
diminuição na produção de NO, ocorrerá vasoconstrição influenciando assim a
pressão sanguínea. A hipercolesterolemia, a diabetes e a própria hipertensão podem
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causar a diminuição na produção de NO (SILVA et al., 2011).

2.3 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

O sistema nervoso autônomo (SNA) faz parte do controle do sistema
cardiovascular, que por suas terminações nervosas eferentes divididas em simpática
e parassimpática, realiza ações sobre o nódulo sinoatrial e consequentemente
modula a função cardíaca. Informações de terminações nervosas aferentes como os
barorreceptores, quimiorreceptores, receptores atriais e ventriculares, sistema
termorregulador, sistema vasomotor, sistema renina-angiotensina-aldosterona e
modificações no sistema respiratório são necessários para que ocorra uma ação do
SNA sobre o coração (VANDERLEI et al., 2009; AUBERT et al., 2003; PASCHOAL
et al., 2002).

A frequência cardíaca sofre grande influência do SNA. A ação dos
barorreceptores em resposta as necessidades apresentadas pelo sistema
cardiovascular causa a ação das vias simpática e parassimpática sobre os
batimentos cardíacos (RAJENDRA ACHARYA et al., 2006; AUBERT et al., 2003;
PASCHOAL et al., 2002). Tais mudanças nos batimentos cardíacos são naturais e
esperadas já que apontam a capacidade de resposta do coração aos estímulos
ambientais, fisiológicos e até desordens induzidas por doenças (VANDERLEI et al.,
2009).
Essa mudança é denominada variabilidade da frequência cardíaca (VFC). A
VFC pode ser utilizada para identificar eventos relacionados ao SNA e têm o
benefício de ser medida de forma não invasiva (MALIK et al.,1996). Presume-se
então que quanto maior VFC em algumas situações de controle, como durante o
repouso, maior saúde cardiovascular, pois demonstra uma ação protetora do
sistema cardiovascular, a cada batimento, em reação aos estímulos responsáveis
pelo débito cardíaco (PASCHOAL et al., 2002).
Uma das formas mais eficazes de medida da VFC é o método não-linear, uma
vez que existem evidências que os mecanismos envolvidos na regulação do sistema
cardiovascular possivelmente interagem entre si de maneira não linear (HUIKURI et
al., 2003).
Dentre os fatores que podem influenciar a modulação cardíaca podemos citar
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a obesidade. Alguns estudos demonstraram uma modulação do sistema nervoso
autônomo em crianças obesas. O estudo de Baum et al. (2013) apresentou uma
redução na atividade parassimpática e simpática em crianças obesas. Zhou et al
(2012) encontraram associação entre os valores de obesidade relacionados com
uma atividade reduzida do nervo vago e os níveis elevados de pressão arterial
associados com uma alteração na atividade vagal e simpática. Kaufman et al (2007)
avaliaram crianças obesas e com sobrepeso, encontrando modulação cardíaca
apenas nas crianças obesas. Vanderlei et al (2010) sugeriram por seus resultados
que existe associação entre obesidade e a modulação do SNA, devido a reduzida
atividade parassimpática e variabilidade global encontradas.
Apesar destes resultados, nenhum destes estudos relacionou os níveis de
atividade física com os valores de VFC, isso pode ter limitado os resultados destes
estudos, visto que este fator pode causar grande influência na modulação cardíaca
(BAUM et al., 2013).
O sistema renina-angiotensina-aldosterona pode também influenciar a ação
do SNA sobre o sistema cardiovascular. O gene da enzima conversora de
angiotensina (ECA) pode ser responsável por algumas respostas metabólicas
referentes ao aumento da pressão arterial. Os fenótipos do gene da ECA podem ser
o alelo D ou o alelo I. A presença do alelo D parece aumentar os níveis de ECA
(quando comparados aos níveis de ECA na presença do alelo I) no sangue,
favorecendo a ação desta sobre a Angiotensina I, transformando-a em Angiotensina
II. A presença de Angiotensina II no sangue estimula a produção de aldosterona
(acarreta retenção de H2O), causa vasoconstrição arteriolar (consequentemente
aumenta a PA), estimula a secreção do hormônio ADH que também reduz a
quantidade de H2O e aumenta a ação simpática (ARSA et al., 2009).
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4 METODOLOGIA
3.1 SUJEITOS
A amostra foi composta por adolescentes de ambos os sexos, com idades
entre 10 e 17 anos matriculadas no ensino fundamental na rede estadual de ensino.
Para o cálculo da amostra foi utilizada uma prevalência de pressão arterial elevada
de 10% de acordo com dados da literatura (MOURA et al., 2004), com poder
estatístico de 80% e erro tolerável de 5%. A amostra simples necessária foi
estabelecida em 150 sujeitos. Considerando que o presente estudo adotou sistema
de analise por conglomerados, aplicou-se um ajuste de 20% no cálculo amostral,
totalizando 180 sujeitos.
Para inclusão no estudo, os responsáveis deveriam assinar um termo de
consentimento livre e esclarecido sobre os procedimentos em que os sujeitos foram
submetidos. Esse estudo foi submetido a apreciação de comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Norte do Paraná.
3.2 HÁBITOS ALIMENTARES
Os hábitos alimentares foram avaliados por meio de um questionário
composto por quatro perguntas, onde, os avaliados responderam com que
frequência (nenhum dia; 1-2 dias; 3-5 dias; 6-7 dias) consumiram determinados tipos
de alimentos (verduras e vegetais; salgadinhos e refrigerantes; frutas; frituras) na
semana anterior à avaliação. A resposta “6 - 7 dias” foi considerada como “alto
consumo”. (Anexo II)

3.3 PRÁTICA HABITUAL DE ATIVIDADE FÍSICA

A prática habitual de atividades físicas foi avaliada utilizando um inquérito
especificamente desenvolvido para essa finalidade (BAECKE et al., 1982), validado
para aplicação em populações pediátricas (GUEDES et al., 2006), considerando os
domínios de pratica habitual de atividade física no ambiente escolar, lazer, tempo
livre e geral. Aplicou-se uma análise normativa de modo que foram considerados
com “baixa pratica habitual de atividades física” aqueles indivíduos com valores
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situados no primeiro quartil.
3.4 ANTROPOMETRIA
Para as avaliações antropométricas, todos os adolescentes deveriam estar
vestidos com roupas leves e sem calçados. A massa corporal foi avaliada por meio
de uma balança eletrônica com capacidade máxima de 150 kg. A estatura foi aferida
por meio de um estadiômetro portátil. De posse dos valores da massa corporal e da
estatura foi calculado o índice de massa corporal (IMC) dividindo-se a massa
corporal pelo quadrado da estatura. Os pontos de corte adotados para caracterizar
os adolescentes em eutrófico ou excesso de peso foram aqueles preconizados por
Cole et al (2000).
3.5 CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA
A circunferência da cintura foi determinada como sendo a mínima
circunferência entre a crista ilíaca e a última costela por meio de uma fita
inextensível graduada em mm. Os pontos de corte adotados para caracterizar os
adolescentes com “ausência” ou “presença” de obesidade abdominal, foram aqueles
preconizados por Taylor et al (2000).
3.6 PRESSÃO ARTERIAL
Para a avaliação da pressão arterial foi utilizado um aparelho
eletrônico da marca Omron modelo HEM 742 previamente validado para
adolescentes (CHRISTOFARO et al., 2009). Os adolescentes foram mantidos
sentados em repouso por 10 minutos antes da avaliação da pressão arterial. Os
procedimentos para medida da pressão arterial foram aqueles previamente
estabelecidos na literatura (PICKERING et al., 2005). Os critérios adotados para a
classificação dos sujeitos como normotensos ou com portadores de pressão arterial
elevada foram aqueles estabelecidos pelo National High Blood Pressure Education
Program (PROGRAM, 2005). Foram classificados com portadores de pressão
arterial elevada aqueles sujeitos com valores médios de pressão arterial acima do
percentil 95.
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3.7 VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA
A variabilidade da frequência cardíaca foi monitorada por meio de um monitor
de frequência cardíaca da marca Polar, modelo RS800CX. Os intervalos R-R foram
gravados no equipamento por 10 minutos e depois todos os sinais foram transferidos
para um computador por meio do software Polar Precision Performance (release
3.00, Polar Electro Oy) sendo utilizados, para efeito de análise, somente os últimos
cinco minutos. A transformação de Fourier foi realizada pala quantificar as bandas
de muito baixa, baixa e alta frequência, de acordo com as recomendações da Task
Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of
Pacing and Electrophysiology (1996). A análise quantitativa de batimento-abatimento
foi realizada por meio da plotagem de Poincaré. As variáveis analisadas foram,
RMSSD (domínio do tempo), LF, HF, LF/HF (domínio da frequência). Os sujeitos
situados no quartil um foram classificados como portadores de “baixa” variabilidade
para cada variável analisada.

3.8 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
Inicialmente foi solicitada ao Núcleo Regional de Educação uma lista
atualizada contendo todas as escolas estaduais da cidade de Londrina e suas
respectivas regiões. Foi realizado um sorteio entre as escolas de cada região para
que fosse escolhido um único estabelecimento, totalizando cinco escolas. Para cada
escola foi solicitada uma relação de todas as turmas que possuíssem alunos com a
faixa etária estabelecida, então foi realizado o sorteio das turmas que participaram
do estudo. De acordo com o calculo amostral, foram avaliados no mínimo 36
indivíduos em cada escola. Somente participaram das avaliações, os alunos que
apresentaram termo de consentimento livre e esclarecido assinado por seus pais ou
responsáveis.
As avaliações foram iniciadas pelos questionários (hábitos alimentares e
pratica habitual de atividade física). Na sequencia os sujeitos foram encaminhados
para a avaliação das medidas antropométricas (estatura, massa corporal e
circunferência de cintura). Em seguida, cada avaliado recebeu uma explicação e se
necessário, ajuda para posicionar o monitor de frequência cardíaca para que
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pudesse ser iniciada a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Para esta
avaliação os indivíduos permaneceram deitados em posição supina, impossibilitados
de falar e se movimentar por um período de 10 minutos. Quando finalizada esta
etapa, o avaliado foi orientado para que realizasse movimentos lentos até chegar à
posição sentada, para que então realizar a medida da pressão arterial.
3.9 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
Inicialmente os dados foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov
para analise da distribuição, considerando subdivisão por sexo. Na sequência foi
aplicado o teste “U” de Mann-Whitney (dados contínuos) para comparação entre os
sexos nas variáveis de caracterização geral da amostra. O teste de qui-quadrado
(variáveis categóricas) foi aplicado para verificar possíveis associações entre
pressão arterial (variável dependente) e estado nutricional, circunferência de cintura,
variabilidade de frequência cardíaca, hábitos alimentares e pratica habitual de
atividades físicas (variáveis independentes). As associações com índice de
significância de P<0,2 foram submetidas à regressão de Poisson para determinação
da magnitude das associações entre a variável dependente e as demais variáveis
independentes. As variáveis numéricas são apresentadas em mediana e intervalo
interquartil. O índice de significância estabelecido foi de P<0,05. As analises foram
realizadas nos pacotes computacionais SPSS 17.0 e STATA 8.
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RESUMO

Objetivo: Analisar a prevalência e a associação entre pressão arterial elevada, obesidade geral
e abdominal, indicadores de atuação autonômica, prática habitual de atividade física e hábitos
alimentares na rede pública de ensino de Londrina/PR. Métodos: Foram avaliados 189
sujeitos, sendo 75 do sexo masculino e 114 do sexo feminino, com idade entre 10 e 17 anos.
Foram realizadas avaliações antropométricas de estatura, massa corporal e circunferência de
cintura, além da pressão arterial de repouso, atuação autonômica, hábitos alimentares e prática
habitual de atividades físicas. O teste qui-quadrado foi aplicado para verificar as associações
entre pressão arterial e indicadores antropométricos, variabilidade da frequência cardíaca,
hábitos alimentares e prática habitual de atividades físicas. Àquelas variáveis que se
associaram significativamente foram submetidas à regressão de Poisson para identificação da
magnitude da associação. Resultados: A prevalência de pressão arterial elevada encontrada
foi de 28%. As prevalências de sobrepeso e obesidade foram 16,9% e 3,7%, respectivamente.
Indivíduos portadores de obesidade abdominal obtiveram uma prevalência 2,3 vezes maior
(P=0,002) de apresentarem pressão arterial elevada. Conclusão: A prevalência de pressão
arterial elevada em escolares da rede pública de ensino de Londrina-PR é de 28%. Àqueles
indivíduos portadores de obesidade abdominal, possuem uma prevalência aproximadamente
duas vezes maior de apresentarem pressão arterial elevada, independente dos níveis de
obesidade, que por sua vez, não está associada ao aumento da pressão arterial.

Palavras-chave: Estado nutricional, sistema nervoso autônomo, hábitos alimentares,
atividade física.
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ABSTRACT

Objective: To analyze the prevalence and association between high blood pressure, overall
and abdominal obesity, indicators of autonomic activity, habitual physical activity and dietary
habits in public schools in Londrina / PR. Methods: 189 students were evaluated, 75 males
and 114 females, 10-17 years. Assessment of habitual physical activity and dietary habits was
performed by applying two questionnaires. Anthropometric measurements of height, body
mass and waist circumference were performed, in addition to measurement of resting blood
pressure and heart rate variability. The chi-square test was used to assess associations between
blood pressure, habitual physical activity, dietary habits, waist circumference and indicators
of autonomic activity. Those variables that were significantly associated were submitted to
Poisson regression to identify the magnitude of the association. Results: The prevalence of
high blood pressure was found to be 28%. The prevalence of overweight and obesity were
16.9% and 3.7%, respectively. Individuals with abdominal obesity had 2.3 times higher
prevalence (P = 0.002) of presenting high blood pressure. Conclusion: The prevalence of
high blood pressure in children from the public schools in Londrina is 28%. Those individuals
with abdominal obesity, have an approximately two-fold higher prevalence of presenting high
blood pressure, independent of obesity levels, which in turn, is not associated with increased
blood pressure.

Key-words: Nutritional status, autonomic nervous system, food habits, physical activity.
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INTRODUÇÃO

Há algumas décadas, as doenças de caráter infecto-contagioso lideravam o número de
óbitos no cenário mundial. Entretanto, atualmente as doenças de caráter crônico-degenerativo,
são as enfermidades que têm sido consideradas as principais responsáveis pelo maior número
de óbitos na população mundial1.
Vários são os fatores de risco que podem estar atrelados a essas enfermidades tais
como: excesso de gordura corporal, diabetes mellitus, hábitos alimentares com pouca ingestão
de fibras, alto consumo de gordura, prática insuficiente de atividade física, excesso de gordura
localizada na região abdominal, hipertensão arterial, dentre outros2.
De acordo com alguns estudos3, 4, o segundo fator de risco mais prevalente para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares é o excesso de peso corporal, sendo menor
apenas que o sedentarismo. Geralmente pessoas com índice de massa corporal muito acima
dos valores considerados normais apresentam maiores valores de pressão arterial, bem como
maior ocorrência de hipertensão arterial5. No que se refere à distribuição da gordura corporal,
aquela localizada na região abdominal apresenta maior risco à saúde, uma vez que, possui
maior taxa de lipólise e está próxima a grandes vasos sanguíneos6.
Esta relação patológica entre distribuição da gordura corporal e pressão arterial é
especialmente

importante

em

populações

pediátricas,

uma

vez

que

indicadores

antropométricos para a classificação da obesidade como a circunferência de cintura são
apontados como uma boa alternativa, tendo em vista a facilidade de mensuração bem como
por ser, de acordo com a literatura, forte preditor de mortalidade por todas as causas e por
doenças cardiovasculares7.
Adicionalmente, diversos estudos8-10 têm demonstrado que a reduzida pratica de
atividades físicas se associa diretamente com o desenvolvimento de fatores de risco
relacionados à síndrome metabólica em indivíduos adultos. Por outro lado, existem poucas
informações acerca destas possíveis relações na literatura nacional relativas à população
pediátrica. Além disso, não identificamos outros estudos que buscaram verificar possíveis
relações entre comportamento do sistema nervoso autonômico e pressão arterial em escolares.
Vale destacar que entre populações jovens, a investigação dos fatores relacionados ao
aumento da pressão arterial constitui uma tarefa de alta complexidade, uma vez que envolve
controle de variáveis de natureza comportamental, variáveis estas que podem ser
extremamente distintas entre os grupos populacionais.

37
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência e a associação
entre pressão arterial e indicadores antropométricos, variabilidade da frequência cardíaca,
hábitos alimentares e prática habitual de atividades físicas em escolares da rede pública de
ensino de Londrina/PR.

MÉTODOS

Sujeitos

A amostra foi composta por adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 10 e 17
anos matriculadas no ensino fundamental na rede estadual de ensino. Para o cálculo da
amostra foi utilizada uma prevalência de pressão arterial elevada de 10% de acordo com
dados da literatura11, com poder estatístico de 80% e erro tolerável de 5%. A amostra simples
necessária foi estabelecida em 150 sujeitos. Considerando que o presente estudo adotou
sistema de analise por conglomerados, aplicou-se um ajuste de 20% no cálculo amostral,
totalizando uma amostra de 180 sujeitos.
Para inclusão no estudo, os responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido sobre os procedimentos em que os sujeitos foram submetidos. Esse estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Norte do Paraná.

Antropometria

Para as avaliações antropométricas, todos os adolescentes estavam vestidos com
roupas leves e sem calçados. A massa corporal foi avaliada por meio de uma balança
eletrônica com capacidade máxima de 150 kg. A estatura foi aferida por meio de um
estadiômetro portátil. De posse dos valores da massa corporal e da estatura foi calculado o
índice de massa corporal (IMC) dividindo-se a massa corporal pelo quadrado da estatura. Os
pontos de corte adotados para classificação do estado nutricional foram aqueles preconizados
por Cole et al.12.

Hábitos alimentares

Os hábitos alimentares foram avaliados por meio de um questionário composto por
quatro perguntas, onde, os avaliados responderam com que frequência (nenhum dia; 1-2 dias;
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3-5 dias; 6-7 dias) consumiram determinados tipos de alimentos (verduras e vegetais;
salgadinhos e refrigerantes; frutas; frituras) na semana anterior à avaliação. A resposta “6 - 7
dias” foi considerada como “alto consumo”.

Prática habitual de atividades físicas

A prática habitual de atividades físicas foi avaliada por meio de um questionário
utilizando um inquérito especificamente desenvolvido para essa finalidade13 validado para
aplicação em populações pediátricas14, considerando os domínios de pratica habitual de
atividade física no ambiente escolar, lazer, tempo livre e geral. Aplicou-se uma análise
normativa de modo que foram considerados com “baixa pratica habitual de atividades física”
aqueles indivíduos com valores situados no primeiro quartil.

Circunferência de cintura

A circunferência da cintura foi determinada como sendo a mínima circunferência entre
a crista ilíaca e a última costela por meio de uma fita inextensível graduada em mm. Os
pontos de corte adotados para caracterizar a “ausência” ou “presença” de obesidade
abdominal foram aqueles preconizados por Taylor et al.15.

Pressão arterial

Para a avaliação da pressão arterial foi utilizado equipamento oscilométrico
automático (Omron modelo HEM 742) previamente validado para adolescentes16. Os sujeitos
foram mantidos sentados em repouso por 10 minutos antes da avaliação da pressão arterial.
Os procedimentos para medida da pressão arterial foram aqueles previamente estabelecidos na
literatura17. Os critérios adotados para a classificação dos sujeitos como “normotensos” ou
portadores de “pressão arterial elevada” foram aqueles estabelecidos pelo National High
Blood Pressure Education Program18. Foram classificados com portadores de pressão arterial
elevada aqueles sujeitos com valores médios de pressão arterial acima do percentil 95 para
pressão arterial sistólica e/ou pressão arterial diastólica.
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Variabilidade da Frequência Cardíaca

A variabilidade da frequência cardíaca foi monitorada por meio de um monitor de
frequência cardíaca da marca Polar, modelo RS800CX. Os intervalos R-R foram gravados no
equipamento durante 10 minutos e depois todos os sinais foram transferidos para um
computador por meio do software Polar Precision Performance (release 3.00, Polar Electro
Oy), sendo utilizados, para efeito de análise, somente os últimos cinco minutos. A
transformação de Fourier foi realizada para quantificar as bandas de muito baixa, baixa e alta
frequência, de acordo com as recomendações da Task Force of the European Society of
Cardiology and the North American Society of Pacing and Eletrophysiology19. A análise
quantitativa de batimento-abatimento foi realizada por meio da plotagem de Poincaré. As
variáveis analisadas foram, RMSSD (domínio do tempo), LF, HF, LF/HF (domínio da
frequência). Os sujeitos situados no quartil um foram classificados como portadores de
“baixa” variabilidade para cada variável analisada.

Delineamento Experimental

Inicialmente foi solicitado ao Núcleo Regional de Educação uma lista atualizada
contendo todas as escolas estaduais da cidade de Londrina e suas respectivas regiões.
Realizou-se um sorteio entre as escolas de cada região (norte, sul, leste, oeste e centro) para
escolha de um único estabelecimento, totalizando cinco escolas. Para cada escola foi
solicitada uma relação de todas as turmas que possuíssem alunos dentro da faixa etária
estabelecida para realização do sorteio das turmas as quais foram incluídas no estudo. De
acordo com o calculo amostral, foram avaliados no mínimo 36 sujeitos em cada escola.
Somente participaram das avaliações os alunos que apresentaram termo de consentimento
livre e esclarecido assinado por seus pais ou responsáveis.
As avaliações foram iniciadas pelos questionários (hábitos alimentares e pratica
habitual de atividade física). Na sequencia os sujeitos foram encaminhados para a avaliação
das medidas antropométricas (estatura, massa corporal e circunferência de cintura). Em
seguida, cada avaliado recebeu uma explicação e se necessário, ajuda para posicionar o
monitor de frequência cardíaca para avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Para
esta avaliação os indivíduos permaneceram deitados em posição supina, sendo orientados a
não falar e/ou movimentar-se por um período de 10 minutos. Quando finalizada esta etapa, o
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sujeito foi orientado para que realizasse movimentos lentos até chegar à posição sentada, onde
foi realizada a medida da pressão arterial.

Análise estatística

Inicialmente os dados foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov para analise
da distribuição, considerando subdivisão por sexo. Na sequência foi aplicado o teste “U” de
Mann-Whitney (dados contínuos) para comparação entre os sexos nas variáveis de
caracterização geral da amostra. O teste de qui-quadrado (variáveis categóricas) foi aplicado
para verificar possíveis associações entre pressão arterial (variável dependente) e estado
nutricional, circunferência de cintura, variabilidade de frequência cardíaca, hábitos
alimentares e pratica habitual de atividades físicas (variáveis independentes). As associações
com índice de significância de P<0,2 foram submetidas à regressão de Poisson para
determinação da magnitude das associações entre a variável dependente e as demais variáveis
independentes. As variáveis numéricas são apresentadas em mediana e intervalo interquartil.
O índice de significância estabelecido foi de P<0,05. As analises foram realizadas nos pacotes
computacionais SPSS 17.0 e STATA 8.

RESULTADOS

As características gerais da amostra são apresentadas na tabela 1. Considerando as
variáveis antropométricas, os indivíduos do sexo masculino apresentaram maiores valores de
estatura em relação aos seus pares do sexo feminino. Em valores absolutos a pressão arterial
sistólica dos sujeitos do sexo feminino foi em média 6 mmHg inferior. A amostra se
assemelha no que tange a idade, massa corporal, índice de massa corporal, circunferência de
cintura e pressão arterial diastólica.

***INSERIR TABELA 1***

Foi detectado que aproximadamente um em cada seis sujeitos apresentam sobrepeso e
a prevalência de obesidade foi em torno de quatro pontos percentuais, considerando ambos os
sexos. Sujeitos do sexo feminino apresentaram, numericamente, maior prevalência de
sobrepeso e obesidade em relação aos seus pares do sexo masculino. Por outro lado, a
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presença de obesidade abdominal e pressão arterial elevada foi superior em indivíduos do
sexo masculino.

***INSERIR TABELA 2***

Na Tabela 3 são apresentados os valores do teste qui-quadrado onde foram
identificadas associações entre pressão arterial e indicadores antropométricos (estado
nutricional e circunferência de cintura), indicadores de variabilidade da frequência cardíaca
(RMSSD, LF, HF, LF/HF), indicadores de hábitos alimentares (consumo de frituras, verduras,
salgadinhos/refrigerantes, frutas, pula refeição e conhecimento sobre alimentação saudável) e
indicadores de prática habitual de atividades físicas (domínio escolar, lazer, tempo livre e
geral).
Em relação às variáveis antropométricas, foi identificada associação entre pressão
arterial elevada e obesidade abdominal. Os indicadores de atuação autonômica, hábitos
alimentares e de prática habitual de atividades físicas não se associaram à pressão arterial.

***INSERIR TABELA 3***

No modelo univariado são apresentados os valores de razão de prevalência e
respectivos intervalos de confiança para associação entre pressão arterial elevada e
indicadores antropométricos (estado nutricional e circunferência de cintura), indicadores de
variabilidade da frequência cardíaca (LF), indicadores de hábitos alimentares (conhecimento
sobre hábitos alimentares) e indicadores de pratica habitual de atividades físicas (prática
habitual de atividades físicas na escola). Os indivíduos com excesso de peso apresentaram
uma prevalência aproximadamente duas vezes maior de desenvolverem pressão arterial
elevada quando comparados aos seus pares eutróficos. Na associação com o indicador
“circunferência de cintura” a prevalência de indivíduos com obesidade abdominal
apresentarem pressão arterial elevada foi 134% maior em relação aos indivíduos com
“circunferência de cintura” normal. Para as demais variáveis não foi detectada associação
significativa.

***INSERIR TABELA 4***
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Na analise realizada por meio do modelo ajustado para os indicadores antropométricos
(estado nutricional e circunferência de cintura) a associação entre “estado nutricional” e
“pressão arterial elevada” perde significância estatística (P>0,05). A associação entre
“circunferência de cintura” e “pressão arterial elevada” mantém diferença significativa, com
os sujeitos classificados como portadores de “obesidade abdominal” apresentando uma
prevalência 136% maior de desenvolverem pressão arterial elevada.

***INSERIR TABELA 5***

DISCUSSÃO

O presente estudo verificou a prevalência de pressão arterial elevada e a existência de
possíveis associações entre indicadores antropométricos, de variabilidade de frequência
cardíaca, hábitos alimentares e prática habitual de atividades físicas em adolescentes, com
idades entre 10 e 17 anos da rede pública de ensino do município de Londrina - PR.
A prevalência de pressão arterial elevada obtida na presente investigação foi superior a
outros estudos4, 20, 21 realizados com amostragem obtida na mesma cidade, com critérios de
seleção relativamente parecidos. Nesse sentido, chama a atenção o aumento de prevalência de
pressão arterial elevada na ordem de 16% em aproximadamente cinco anos. A prevalência de
pressão arterial elevada apresenta aumento importante na ordem de 10% mesmo quando
comparada com a prevalência em estudantes mais velhos do ensino médio22.
A prevalência de sobrepeso foi similar em relação aos resultados apresentados por
outros pesquisadores que analisaram amostra de estudantes Brasileiros23,

24

. Em relação à

obesidade, a prevalência encontrada na presente investigação foi relativamente inferior
àquelas apresentadas em outras investigações23, 24. Vale ressaltar que a presente investigação
não analisou a classe social dos sujeitos, o que prejudica a realização de inferências em
relação às prevalências de excesso de peso, uma vez que indivíduos de classes sociais mais
elevadas aparentemente tendem a apresentar maior risco de desenvolvimento de sobrepeso e
obesidade4, 25.
Ao contrário de outros estudos24, 26, 27 a presente investigação não apontou associação
significativa entre obesidade e pressão arterial elevada. Alternativamente, quando
combinamos os grupos de sujeitos portadores de “obesidade” e “sobrepeso”, identifica-se
associação significativa com “pressão arterial elevada” (P=0,043 – dados não apresentados
nos resultados). Outros estudos que combinam “sobrepeso” com “obesidade” também

43
encontraram associações significativas21, 28. Na presente análise, optamos por manter como
critério para “excesso de peso” somente aqueles sujeitos classificados como “obesos”, uma
vez que informações disponíveis na literatura têm demonstrado que o estado de “sobrepeso”
aparentemente não eleva significativamente o risco de agravos à saúde29-31.
Por outro lado, quando empregado o modelo estatístico regressivo univariado os
sujeitos obesos obtiveram uma prevalência aproximadamente duas vezes maior de
apresentarem pressão arterial elevada. Em relação à obesidade abdominal, foi identificada
associação significativa com pressão arterial elevada, sendo que a mesma apresentou
magnitude próxima à identificada para obesidade. Porém, quando aplicado o modelo ajustado
entre as variáveis antropométricas, o estado nutricional perde significância estatística. Nesse
sentido, a presença de obesidade abdominal representou um risco de desenvolver pressão
arterial elevada com uma prevalência aproximadamente duas vezes maior. Estudos anteriores
têm demonstrado relação semelhante6,

20, 32

sugerindo que o aumento de gordura visceral é

fator predisponente para o desenvolvimento de distúrbios cardiovasculares. A obesidade
abdominal esta mais associada com o risco à saúde do que a gordura corporal total6, 33, 34, o
que se torna preocupante levando em consideração o crescente aumento da média de
circunferência de cintura em adolescentes35.
A associação entre a gordura intra-abdominal e a pressão arterial elevada, ainda que
suas causas não estejam bem esclarecidas, parece estar relacionada com alterações na
sensibilidade à insulina, com hiperinsulinemia compensatória36, 37. Por conta desta secreção
excessiva de insulina, os níveis de pressão arterial se elevam, uma vez que tal secreção
favorece a retenção de sódio e consequentemente de água, estimulando assim a atividade
simpática38. A gordura intra-abdominal também pode estar associada às concentrações de
ácidos graxos livres no plasma, que por sua vez, podem induzir o acúmulo de gordura e a
insensibilidade à insulina no músculo esquelético e no fígado39, 40.
Não foram identificadas associações entre pressão arterial elevada e moduladores do
sistema nervoso autonômico. Esse fato pode estar relacionado ao número reduzido de
indivíduos obesos na presente investigação. Outras investigações analisaram possíveis
associações entre a modulação autonômica e excesso de peso em crianças e identificaram
associações entre modulação do sistema nervoso autônomo e obesidade41-43. Existem poucos
relatos na literatura sobre a relação entre pressão arterial e variabilidade da frequência
cardíaca em crianças. No estudo conduzido por Zhou et al.44 verifica-se associação entre os
valores de obesidade e atividade reduzida do nervo vago e os níveis elevados de pressão
arterial associados com alterações na atividade vagal e simpática.
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Os valores de prática habitual de atividade física da presente investigação não se
associaram aos níveis de pressão arterial elevada, o que também é observado em outras
investigações com população pediátrica26, 27. Informações mais recentes45, 46 sugerem que o
principal elemento comportamental relacionado ao surgimento de fatores de risco
cardiovasculares, como o aumento da pressão arterial, se deve principalmente ao tempo
despendido em atividades de característica sedentária.
A associação entre os hábitos alimentares e a pressão arterial elevada também não foi
significativa. Resultados semelhantes foram identificados em outros estudos21,

26

.

Vale

ressaltar que existe uma grande limitação no que tange a obtenção de informações precisas
atreladas à hábitos alimentares em função dos procedimentos de avaliação disponíveis, que de
forma geral, possuem pouca confiabilidade, principalmente quando aplicado em crianças e
adolescentes.
A interpretação dos resultados deve considerar que na presente investigação foi
realizada somente uma única medida da pressão arterial o que impede as relações com
hipertensão, uma vez que a pressão arterial pode se elevar em momentos específicos devido a
alterações comportamentais, nutricionais e emocionais. Além disso, a amostra em referência
foi composta somente de estudantes da rede pública de ensino, o que impede a generalização
dos resultados para estudantes da rede privada. Adicionalmente, o desenho transversal da
presente investigação não permite o estabelecimento de relação de causa e efeito. Sugere-se
ainda que investigações futuras realizem controle sobre outras variáveis nutricionais
relacionadas ao comportamento cardiovascular, como sódio e cafeína.

CONCLUSÃO

A prevalência de pressão arterial elevada em escolares da rede pública de ensino de
Londrina-PR foi de 28%. Àqueles indivíduos portadores de obesidade abdominal, possuem
uma prevalência aproximadamente duas vezes maior de apresentarem pressão arterial elevada,
independente dos níveis de obesidade, que por sua vez, não está associada ao aumento da
pressão arterial. Os indicadores de atuação autonômica, hábitos alimentares e prática habitual
de atividades físicas não estão associados à pressão arterial elevada em escolares.
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Tabela 1: Características gerais da amostra (variáveis contínuas). Mediana±II.
Meninos
(n=72)

II

Meninas
(n=117)

II

P

Total
(n=189)

II

Idade (anos)

13,00

3

13,00

3

0,301

13,00

3

Massa corporal (kg)

49,53

19

46,60

17

0,595

46,60

18

Estatura (cm)

160,00

21

155,00

12

0,025

156,00

15

IMC (kg/m )

18,41

5

19,70

5

0,192

19,47

5

CC (cm)

66,00

12

64,00

10

0,075

65,00

10

PAS (mmHg)

120,50

14

114,00

14

<0,001

117,00

16

PAD (mmHg)

75,18

12

72,00

9

0,256

73,00

10

2

IMC = índice de massa corporal; CC = circunferência da cintura; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão
arterial diastólica; II = intervalo interquartil.
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Tabela 2: Indicadores de prevalências relacionadas ao estado nutricional, obesidade abdominal e pressão arterial
em escolares da rede pública de ensino do município de Londrina – PR.
Meninos

Meninas

Total

n (%)

n (%)

n (%)

Eutrófico

58 (80,6)

92 (78,6)

150 (79,4)

Sobrepeso

12 (16,7)

20 (17,1)

32 (16,9)

Obeso

2 (2,8)

5 (4,3)

7 (3,7)

Normal

62 (86,1)

108 (92,3)

170 (89,9)

Obesidade

10 (13,9)

9 (7,7)

19 (10,1)

Normal

53 (73,6)

97 (82,9)

150 (79,4)

Elevada

19 (26,4)

20 (17,1)

39 (20,6)

Normal

59 (81,9)

103 (88,0)

162 (85,7)

Elevada

13 (18,1)

14 (12,0)

27 (14,3)

Normal

48 (66,7)

88 (75,2)

136 (72,0)

Elevada

24 (33,3)

29 (24,8)

53 (28,0)

Categorias
Estado nutricional

CC

abdominal
PAS

PAD

PA

CC = circunferência da cintura; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PA = pressão
arterial.
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Tabela 3. Associação entre pressão arterial e indicadores antropométricos, variabilidade de frequência cardíaca,
hábitos alimentares e de prática habitual de atividades físicas.
Normal

Elevada

n (%)

n (%)

133 (73,1)

49 (26,9)

Obeso

3 (42,9)

4 (57,1)

Normal

128 (75,3)

42 (24,7)

8 (42,1)

11 (57,9)

Normal

Elevada

n (%)

n (%)

Baixo

33 (70,2)

14 (29,8)

Alto

103 (72,5)

39 (27,5)

Baixo

38 (80,9)

9 (19,1)

Alto

98 (69,0)

44 (31,0)

Baixo

34 (69,4)

15 (30,6)

Alto

102 (72,9)

38 (27,1)

Baixo

36 (76,6)

11 (23,4)

Alto

100 (70,4)

42 (29,6)

Normal

Elevada

n (%)

n (%)

Baixo

107 (70,9)

44 (29,1)

Alto

29 (76,3)

9 (23,7)

Baixo

103 (70,1)

44 (29,9)

Alto

33 (78,6)

9 (21,4)

Baixo

114 (73,1)

42 (26,9)

Alto

22 (66,7)

11 (33,3)

Baixo

117 (72,7)

44 (27,3)

Alto

19 (67,9)

9 (32,1)

Baixo

51 (65,4)

27 (34,6)

Alto

45 (66,2)

23 (33,8)

Baixo

42 (63,6)

24 (36,4)

Alto

94 (76,4)

29 (23,6)

Normal

Elevada

n (%)

n (%)

Indicadores antropométricos

EN

CC

Eutrófico/Sobrepeso

Obesidade abdominal

Indicadores de VFC

RMSSD

LF

HF

LF/HF

Indicadores de HÁ

Frituras

Verduras

Salg/Refri

Frutas

Pula/Ref

Conhec/HA

Indicadores de PHAF

χ2

P

3,051

0,098

9,329

0,002

χ2

P

0,094

0,759

2,452

0,117

0,217

0,642

0,667

0,414

χ2

P

0,448

0,503

1,171

0,279

0,555

0,456

0,274

0,601

0,010

0,920

3,480

0,062

χ2

P

53

Escola

Lazer

Tempo Livre

Geral

Baixo

35 (64,8)

19 (35,2)

Alto

101 (74,8)

34 (25,2)

Baixo

38 (77,6)

11 (22,4)

Alto

98 (70,0)

42 (30,0)

Baixo

43 (69,4)

19 (30,6)

Alto

93 (73,2)

34 (26,8)

Baixo

34 (70,8)

14 (29,2)

Alto

102 (72,3)

39 (27,7)

1,912

0,167

1,026

0,311

0,310

0,578

0,040

0,841

EN= estado nutricional; CC= circunferência de cintura; VFC= variabilidade da frequência cardíaca; RMSSD=
raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; LF= componente de
baixa frequência; HF= componente de alta frequência; HA= hábitos alimentares; Salg/Refri= salgadinhos e
refrigerantes; Pula/Ref= pula refeições; Conhec/HA= conhecimento relacionado aos hábitos alimentares; PHAF=
prática habitual de atividades físicas.
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Tabela 4. Modelo univariado para associação entre pressão arterial elevada (variável dependente) e indicadores
antropométricos, variabilidade de frequência cardíaca, hábitos alimentares e de prática habitual de atividades
físicas.
Pressão arterial elevada
Indicadores antropométricos

EN

Eutrófico

P

Ref.

Excesso de peso
Normal

CC

RP (IC95%)

2,12 (1,06-4,21)

0,032

2,34 (1,47-3,73)

<0,001

1,62 (0,85-3,06)

0,139

0,65 (0,41-1,02)

0,060

0,71 (0,44-1,14)

0,159

Ref.

Obesidade abdominal

Indicadores de VFC

LF

Baixo

Ref.

Alto

Indicadores de HÁ

Conhec/HA

Baixo

Ref.

Alto

Indicadores de PHAF

PHAFE

Baixo
Alto

Ref.

RP = razão de prevalência; EN= estado nutricional; CC= circunferência de cintura; VFC= variabilidade da
frequência cardíaca; LF= componente de baixa frequência; HA= hábitos alimentares; Conhec/HA=
conhecimento relacionado aos hábitos alimentares; PHAF= prática habitual de atividades físicas; PHAFE =
prática habitual de atividades físicas na escola.
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Tabela 5. Modelo ajustado para associação entre pressão arterial elevada (variável dependente) as variáveis
antropométricas.
Pressão arterial elevada
Indicadores antropométricos

EN

CC

Eutrófico

RP (IC95%)
Ref.

Excesso de peso
Normal
Obesidade abdominal

0,97 (0,44-2,18)

0,960

2,36 (1,37-4,07)

0,002

Ref.

RP = razão de prevalência; EN= estado nutricional; CC= circunferência de cintura.
ntura.
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ANEXOS

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS

Senhores Pais e/ou Responsáveis
Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo analisar as possíveis
associações existentes entre indicadores de estado nutricional e fatores de risco
cardiovasculares em adolescentes. Dessa forma, o menor sob sua responsabilidade está
sendo convidado a participar da pesquisa. Caso concorde com esta participação,
solicitamos ao senhor (a) que assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Serão realizadas avaliações da pressão arterial (pelo método oscilométrico
automático), frequência cardíaca, verificação de perímetros, estatura, massa corporal e
preenchimento de questionários relacionados à prática habitual de atividades físicas e
hábitos alimentares. Vale destacar que as técnicas utilizadas para coleta das informações
não oferecem quaisquer riscos à saúde do menor, sendo que os resultados a serem obtidos
podem contribuir para a adoção de ações que visem ações de promoção da saúde mais
efetivas.
Faz-se necessário esclarecer que será mantido o sigilo e a privacidade do (a)
menor (a), mediante a assinatura do presente Termo (abaixo) e ressaltar que o menor sob
sua responsabilidade terá a liberdade de se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu
consentimento a qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização. Não será feito
nenhum tipo de pagamento ou cobrança pela pesquisa.
Certos de contarmos com sua colaboração para a concretização desta investigação,
agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos à sua disposição
para quaisquer esclarecimentos.
Prof. Ddo. Juliano Casonatto - Pesquisador Responsável
Gisele Lombardi - Pesquisador

AUTORIZAÇÃO
Eu_______________________________________________________________________
Concordo
com
a
participação
do
menor:____________________________________________________________________
__________na presente pesquisa, estando ciente dos procedimentos, objetivos e
importância da realização desta.

__________________________________
Assinatura

_______________________________
Número do RG

QUESTIONÁRIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES

Nome:_____________________________________________________________Série:______
Turma:______

1. Durante a última semana, quantas vezes você consumiu alimentos na forma de frituras?
( ) Nenhum dia ( ) 1-2 dias ( ) 3-5 dias ( ) 6-7 dias

2.Durante a última semana, quantas vezes você consumiu verduras?
( ) Nenhum dia ( ) 1-2 dias ( ) 3-5 dias ( ) 6-7 dias

3.Durante a última semana, quantas vezes você consumiu salgadinhos e refrigerantes?
( ) Nenhum dia ( ) 1-2 dias ( ) 3-5 dias ( ) 6-7 dias

4.Durante a última semana, quantas vezes você consumiu frutas?
( ) Nenhum dia ( ) 1-2 dias ( ) 3-5 dias ( ) 6-7 dias

5. Você sempre realiza as três refeições principais diárias (Café da Manhã, Almoço e Jantar) ?
( ) Sim ( ) Não
6. Se sua resposta foi não, qual dessas refeições você costuma “pular” ?
( ) Café da Manhã ( ) Almoço ( ) Jantar

7.Classifique as alternativas abaixo como : (V) Verdadeiro (F) Falso ou (NS) Não sei.
( ) É importante para a saúde fazer 3 refeições por dia.
( ) Quanto mais variada for a alimentação, mais rica em vitaminas e minerais ela será.
( ) Não se deve beber água durante e logo após o exercício físico.
( ) Comer fora de hora não é recomendável para os obesos.
( ) Consumir alimentos integrais, casca e bagaço de frutas e hortaliças atrapalha o funcionamento
intestinal.
( ) Não é recomendado fazer exercícios físicos em jejum.
( ) Vitaminas fornecem energia e engordam.
( ) O consumo à vontade de alimentos diet e light não engorda.
( ) As massas engordam menos que as gorduras.
( ) Se o almoço tiver arroz, feijão, carne e batata ele é considerado equilibrado.
( ) Um café da manhã composto por café, leite, pão, manteiga e mamão é considerado equilibrado.
( ) As gorduras fornecem energia para atividade física melhor que o arroz, a batata e as massas

