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RESUMO 

Introdução 

Com graves consequências para a saúde, a obesidade está a aumentar em 

todo o mundo, associando-se a doenças crónicas que impõem limitações e 

restrições nas actividades diárias. Com a crescente prevalência da obesidade 

infantil, a avaliação da adquire maior significado nestas idades para assim 

despistar esta associação tão comum na vida adulta.

A escola é um ambiente por excelência para promoção da saúde, tendo 

uma influência decisiva nos comportamentos das crianças e jovens. Uma escola 

saudável, ao mesmo tempo que se propõe a criar os meios para que todos os que 

nela participam possam melhorar a sua saúde, envolve a comunidade. 

Objectivos: O presente estudo pretendeu avaliar a prevalência do sobrepeso e 

da hipertensão arterial e a associação entre os dois, numa coorte de crianças 

nascidas em 2001 e a frequentarem o 2º ano do 1º ciclo do ensino básico das 

escolas públicas da freguesia de Campanhã.

Métodos: Foram convidadas a participarem neste estudo transversal as crianças 

nascidas em 2001 a frequentarem o 2ºano do 1º ciclo do ensino básico das 11 

escolas públicas da freguesia de Campanhã – Porto. Foram excluídas as crianças 

que não preenchiam os critérios. Para a recolha dos dados aplicou-se um 

protocolo elaborado para o efeito. A avaliação foi realizada em ambiente escolar 

utilizando as normas recomendadas. Foi avaliado o Índice de Massa Corporal e 

classificado pelas tabelas de referência do CDC-2000. A avaliação da pressão 

arterial foi realizada uma única vez, com esfignomanómetro automático e com 

braçadeira adequada, utilizando-se as tabelas de referência adoptadas pela DGS 



      

    SÓNIA OLIVEIRA 2009

para a sua classificação. Para avaliar a dependência das variáveis utilizou-se o 

teste Qui-quadrado.  

Resultados: A taxa de participação foi de 94,4%. Participaram 339 crianças 

nascidas em 2001, 51,6% rapazes e 48,4% raparigas. A idade média foi de 7,7 

±0,33 anos. A prevalência de pré-obesidade /obesidade foi de 41,2% (22,9% nos 

rapazes e 18,3% nas raparigas), sendo que 19,5% apresentavam pré-obesidade 

(20,6% nos rapazes e 18,3% nas raparigas) e de 21,8% de obesidade (25,1% nos 

rapazes e 18,3% nas raparigas). A prevalência da pressão arterial normal alta foi 

de 12,4% (22,3% nos rapazes e 11,6% nas raparigas) e a de hipertensão foi de 

27,1% (26,3% nos rapazes e 28,0% nas raparigas). No que diz respeito à 

associação entre o excesso ponderal e a tensão arterial, verificou-se que 45,9% 

das crianças com obesidade apresentam hipertensão (p=0,005) e 30,3% das 

crianças com pré-obesidade têm hipertensão (p=0,001). Nos rapazes pré-obesos 

verificou-se que 25% tinham hipertensão (p=0,001) e nas raparigas obesas, 

50,0% apresentavam hipertensão (p=0,031). 

Conclusão: Os resultados deste estudo sugerem o risco do aumento da pressão 

arterial em crianças obesas. Embora tenha algumas limitações, chama atenção 

sobre a importância do rastreio da pressão arterial nas crianças, um dos principais 

factores de risco consequentes da obesidade na vida adulta.

Palavras-chave: Obesidade infantil, hipertensão infantil, crianças.  
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ABSTRACT

Introduction: With serious consequences for health, obesity is increasing 

worldwide, associated with chronic diseases that impose limitations and 

restrictions in daily activities. With the increasing prevalence of childhood obesity, 

blood pressure screening in children becomes more important to prevent this 

situation in adulthood. The school is an environment of excellence for health 

promotion, with a decisive influence on children and young people’s behavior. A 

healthy school, while creating the conditions to promote health, should ask for the 

community’s involvement.  

Objectives: The aim of this study was to assess the prevalence of obesity and 

hypertension in a cohort of children born in the year of 2001 that attend the 2nd 

year in public schools in Campanhã-Porto, and the relantionship between obesity 

and hypertension. 

Methods: 11 public schools in Campanhã - Porto were invited to participate in this 

study. Children who did not meet the criteria were excluded from the study. The 

evaluation was performed in the school environment using the recommended 

standards. To classify the body mass index regarding overweight and obesity, the 

CDC-2000 cutoffs were used. Assessment of blood pressure was performed only 

once, with automatic sphygmomanometer.  To classify the blood pressure we 

used the cutoffs from The Task Force Report on High Blood Pressure – 1987. To 

evaluate the dependence of the variables we used the chi-square test

Results: The participation rate was 94.4%. We evaluated 339 children born in 

2001, of those 51.6% were boys and 48.4% were girls. Mean age was 7.7 ± 0.33 

years old. Overweight+obesity prevalence was 41.3% (22.9% in boys and 18.3% 

in girls).  19.5% had overweight (20.6% in boys and 18, 3% in girls) and 21.8% 
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had obesity (25.1% in boys and 18.3% in girls). High normal blood pressure 

prevalence was 12.4% (22.3% in boys and 11.6% in girls) and hypertension was 

27.1% (26.3% in boys and 28.0% in girls). 45.9% of obese children are 

hypertensive (p = 0.005) and 30.3% of obese children have high normal blood 

pressure (p = 0.001). We found hypertension in 25% of overweight boys (p=0.001) 

and 50% of obese girls (p = 0.031). 

Conclusion: The results of this study suggest the risk of increased blood pressure 

in obese children. Although with some limitations this study draws attention to the 

importance of the screening of blood pressure in children, one of the main risk 

factors resulting from obesity in adulthood. 

Key words: Children obesity and hypertension, children. 





1.INTRODUÇÃO

“É costume dizer-se que um adulto é um sobrevivente da Infância. 

Podemos então afirmar que “ diz-me que criança foste e dir-te-ei que adulto 

és e poderás vir a ser (…).” 

Tojal Monteiro1

SAÚDE ESCOLAR – ENQUADRAMENTO

A Saúde Escolar (SE) é um programa de enorme importância a nível dos 

cuidados de saúde primários, para a promoção e prevenção da saúde, triagem e 

encaminhamento de problemas, pelo favorecimento de condições ambientais e 

relacionais, que promovam a saúde e o bem-estar de toda a comunidade 

educativa e consequentemente, o seu sucesso educativo2. 

Em Portugal, a SE remonta aos inícios do século XX, sofrendo ao longo 

dos anos sucessivas reformas em de forma a adequar às necessidades da escola 

e aos problemas de saúde, passando a sua tutela pelos Ministérios da Saúde e 

da Educação.  

Em 2004, foi aprovado o Plano Nacional de Saúde (PNS) (2004-2010), que 

define as prioridades de saúde assentes em bases científicas, com o objectivo de 

obter ganhos de saúde a médio e longo prazo2.

O PNS representa o “fio condutor” para que as instituições do MS, outras 

instituições do sector da saúde e de outros sectores de actividade, possam 

assegurar ou contribuir para a obtenção de “Ganho em Saúde”, orientados pela 

promoção da saúde e pela prevenção da doença3. 



2 

      

    SÓNIA OLIVEIRA 2009

A concretização deste plano passa pela implementação gradual dos 

diversos programas nacionais (40), entre os quais se encontra o Programa 

Nacional de Saúde Escolar3 (PNSE). Este destina-se a toda a comunidade 

educativa e tem como finalidades promover e proteger a saúde e prevenir a 

doença na comunidade educativa; apoiar a inclusão escolar de crianças com 

necessidades de saúde e educativas especiais; promover um ambiente escolar 

seguro e saudável; reforçar os factores de protecção relacionados com os estilos 

de vida saudáveis e contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas 

promotoras de saúde3.  

A nível local, ou seja, o Centro de Saúde (CS) é o órgão responsável pela 

implementação dos programas de saúde. Todas as actividades de SE, 

desenvolvidas localmente, integram o plano de actividades do CS, devendo as 

acções de promoção da saúde do PNSE inserir-se no Projecto Educativo da 

Escola. Estas acções são levadas a cabo pela equipa de SE, constituída por 

vários profissionais de saúde entre os quais o nutricionista. 

A escola, a par de ser um ambiente de excelência para a promoção da 

Saúde, tem uma influência decisiva nos comportamentos das crianças e dos 

jovens, no seu desenvolvimento académico e emocional, competindo à saúde 

zelar pela sua saúde física e mental3. Por conseguinte, este é um local prioritário 

e privilegiado para a implementação de estratégias que visem prevenção da 

doença e a promoção da saúde. 

«Um programa de saúde escolar efectivo … é o investimento de custo-

benefício mais eficaz que um País pode fazer para melhorar, 

simultaneamente, a educação e a saúde». 

(Gro Harlem Brundtland, Directora-Geral da OMS. Abril 2000)2 
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OBESIDADE INFANTIL 

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do XXI, tendo 

sido reconhecida em 1998 pela OMS, como a epidemia deste século4,5.  

Anteriormente considerado um problema apenas dos países desenvolvidos, 

actualmente, a pré-obesidade e a obesidade estão a aumentar drasticamente nos 

países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, atingindo homens, mulheres e 

crianças de todas as raças e de todas as idades, particularmente nas zonas 

urbanas6,7. 

A OMS define a obesidade como uma doença em que o excesso de gordura 

corporal acumulado pode atingir graus capazes de afectar a saúde. O excesso de 

gordura resulta de um desequilíbrio entre e ingestão e o gasto energético, em que 

a energia ingerida é superior à energia dispendida, resultando num balanço 

energético positivo. 

Os factores que determinam este desequilíbrio são complexos e envolvem 

factores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais. Este 

desequilíbrio tende a perpetuar-se, pelo que a obesidade é uma doença crónica6. 

Com graves consequências para a saúde, a obesidade aumenta a 

probabilidade de morte prematura e condições crónicas sérias associadas a uma 

diminuição da qualidade de vida, pelas limitações e restrições que impõe nas 

actividades do dia-a-dia. Com especial preocupação para a crescente incidência 

da obesidade infantil8. 
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CAUSAS

A obesidade é uma doença crónica complexa e multi-factorial que envolve 

factores sociais, comportamentais, ambientais, culturais, psicológicos metabólicos 

e genéticos5.  

Há, no entanto, muitas evidências que apoiam o papel das influências 

genéticas na morfologia do corpo e na interacção dos factores genéticos e 

ambientais, determinando a susceptibilidade ao ganho ou perda de gordura, em 

resposta à dieta e no desenvolvimento de co-morbilidades associadas à 

obesidade8,9. 

Embora a etiologia da obesidade envolva importantes componentes 

genéticos e familiares, são, provavelmente, os factores ambientais como hábitos 

alimentares e a alteração dos estilos de vida, os mais preponderantes, na actual 

epidemia8,10.  

A génese multi-factorial da obesidade reflecte as profundas mudanças na 

sociedade e nos padrões comportamentais11. 

A industrialização, a urbanização, o crescimento económico e tecnológico, 

e a globalização são factores determinantes nas mudanças dos hábitos 

alimentares e do estilo de vida. Estas mudanças tiveram um forte impacto na 

saúde e no estado nutricional à escala mundial11. 

As alterações alimentares, decorrentes das modificações quantitativas e 

qualitativas no padrão alimentar, acarretam a chamada “transição nutricional”11.  

À medida que os rendimentos aumentam e as populações se tornam mais 

urbanas, aumenta o consumo de alimentos com elevada densidade energética, 

ricos em gordura e açúcares simples, preferem alimentos refinados em detrimento 

de alimentos ricos em hidratos de carbono complexos e fibras12. 
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Ao mesmo tempo, surgem as mudanças no estilo de vida, com a 

diminuição da actividade física quotidiana e aumento das actividades sedentárias: 

a crescente utilização de transporte motorizado, de novas tecnologia em casa, e a 

realização de actividades de lazer mais passivas12.  

Todas estas mudanças são vistas, em taxas elevadas, nos indivíduos 

obesos adultos e também na população pediátrica. 

Ao contrário da maioria dos adultos, as crianças e adolescentes não podem 

escolher o ambiente em que vivem ou os alimentos que ingerem. Têm também 

dificuldade em compreender as consequências a longo prazo do seu 

comportamento. Um suprimento alimentar energeticamente excessivo, a 

diminuição da carga horária nos programas escolares para a actividade física 

associado ao tempo de permanência em frente à televisão a visionar anúncios 

abusivos a géneros alimentares, contribuem decisivamente para a escalada da 

obesidade nestas idades. Sem dúvida que este grupo requer uma atenção 

especial no combate à epidemia da obesidade13.  

a. OBESIDADE ENDÓGENA

A obesidade endógena é causada por doenças hormonais, genéticas ou 

afecções do sistema nervoso central como tumores, sequelas de traumatismos ou 

processos infecciosos. Corresponde a menos de 10% das obesidades. 

 As condições genéticas associadas à obesidade são a síndrome de 

Prader-Willi, síndrome de Bardet-Biedl e síndrome de Choen. Vários 

investigadores defendem que os progenitores obesos, um peso elevado à 

nascença, uma diabetes materna ou gestacional, o aleitamento materno e 
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sobretudo a forte interacção entre os múltiplos genes e o ambiente que influencia 

o grau de adiposidade14. 

b. OBESIDADE EXÓGENA

A obesidade exógena ou nutricional reflecte o excesso de gordura 

resultante do balanço positivo de energia ingerida e consumida. Corresponde a 

90% dos casos. Das doenças nutricionais é a que maior prevalência tem 

apresentado. Factores comportamentais, ambientais e culturais, determinantes 

nas mudanças da alimentação e do estilo de vida, contribuem para esta 

obesidade exógena5,14. 

CONSEQUÊNCIAS

O aumento dramático observado na prevalência e severidade da obesidade 

em idades pediátricas está associada a problemas de saúde na infância e 

apresenta implicações precoces e importantes na morbilidade e mortalidade 

durante a vida adulta5,6,8,9,15.  

Os problemas de saúde são comuns em crianças e adolescentes obesos e 

podem afectar a saúde cardiovascular – hipercolesterolemia e dislipidemia; o 

sistema endócrino – hiperinsulinemia, resistência à insulina, intolerância à glicose, 

diabetes mellitus tipo 2, irregularidades menstruais16. Podem ainda sofrer de 

outras complicações e associações como as pulmonares – asma, síndrome de 

apneia obstrutiva crónica e síndrome de Pickwickian; ortopédicas – GanumVarum,

deslizamento da epífise femoral e complicações gastrointestinais/hepáticos – 

esteatohepatite não-alcoólica16. O stress psicológico da estigmatização social 

imposta às crianças obesas pode ser tão prejudicial como os problemas físicos. A 
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baixa auto-estima, o isolamento, a insatisfação com o corpo e o desenvolvimento 

de doenças do comportamento alimentar são alguns dos problemas associados à 

criança obesa16,17. 

A probabilidade de que obesidade infantil persista na vida adulta estima-se 

que aumente aproximadamente em 20% aos 4 anos de idade e em 80% na 

adolescência16. A avaliação precoce da obesidade infantil é importante por ser o 

melhor momento para tentar evitar a progressão da doença e as morbilidades 

associadas18.

PREVALÊNCIA

Em 2005, os dados divulgados pela OMS indicavam que cerca de 1,6 mil 

milhões de pessoas (com idades superiores a 15 anos) apresentavam sobrepeso, 

das quais mais de 400 milhões eram obesos. Em idades inferiores a 5 anos 20 

milhões de crianças apresentam sobrepeso. Seguindo as tendências actuais, 

calcula que até ao ano de 2015, 2,3 mil milhões de pessoas terão sobrepeso e 

mais de 700 milhões com obesidade7. Como tal, se não forem tomadas medidas 

drásticas para a prevenção e tratamento, mais de 50% da população mundial será 

obesa em 20256.

Na Europa, a prevalência da obesidade tem triplicado nas últimas duas 

décadas, e o número de pessoas afectadas continua a crescer a um ritmo 

alarmante, especialmente entre as crianças19
. O grupo de trabalho da

International Obesity Task Force20 (IOTF) estima que 1 em cada 5 crianças 

europeias tem sobrepeso, e que por ano mais 400 mil crianças se juntam aos 14 

milhões de crianças com pré-obesidade, das quais 3 milhões são obesas. Esta 

situação é particularmente grave nos países do sul da Europa como Portugal, 
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Espanha, Itália, Malta, Sicília, Gibraltar e Creta que apresentam prevalências 

superiores a 30% de pré-obesidade e obesidade infantil em crianças dos 7 aos 11 

anos20.

Em Portugal, no ano de 2000, Pereira21 e colaboradores estimavam que 

existiriam cerca de 900 000 adultos obesos e quase metade da população com 

sobrepeso. Em crianças dos 7 aos 9 anos de idade, Padez15 e colaboradores 

(2004) avaliou 31,6% de crianças com peso superior ao recomendado para a 

idade. Outra autora, Rito22 (2001) observou uma prevalência de pré-obesidade de 

31,9% e de obesidade em 10,5% em crianças do ensino pré-escolar de Coimbra. 

 Estes resultados confirmam e alertam para a necessidade precoce de 

medidas abrangentes para a prevenção da doença e promoção de estilos de vida 

saudáveis.   

CUSTOS ECONÓMICOS

A obesidade não é só um problema de saúde mas também um problema 

económico. Os obesos têm um risco acrescido de contrair doenças e de sofrer 

morte prematura devido aos inúmeros problemas associados21. 

Em Portugal, no ano de 1996, Pereira21 e colaboradores estimaram em 

mais de 230 milhões de euros os custos directos com a obesidade tais como: 

despesas com a prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, investigação, 

formação e investimento. É claro que estes valores aumentam consideravelmente 

se atendermos aos custos indirectos representados pelo valor da produção 

perdida decorrentes dos episódios de doença, incapacidade ou morte prematura 

que esta doença que esta doença acarreta. Este autor considera que a 
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implementação de estratégias para prevenir ou reduzir a incidência e prevalência 

de obesidade em Portugal podem gerar ganhos de produtividade elevados21. 

Dada a elevada prevalência da obesidade em Portugal e a sua taxa de 

crescimento anual, a taxa de morbilidade e mortalidade que directa ou 

indirectamente a acompanham, a diminuição da qualidade de vida e os elevados 

custos que determina21, é essencial o planeamento de medidas e definição de 

estratégias dirigidas a crianças e adultos, destinadas a evitar o alastramento da 

“epidemia” da obesidade, libertando recursos para outros programas de saúde23.  

CLASSIFICAÇÃO 

A classificação do estado de nutrição em pré-obesidade e obesidade em 

crianças e adolescentes não é universal porque não há uma definição global da 

obesidade infantil7. O mesmo se passa para a avaliação da gordura corporal 

porque não existem referências consensuais relativamente à obesidade em idade 

pediátrica24.  

Embora, exista uma grande variedade de métodos utilizados para 

relacionar as medidas antropométricas que permitem avaliar o estado nutricional, 

o mais utilizado, tanto para crianças como para adultos, apesar de apresentar 

limitações, é o Índice de Massa Corporal (IMC)24,25. O IMC mede a corpulência e 

determina-se dividindo o peso em quilogramas, pela altura elevada ao quadrado 

em metros (peso/altura2). Existe uma boa correlação entre este índice e a massa 

gorda corporal6.  

O diagnóstico de pré-obesidade e de obesidade em função do IMC em 

crianças e adolescentes não é aplicável com as mesmas regras do adulto, devido 

às características dinâmicas dos processos de crescimento e de maturação que 
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ocorrem durante a idade pediátrica28.Nos adultos, os pontos de corte para definir 

a pré-obesidade ou a obesidade são baseados em valores fixos de IMC de risco 

para a saúde. Nas crianças, os valores de IMC são inferiores aos dos adultos e 

variam consideravelmente com a idade24. Assim, a interpretação do IMC em 

crianças e adolescentes deve ser através de tabelas de percentis26 e requer a 

utilização de pontos de corte baseados em valores de referência5,24. 

  Os valores de referência mais frequentemente utilizados são o CDC e o 

IOTF tendo sido produzidos com base e critérios diferentes. Os critérios definidos 

pelo CDC baseiam-se na distribuição representativa do valor de IMC de uma 

amostra de crianças norte-americanas. Enquanto os valores definidos pelo IOTF 

não são relativos à distribuição de uma população de referência, mas 

extrapolados dos valores de referência para o IMC que correspondem a pré-

obesidade e obesidade no adulto27-29. 

Para alguns autores, os critérios da IOTF tendem a ser mais conservadores 

que os do CDC, apesar de ambos apresentarem consistência30. 

 Em Portugal, a Direcção Geral de Saúde31 (DGS) adoptou as curvas do 

Center for Diseases and Control and Prevention29 (CDC, 2000) para a 

monitorização do estado nutricional da criança, na edição actualizada do Boletim 

de Saúde Infantil e Juvenil, distribuído a todas as crianças que nascem ou 

residem em Portugal. 

O CDC desenvolveu valores de referência para o IMC baseados em curvas 

de crescimento específicos para a idade e para o sexo, de crianças e 

adolescentes norte-americanas, dos 2 aos 20 anos: considerou que valores IMC 

iguais ou superiores ao percentil 85 e inferiores ao percentil 95 permitem definir a 
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pré-obesidade e valores de IMC iguais ou superiores ao percentil 95 permitem 

para definir obesidade6. 

Outros valores de referência internacionalmente aceites são os definidos 

pelo IOTF27. Cole27 e colaboradores em 2000 desenvolveram pontos de corte 

para pré-obesidade e obesidade para rapazes e raparigas dos 2 aos 18 anos, 

utilizando o IMC correspondente a 25,0 e 30,0kg/m2 no adulto. Estes valores 

foram estimados separadamente com base num conjunto de dados 

representativos de seis populações, que incluem Estados Unidos da América, 

Brasil, Grã-Bretanha, Hong-Kong, Holanda e Singapura, e que foram combinados 

a posteriori.  

Estes dois conjuntos de valores de referência para o IMC diferem entre si, 

podendo originar diferentes estimativas de prevalência de pré-obesidade e 

obesidade28. 

 “Como a consciencialização da responsabilidade profissional e civil de 

todos nós na prevenção da obesidade pediátrica poderá travar o mais grave 

problema de saúde pública à escala mundial”. 

Carla Rego32
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HIPERTENSÃO ARTERIAL INFANTIL

A Hipertensão arterial (HTA), termo médico para designar pressão arterial 

(PA) elevada, é uma doença definida pela persistência de níveis de PA acima dos 

níveis arbitrariamente definidos como limites de normalidade33,34.

É reconhecidamente um factor de risco da doença cérebro e cardiovascular, 

altamente prevalente no mundo inteiro, por causa do aumento da longevidade e 

da prevalência de factores predisponentes como a obesidade, tornando-se assim 

num dos principais problemas de saúde pública a nível mundial34,35. 

Geralmente, não apresenta sintomas, sendo frequentemente designada por 

“assassina silenciosa”36. 

Segundo a OMS 35, em 2000, o número estimado de adultos com HTA a 

nível mundial foi de 972 milhões e espera um aumento para 1,56 mil milhões até 

2025.  

 Os adultos não são os únicos com risco de doença cardíaca, acidente 

vascular cerebral (AVC) e outras doenças cardiovasculares, cada vez mais as 

crianças também estão em risco37. O conceito, sobre o inicio precoce na infância 

e adolescência da hipertensão do adulto começou a ser divulgado na literatura 

internacional em meados da década de 8034.

Nos últimos anos, o panorama da PA em idade pediátrica alterou-se em 

consequência de um maior conhecimento sobre os valores normais que vão 

variando durante o crescimento e desenvolvimento, assim como a introdução 

sistemática da sua medição. A sua importância é cada vez mais reconhecida quer 

pela detecção precoce de crianças e adolescentes hipertensos assintomáticos 
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quer pelo seu valor como marcador de risco de uma hipertensão na idade 

adulta38. 

Os guias mais recentes, como o The Fourth Report39, recomendam a 

sistematização da medição da PA para detecção, avaliação a tratamento da HTA, 

em crianças e adolescentes, pretendendo obter o máximo de benefícios da sua 

aplicação.

A importância da medição da PA adquire maior significado no quadro da 

crescente epidemia da obesidade. O progressivo aumento da obesidade infantil 

nos países desenvolvidos induz um aumento dos valores da PA na população, e 

logo, da prevalência da HTA, bem como de outros factores de risco 

cardiovascular, dislipidemias, resistência à insulina e síndrome metabólica38. 

CAUSAS 

A elevação da PA em crianças e adolescentes é claramente um problema 

clínico importante devido à tendência dos níveis de PA aumentarem ao longo do 

tempo. Assim, crianças e adolescentes cujos valores da PA estão acima dos 

percentis superiores são mais susceptíveis de tornarem adultos hipertensos40.

O desenvolvimento da HTA depende da interacção entre factores genéticos 

e ambientais, embora ainda não seja completamente conhecido como estas 

interacções ocorrem41. Sabe-se, contudo, que a HTA é acompanhada por 

alterações funcionais dos sistemas nervoso (SNAS), renal, renina-angiotensina, 

além de outros mecanismos humorais e disfunção endotelial. Assim, a HTA 

resulta de várias alterações estruturais do sistema cardiovascular que tanto 

amplificam o estímulo hipertensivo quanto causam danos cardiovasculares41. 
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Até há relativamente pouco tempo, a HTA era considerada um problema da 

idade adulta mas as fases precoces da vida são períodos críticos na sua 

etiologia42. Segundo a literatura39,43- 46, verifica-se uma relação directa entre os 

valores de PA na infância e adolescência com os valores de PA na idade adulta e 

o facto de nas últimas décadas se registar um aumento da PA nestas faixas 

etárias, faz com que a HTA permaneça uma preocupação fundamental em saúde 

pública42. 

a. Hipertensão arterial Primária 

Actualmente, a HTA primária ou essencial (HTAP) 39 tem sido cada vez mais 

determinada em crianças e adolescentes. No entanto, raramente, este diagnóstico 

é feito em crianças com idade inferior a dez anos, sendo usado como diagnóstico 

de exclusão. Na infância, caracteriza-se por uma HTA leve/estádio 1 e está 

associada a factores de risco como história familiar de HTA, DCV e 

frequentemente com aumento do IMC. A relação entre a PA e o risco de DCV é 

contínuo, corrente e independente de outros factores de risco. Quanto maior a PA 

maior a probabilidade de ataque cardíaco, AVC e doenças renais33.

O factor mais importante implicado na génese da HTA na infância é a 

obesidade. Geralmente, crianças e adolescentes com HTAP são obesos33,39.  

Historicamente, a HTAP na infância foi considerada um factor de risco 

independente para a DCV mas, a sua ligação com outros factores de risco que 

compõem a síndrome metabólica como o colesterol HDL (High Density 

Lipoprotein) baixo, os triglicerídeos aumentados, a obesidade abdominal e a 

resistência à insulina bem como diabetes tipo 2, indica que uma abordagem mais 

ampla é importante no tratamento das crianças afectadas39. 



15 

      

    SÓNIA OLIVEIRA 2009

Tal como nos adultos, também nas crianças, foi descrita uma associação 

entre apneia do sono com o aumento da PA, particularmente em crianças obesas, 

devendo ser obtida a história do padrão de sono39. 

b. Hipertensão arterial Secundária 

A hipertensão arterial secundária39 (HTAS) é mais comum em crianças do 

que em adultos. A possibilidade de que alguma patologia de base seja a causa de 

HTA, deve ser considerada em todas as crianças ou adolescentes com PA 

aumentada. 

 As crianças com HTA no estádio 2 ou com sinais e sintomas clínicos que 

sugerem uma patologia associada com HTA devem ser extensivamente avaliadas 

em comparação com aquelas com HTA estádio 1. Assim, é necessária uma 

história clínica e exame físico aprofundados, como primeiros passos, na avaliação 

de qualquer criança, no sentido de identificar essa sintomatologia, não só devido 

à HTA mas também aos achados clínicos que possam revelar a doença sistémica 

subjacente como as doenças renal, cardíaca, endócrina, reumatológica, etc33. 

A doença renal é a causa mais comum de HTAS em crianças. Outras 

causas incluem as doenças endócrinas (por exemplo hipertiroidismo, 

feocromocitoma) e os medicamentos (por exemplo suplementos alimentares, 

simpaticomiméticos). Muitas vezes, a cafeína ou as alterações psicológicas (por 

exemplo stress, ansiedade) podem provocar alterações da PA e ser confundido 

com HTA47. (Quadro a1, anexo 1) 
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PREVALÊNCIA

Segundo a OMS48, estima-se que 17,5 milhões de pessoas morreram de 

DCV em 2005, representando 30% de todas as mortes globais, sendo que destes 

13,5 milhões foram devido a causas cardíacas. Se as tendências actuais 

continuarem assim até 2015, estima-se que 20 milhões de pessoas morrerão de 

DCV, principalmente ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais.  

O estudo PAP49, realizado em Portugal em 2007, observou que quase 

metade da população portuguesa, com mais de 18 anos de idade, apresentava 

hipertensão (42,1%). Esta é um dos principais factores de risco DCV49,50, em que 

Portugal é líder europeu51, que constituem a maior causa de mortalidade e 

morbilidade com impacto social. De acordo com o 4º Inquérito Nacional de 

Saúde52, a doença crónica mais frequente é a hipertensão, afectando 19,8% de 

residentes em Portugal; os medicamentos mais prescritos visavam, 

principalmente, a PA elevada (29,7%). 

Quanto às crianças e adolescentes, e segundo American Academy of family 

Phsysicians47, a prevalência e taxa de diagnóstico de HTA têm vindo a aumentar, 

em parte, devido à crescente prevalência da obesidade infantil bem como à 

crescente consciencialização da doença. 

A American Academy of Pediatrics53 estima que cerca de cinco em cada 

cem crianças tem PA mais elevada que o normal, embora menos de uma em 

cada cem tenha HTA clinicamente significativa. 

A nível mundial, a prevalência da HTA na infância e adolescência, não é 

conhecida devido às diferenças regionais na definição de HTA e, depende mais 

das diferentes metodologias e das referência de normalidade empregadas, do que 

das reais diferenças de prevalência entre populações34,54. 
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Atendendo ao princípio da utilização do P≥95 para definir HTA, 5% seria, 

aproximadamente, a prevalência esperada55, no entanto alguns autores, prevêem 

uma variação da HTA infantil entre 1 e 11%34,44,45,54,56-58. 

De acordo com literatura, a prevalência de HTA aumenta progressivamente 

com o aumento do IMC, sendo a HTA é detectável em 30% das crianças obesas 

(IMC≥ P95)55,59. Refere, ainda, que a síndrome de resistência à insulina está 

presente em 30% das crianças obesas com IMC> P9555, enquanto a prevalência 

da síndrome metabólica situa-se entre 4,2% e 8,4%. A maior evidência clínica de 

dano de órgãos na HTA infantil é a hipertrofia ventricular esquerda, estimada em 

41% das crianças com HTA47. Casos graves de HTA na infância têm maior risco 

de desenvolver encefalopatia hipertensiva, convulsões, AVC e insuficiência 

cardíaca congestiva47.  

CLASSIFICAÇÃO

Segundo de The Seventh Report33, a HTA na infância é definida como a PA, 

sistólica (PAS) e/ou diastólica (PAD) que, em medições repetidas, persiste no 

percentil 95 (P95) ou superior para a idade, sexo e altura. 

O VII JNC33 (Joint National Committee) recomenda que a PA deve ser 

medida em três ocasiões distintas e, se a PAS e PAD se situarem em categorias 

diferentes, deve-se classificar pela categoria superior, tendo em vista a grande 

possibilidade, com o passar dos anos, de evolução futura para o estado de HTA. 

Define a pré-hipertensão arterial (PHTA), como PA maior ou igual a 120/80 

mmHg, em que pacientes com PA limítrofe, possuem um maior risco de eventos 
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cardiovasculares do que os pacientes com PA normal. Esta nova classificação 

pretende aumentar a importância da necessidade do diagnóstico precoce da HTA 

e a sua manutenção em níveis o mais fisiológicos possíveis, atendendo ao 

enorme risco cardiovascular desta. Outra alteração resultante desta actualização 

refere-se à determinação da PAD recomendando a utilização do 5º som de 

Korotkoff para a definir, uniformizando assim a sua determinação para todas as 

idades33.  

Porém, em Portugal os valores de referência adoptados pela DGS60 são 

referentes ao Update on the 1987 Task Force Report61 (anexo 2), que tem em 

conta os limites da PA segundo o sexo, a idade e o percentil de estatura 

(utilizando as curvas de crescimento do CDC). (Quadro a2, anexo 1) 

“Toda a criança nascida no novo milénio tem o direito de viver pelo menos 

até aos 65 anos sem sofrer de uma doença cardiovascular evitável” 

(Carta europeia para a Saúde do Coração)62
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2. OBJECTIVOS

Este trabalho teve como objectivo principal: 

� Avaliar a prevalência e a associação entre o estado de nutrição e a pressão 

arterial na infância. 

E como objectivos específicos:  

� Conhecer a prevalência da pré-obesidade e obesidade na população 

estudada; 

� Conhecer a prevalência da pressão arterial normal/alta e de hipertensão na 

população estudada; 

� Associar a obesidade com a pressão arterial normal/alta e hipertensão 

arterial; 

� Associar a obesidade e/ou pressão arterial normal/alta e hipertensão 

arterial com hábitos alimentares; 

� Associar a obesidade e/ou pressão arterial normal/alta e hipertensão 

arterial com o contacto de bebidas alcoólicas; 

� Associar a obesidade e/ou pressão arterial normal/alta e hipertensão 

arterial com a actividade física. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

POPULAÇÃO

Foram convidadas a participarem neste projecto as onze escolas públicas do 

Ensino Básico (EB1) da Freguesia de Campanhã, a saber: Cerco, Corujeira, 

Falcão, Flores, Largarteiro, Monte Aventino, Montebello, Noeda, São João de 

Deus, São Roque, Senhora de Campanhã. No estudo, participaram as crianças 

nascidas em 2001 de ambos os sexos matriculadas no 2º ano das referidas EB1 

sendo excluídos os alunos que não preenchiam ambos os critérios. Dos restantes, 

apenas os alunos autorizados foram avaliados. A população do estudo é 

constituída por 359 alunos das turmas do 2º ano das EB1 públicas da Freguesia 

de Campanhã.  

DESENHO DO ESTUDO

Este trabalho é um estudo descritivo transversal inserido no projecto “Um 

Mundo Melhor - PUMM”, o qual inclui cinco subprojectos (obesidade, tensão 

arterial, consumos nocivos, alterações climáticas e saúde), coordenado pela 

nutricionista Dr.ª Susana Sinde com a colaboração da higienista oral, Dr.ª Karina 

Alves e da médica de saúde pública, Dr.ª Helena Beatriz, membros da equipa de 

saúde escolar (SE). Este projecto foi iniciado em Outubro de 2007 nas onze 

escolas públicas do ensino básico (EB1) da Freguesia de Campanhã.   

RECOLHA DE INFORMAÇÃO  

Os dados foram recolhidos de Janeiro a Abril de 2009 por aplicação indirecta 

de um inquérito elaborado para o efeito. (anexo 3) 
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As avaliações das crianças foram efectuadas nas próprias escolas, durante 

o período lectivo, em ambiente tranquilo e de modo a assegurar a privacidade das 

mesmas. A realização destas avaliações foi levada a cabo por profissionais de 

saúde treinados e por aparelhos de medição aferidos. Os entrevistadores 

envolvidos no projecto foram treinados no sentido de uniformizar o modo de 

aplicação do questionário, o esclarecimento das dúvidas apresentadas pelos 

alunos e a padronização das avaliações antropométricas e de tensão arterial.  

O pré-teste com o questionário foi efectuado a crianças cm idades 

semelhantes às das crianças que participam no estudo. 

Posteriormente ao estudo, vão ser apresentados à comunidade escolar os 

resultados do inquérito. 

PROTOCOLO DE ESTUDO

a. Caracterização da criança avaliada 

 Foi recolhido o nome e a data de nascimento. A idade das crianças foi 

obtida a partir da data de nascimento, convertida em anos. 

b. Avaliação antropométrica e do estado de nutrição

Os dados antropométricos recolhidos foram o peso e estatura, utilizando-se 

para o efeito uma balança de chão mecânica Seca 750 com mostrador grande e 

capacidade máxima até 150Kg (quilogramas) e precisão de 100g (gramas), e um 

estadiómetro portátil Seca 214 <20-207cm. As crianças foram avaliadas sem 

sapatos e usando roupa ligeira. O peso foi medido uma única vez e registado em 

kg com aproximação de 0,1kg. A medição da estatura foi realizada, também uma 
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única vez, com aproximação até 0,1centimetros (cm), com as crianças em 

posição erecta, de costas para o estadiómetro, com os pés e joelhos juntos e com 

a cabeça posicionada de acordo com o plano Horizontal de Frankfurt63. A partir do 

peso e da estatura foi calculado o IMC e usadas as tabelas de referência do 

CDC64 adoptadas pela DGS. 

c. Avaliação da tensão arterial

 A medição da PA foi realizada uma única vez com recurso a um aparelho 

digital da Omron® M6 Comfort, com a braçadeira adequada ao perímetro do braço 

da criança. Durante a medição, a criança esteve sentada, relaxada para minimizar 

a ansiedade e o medo em relação ao procedimento, e com o braço direito apoiado 

sobre uma mesa. Para determinar a prevalência de Hipertensão arterial, foram 

usados como pontos de corte os percentis 90 e 95, segundo as tabelas de 

referência adoptadas pela DGS do Update on the 1987 Task Force Report62

conforme a idade e sexo correspondentes, ajustados para o percentil de estatura 

avaliado. Para a definição do percentil de estatura foram utilizadas as tabelas de 

estatura por idade e sexo do CDC64.  

d. Caracterização dos hábitos alimentares 

 Foi recolhida informação sobre o conteúdo habitual das refeições de 

pequeno-almoço, merenda da manhã, merenda da tarde e ceia, e a frequência 

semanal de consumo de sopa ao almoço e ao jantar. Foi registada uma 

frequência semanal de alguns alimentos e o hábito de beber água na escola. Em 

relação às bebidas alcoólicas questionou-se se já as tinham experimentado e se 

foi uma ou mais vezes.  
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e. Caracterização da prática de actividade física 

 Foi recolhida informação sobre a prática de actividade física na escola e 

extra a escola, e se as “brincadeiras” na escola e em casa envolvem actividade 

física. 

f. Tratamento e análise estatística dos dados  

Os dados recolhidos foram codificados e introduzidos numa base de dados 

construída para o efeito em SPSS (Statistcal Package for the Social Sciences), 

versão 16.0 para Microsoft Windows®. A estatística descritiva consistiu no cálculo 

da média, do desvio-padrão e percentagem para as variáveis cardinais e 

frequências absolutas para as variáveis ordinais e nominais.  

Foi testada a normalidade das variáveis através da simetria e achatamento 

verificando-se que todas se apresentam dentro da normalidade excepto a PA D. 

Para comparar as médias das variáveis que apresentavam distribuição 

normal utilizou-se o teste T de Student e o teste Mann-Withney para compara as 

variáveis que não apresentavam distribuição ordens médias de dois grupos. O 

grau de associação entre pares de variáveis cardinais foi avaliado pelo coeficiente 

de correlação de Pearson, no caso de ambos terem distribuição normal ou pelo 

coeficiente de Spearman nos restantes casos. Para avaliar a dependência entre 

pares de variáveis nominais utilizou se o teste Qui-quadrado. Considerou-se 

existir um efeito significativo se o nível de significância p <0,05. 
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4. RESULTADOS 

I. Caracterização sócio-demografica da população  

Este projecto abrange as onze escolas públicas do ensino básico da 

freguesia de Campanhã. Esta freguesia da Cidade do Porto tem uma densidade 

populacional de 38.757 mil habitantes residentes e 5.257 h/ km2 de área 65, na 

qual se tem vindo a verificar um acentuado declínio e envelhecimento 

demográfico, em que a população com menos de 15 anos representa cerca de 

15% da população total. A nível de indicadores de educação, cerca de 5-8% dos 

residentes empregados têm um nível de instrução inferior ao 1º ciclo, cerca de 5-

10% têm bacharelato ou licenciatura concluída, apresenta baixos índices de pré-

escolarização (30-40%) e um elevado e generalizado insucesso escolar, Verifica-

se, ainda uma reduzida procura escolar nos escalões etários a partir dos 15 anos 

(taxa de frequência escolar, após frequência obrigatória, entre 60-70% no grupo 

etário dos 15 aos 17 anos e entre 15-30% para os jovens dos 18-23 anos) e uma 

forte expressão do fenómeno de saída (antecipada e precoce) do sistema 

escolar66.

 Neste estudo participaram 339, dos 359 alunos nascidos em 2001 e 

matriculados no 2º ano, o que corresponde a uma taxa de participação de 94,4%. 

Sendo diversa a distribuição e proporção por escola dos alunos participantes. 

(Tabela a1, anexo 4) Destes, 35,1% frequentavam o horário da manhã, 37,5% o 

horário da tarde e 27,4% o horário normal (manhã e tarde).  

A amostra é constituída por 339 indivíduos, 175 (51,6%) do sexo masculino 

e 164 (48,4%) do sexo feminino, com uma idade média de 7,7 ± 0,33 anos, com 

um mínimo de 7,0 anos e um máximo de 8,75 anos. 
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II. Análise descritiva e comparativa 

Caracterização do Estado de Nutrição 

A média do IMC da amostra foi de 17, 8 ±2,7 kg/m2. A distribuição da 

amostra, total e por sexo, em relação ao estado de nutrição e o valor médio 

(desvio-padrão) do IMC são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Classificação do estado de nutrição, no total e por sexo (n=339). Resultado expresso 
em percentagem (%). Resultado do IMC (kg/m2) (média e desvio-padrão).  

Dos 339 alunos avaliados, 58,1 % apresentava peso adequado, sendo 

63,4% do sexo feminino e 53,1% do sexo masculino. Analisando a prevalência da 

pré-obesidade e da obesidade por sexo, verificou-se uma prevalência superior de 

pré-obesidade (20,6%) e obesidade (25,1%) no sexo masculino em relação ao 

sexo feminino (18,3 %, em ambos). A percentagem total da amostra com 

sobrepeso (pré-obesidade + obesidade) foi de 41,3%, sendo a média do IMC de 

20,3±1,3 kg/m2. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois sexos. 

Classe IMC  N 
IMC (kg/m2) 

(m/dp) 
Sexo 

% Total 
Masculino (%)   Feminino (%) 

Magreza 2 13,2 (0,5) 1,1 0,0 0,6 

Peso normal 197 16,1(1,0) 53,1 63,4 58,1 

Pré-obesidade 66 18,5 (0,7) 20,6 18,3 19,5 

Obesidade 74 22,1 (1,9) 25,1 18,3 21,8 

POB+OB (%) 70 20,3 (1,3) 45,7 36,6 41,3
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Caracterização da avaliação da Pressão Arterial 

 Em relação à avaliação da PA, 60,4% apresentava valores normais, 12,4% 

PA normal alta e 27,1% hipertensão, sendo as diferenças estatisticamente 

significativas. Verificou-se uma prevalência superior de PA normal alta (13,1%) no 

sexo masculino e de hipertensão (28,0%) no sexo feminino (Tabela 2). 

PAS e/ou PAD (%)

PAS PAD Masculino

(n=175)

Feminino

(n=164)

%Total 
mmHg % mmHg %

Normal 101,8 (6,6) 66,4 61,6 (8,2) 66,4 60,6 60,4 60,5

Normal alta 110,9 (3,2) 11,2 66,7 (9,1) 11,2 13,1 11,6 12,4

Hipertensão 119,8 (5,9) 22,4 69,2 (10,0) 22,4 26,3 28,0 27,1

P* n.s.  n.s.  <0,002 <0,000 <0,000

Tabela 2: Pressão arterial sistólica e diastólica, em valor absoluto e percentual para a amostra 
total, e a percentagem da PAS e/ou PAD para amostra total e por sexo segundo classificação 
Update on the 1987 Task Force Report61 (n=339). Resultados expressos em média±dp e 
percentagem (%). * Teste Qui-quadrado.

Caracterização dos Hábitos Alimentares 

Em relação aos dados das pequenas refeições e do seu conteúdo, 

destaca-se que 8,8% não toma o pequeno-almoço e que 3,8% o faz no café. 

Verificou-se, em qualquer das refeições, uma percentagem expressiva de adição 

de açúcar e/ou chocolate ao leite e de consumo de produtos de pastelaria (Tabela 

a2, anexo 4). 

A percentagem de alunos inquiridos que leva água para a escola foi de 

36,6 %, no entanto 67,8% refere beber água na escola. 

 De referir ainda que os alunos com um peso normal apresentavam maior 

prevalência de consumo, em número de vezes por semana, de salgados, 

produtos de pastelaria, bolacha recheadas, rebuçados/gomas, chocolates e 
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refrigerantes/sumos relativamente aos alunos que apresentam sobrepeso. 

(Tabela a3, anexo 4) 

Caracterização da Avaliação da Actividade Física

Da avaliação da actividade física verificou-se que 66,6% das crianças 

inquiridas praticavam actividade física na escola e que apenas 20,6% praticavam 

actividade física extra-curricular. A percentagem de crianças que referiu brincar 

activamente no recreio da escola foi de 85,2% 3 e apenas 19,8% referiu brincar 

activamente em casa. Não há diferenças estatisticamente significativas. 

II. Análise da relação entre as variáveis

Associação entre o IMC e a Pressão arterial

No global, a prevalência de crianças com sobrepeso associado à 

hipertensão foi de 38,6%. Dos obesos com hipertensão, 50% são raparigas e 

43,3% são rapazes. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, 

tal como descrito na Tabela 3.  



28 

      

    SÓNIA OLIVEIRA 2009

Classes IMC 
PAS/PAD 

normal (%) 
PAS/PAD 

Normal alta 
PAS/PAD 

Hipertensão 
P* 

Masculino 

Normal 63,4 17,2 19,4 0,006 

Pré-obesidade 69,4 5,5 25,0 0,001 

Obesidade 47,7 9,1 43,2 n.s. 

Feminino 

Normal 70,2 10,6 19,2 0,004 

Pré-obesidade 53,3 10,0 36,7 n.s. 

Obesidade 33,3 16,7 50,0 0,031 

Total  

Normal 67,0 13,7 19,3 0,000 

Pré-obesidade 62,1 7,6 30,3 0,001 

Obesidade 41,9 12,2 45,9 0,005 

Tabela 3: Classes de pressão arterial relativamente às classes de IMC, no total da amostra e por 
sexos (n=339). Resultados expressos em percentagem (%). *Teste de Qui-quadrado. 

Associação entre IMC e variáveis dos hábitos alimentares e Actividade Física  

 Foi realizado o estudo de associação entre classes de IMC e variáveis dos 

hábitos alimentares, apresentando-se na Tabela 4 apenas as associações com 

que apresentaram significado estatístico.  

Merenda-manhã 
Comem cereais 

(n=179) (%)

Quantas vezes lancha? (%) Ceia 
Toma 

refeição 
(n=126) (%)

1x  
(n=228) 

2x  
(n=104) 

Normoponderal 48,2 62,4 36,0 42,6

Sobrepeso 60,0 75,0 23,6 30,0

P* 0,033 0,041 0,014

Tabela 4: Variáveis alimentares relativamente às classes de IMC: peso normal e sobrepeso. 
Resultados expressos em percentagem (%). * Teste Qui-quadrado. 

De mencionar que não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas relativamente à associação da actividade física com as classes de 

IMC. Outra associação com significado verificou-se entre as classes de IMC e o 

contacto com as bebidas alcoólicas (Tabela 5). 
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Normoponderal Sobrepeso P*

Já ingeriu (n=105) 25,4 39,3 0,007 

Quantas vezes?   

0,007 1x (n=54) 13,7 19,3 

>1x (n=50) 11,2 27,1 

Tabela 5: Contacto e frequência da ingestão de bebidas alcoólicas relativamente às classes de 
IMC: normal e sobrepeso. Resultados expressos em percentagem (%). * Teste Qui-Quadrado. 

Associação entre a Pressão arterial e os hábitos alimentares 

No que respeita à associação entre as classes de PA e os hábitos 

alimentares não se encontraram diferenças com significado estatístico. No 

entanto encontraram-se diferenças estatisticamente significativas entre as classes 

de PA e o contacto com bebidas alcoólicas, tal como apresentado na Tabela 6. 

N TOTAL PAS/PAD 
normal (%) 

PAS/PAD 
Normal alta (%) 

PAS/PAD 
Hipertensão (%) 

P* 

Já ingeriu (n=104) 58,5 13,2 28,3 0,045 

1x (n=54) 57,4 16,7 25,9 n.s 

>1x (n=50) 62,0 10,0 30,0 0,002 

Tabela 6: Contacto e frequência da ingestão de bebidas alcoólicas relativamente às classes de 
pressão arterial (n=105). Resultados expressos em percentagem (%). * Teste Qui-quadrado  

Correlações entre IMC, Pressão arterial e Bebidas Alcoólicas  

Foram encontradas correlações positivas, mas fracas, entre as classes de 

IMC e as classes de PA o contacto com as bebidas alcoólicas. Entre a PA e o 

contacto com as bebidas alcoólicas não se verificaram correlações com 

significado estatístico. (Tabela a4, anexo 4) 
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5. DISCUSSÃO

 No presente estudo, avalia-se a prevalência da pré-obesidade, da 

obesidade e da PA e a associação entre ambas, numa amostra de crianças 

nascidas em 2001 e a frequentarem o 2º ano do 1º ciclo do ensino básico das 

escolas públicas da Freguesia de Campanhã.  Importa referir que os critérios para 

o diagnóstico de pré-obesidade e obesidade na infância não estão bem definidos. 

E apesar de o IMC ser o recomendado na identificação de pré-obesidade e 

obesidade em crianças quer do ponto de vista clínico quer do epidemiológico, não 

existe consenso no que diz respeito aos valores de referência mais 

apropriados27,67,68. 

Os valores de referência utilizados neste estudo para a avaliação e 

definição de pré-obesidade e obesidade foram os adoptados pela DGS6 (2005) ou 

seja, os valores de referência do CDC-200064. 

O presente estudo encontrou uma prevalência de sobrepeso (41,2%) e de 

obesidade (21,8%) muito elevada. Estes resultados corroboram com os obtidos 

no The Pro Children Study69 (2007) realizado em vários países da Europa, em 

crianças com 11 anos de idade segundo os critérios de CDC, onde coloca 

Portugal no topo da lista de países europeus com maior prevalência de sobrepeso 

(26,1%) e de obesidade (8%).  

No estudo nacional realizado por Padez15 e colaboradores (2002) em 

crianças dos 7 aos 9 anos de idade, a prevalência de sobrepeso (31,6%) e de 

obesidade (11,3%), segundo os critérios de IOTF, foi inferior comparada com a 

obtida neste trabalho. Esta diferença era de esperar porque os pontos de corte da 
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IOTF são mais altos do que os valores correspondentes aos percentis 85 e 95 do 

CDC, 2000. 

Os resultados obtidos no presente estudo são superiores a outros 

realizados em diferentes regiões do país, com crianças entre 5 e os 10 anos de 

idade e classificados pelos mesmos critérios: nos Açores70 (Oliveira, 2006) e na 

Madeira71 (Sousa, 2006), a estimativa da prevalência de sobrepeso e obesidade 

foi de 28,9% e 10,3%, e 31,7% e 15,9%, respectivamente; em Coimbra72

(Cordeiro, 2006) e no Algarve73 (Freitas, 2007) foi de 25,3% e 11,5%, e de 30,2% 

e 10,2%, respectivamente.  

Na observação dos resultados por sexo, verifica-se uma maior prevalência 

de sobrepeso no sexo masculino nesta faixa etária. Esta diferença de 

prevalências é igualmente documentada nos estudos supra citados15,69,70.  

Esta diferença de valores entre as regiões pode dever-se a variáveis 

socioeconómicas, culturais, geográficas entre outras. 

Tanto no nosso estudo como em todos os supra citados constatou-se uma 

elevada prevalência de sobrepeso, o que pode sugerir que esta situação 

apresenta uma tendência de agravamento, afectando crianças cada vez mais 

novas e, consequentemente, com maior risco de complicações. Esta tendência de 

agravamento da prevalência da obesidade está muitas vezes associada à 

modificação de estilos de vida, como os hábitos alimentares. Neste estudo 

observaram-se associações significativas entre IMC e os hábitos alimentares: as 

crianças com sobrepeso ingerem mais frequentemente hidratos de carbono a 

meio da manhã (60,0%), tomam menos vezes mais do que um lanche/dia (23,6%) 

e tomam menos vezes a ceia (30,2%) do que as crianças normoponderais. Estes 

resultados vão de encontro ao descrito na literatura74 que sugere existir uma 

menor prevalência de obesidade em crianças e adolescentes que habitualmente 

fazem várias refeições ao longo do dia (pequeno-almoço, almoço, lanches, 



32 

      

    SÓNIA OLIVEIRA 2009

jantares e até mesmo lanche ao meio da manhã), em comparação com os que 

apenas fazem uma ou duas refeições principais. 

Reconhece-se que a obesidade tem vindo a aumentar em todo o mundo, 

excedendo as proporções epidémicas. Paralelamente, as taxas de prevalência de 

hipertensão arterial e DCV têm aumentado dramaticamente, sendo diagnosticado 

já em crianças74,75. Sabendo que a obesidade infantil é um forte factor de risco da 

hipertensão na vida adulta e, provavelmente, das principais causas do aumento 

da prevalência da PA na infância, é importante a sua avaliação.39,76,77

Considerando-se, ainda, a importância desta associação, nesta amostra de 

crianças com média de 7,7 anos de idade, a prevalência da PA normal alta e de 

hipertensão foi de 39,5% e de hipertensão foi de 27,1%. É escassa a bibliografia 

sobre este tema nesta faixa etária de modo a permitir estabelecer comparações 

entre amostras. Assim, embora para uma faixa etária diferente, estes resultados 

foram semelhantes aos observados por Ramos42 (2005) em adolescentes da 

cidade do Porto (prevalência de PA normal alta/hipertensão e de hipertensão foi 

de 35,3% e 22,0%, respectivamente) e superiores aos observados por Cordinhã78

em pré-escolares de S. Martinho do Bispo (prevalência de PA normal 

alta/hipertensão e de hipertensão foi de 3,6% e 4,2%, respectivamente).  

Na observação dos resultados em relação ao IMC, verificou-se que das 

crianças com pré-obesidade 7,6% apresentavam PA normal alta e 30,3% 

hipertensão. As crianças com obesidade apresentavam 12,2% e 45,9% de 

prevalência de PA normal alta e hipertensão, respectivamente. Estes resultados 

foram idênticos aos encontrados na amostra de adolescentes da cidade do 

Porto42 e superiores aos descritos por Cordinhã78.  
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 Outro parâmetro avaliado foi o contacto com as bebidas alcoólicas. É 

também reconhecido o seu potencial risco cardiovascular 79.  

Conforme a literatura79, o primeiro contacto com as bebidas alcoólicas 

ocorre por influência de amigos e/ou familiar, na adolescência, verificando-se no 

presente estudo que este contacto pode ocorrer mais cedo. Nas crianças 

avaliadas 31.1% já teve algum contacto com bebidas alcoólicas! Não se verificou 

uma associação estatisticamente significativa entre o IMC e a ingestão de bebidas 

alcoólicas, mas associou-se significativamente com a PA, onde 45,1% das 

crianças com ingestão de bebidas alcoólicas apresentam tensão normal alta ou 

hipertensão. Como tal, mesmo em pequenas quantidades, a ingestão de bebidas 

alcoólicas abre espaço para a criação do hábito, a permissividade e a valorização 

errada desse hábito de consumo. 

 Em conjunto estes resultados mostram que desde a infância, a pré-obesidade 

e a obesidade, possivelmente desempenham um papel prejudicial ao sistema 

cardiovascular. Assim, salienta-se a valorização da hipertensão por obesidade80

em crianças e adolescentes e a proporção epidémica que esta doença tem 

representado.  

 Podem-se apontar algumas limitações na realização deste estudo. Desde 

logo, o facto de ser um estudo transversal, embora permita avaliar prevalências 

bem como relacionar variáveis, não permite a detecção de factores de 

causalidade. Os valores de referência utilizados para a classificação de obesidade 

não são os mesmos, tornando-se difícil fazer comparações entre estudos e 

extrapolação dos resultados para a população em geral. Como por exemplo no 

presente estudo adoptaram-se os valores de referência do CDC (adoptadas pela 

DGS) para classificar obesidade quando a maior parte dos estudos pesquisados 
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utilizam os da IOTF que têm menos sensibilidade para a obesidade, por exemplo. 

A classificação da HTA foi baseada numa única medição, o que poderá justificar 

em parte os valores mais elevados de PA, o que pode ter resultado numa 

sobrestima da prevalência de PA normal alta e de hipertensão. No entanto, é 

importante considerar que esta foi realizada em ambiente escolar e no âmbito de 

um conjunto de medições com as quais já estão familiarizados, o que terá 

contribuído para reduzir o efeito da bata branca. Dada escassez de bibliografia, a 

prevalência de hipertensão em associação com a pré ou a obesidade foram 

comparadas apenas com dois estudos que utilizaram metodologias semelhantes 

mas grupos populacionais diferentes. Todas estas ocorrências tornam também 

difícil estabelecer comparações com estudos nacionais/internacionais.  
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6. CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo e a tendência mundial para a pré-

obesidade e a obesidade são notáveis na sua importância e coerência, chamando 

a atenção para o grave problema do aumento da obesidade infantil em Portugal. 

Ser uma criança ou adolescente com sobrepeso, tem um impacto 

importante sobre os factores de risco cardiovasculares, nomeadamente a 

hipertensão arterial. É necessário rastrear a hipertensão arterial nas crianças com 

sobrepeso e eleger a redução da massa corporal como o tratamento anti-

hipertensivo mais eficaz. 

Assim, na prevenção da obesidade e, consequentemente da hipertensão, a 

escola, juntamente com os profissionais de saúde, é sem dúvida um vector 

primordial, intervindo a nível da educação alimentar e do gosto pela prática de 

exercício físico. Para que os resultados sejam alcançados de forma consistente, é 

essencial o envolvimento activo da família e de toda a comunidade. 

Paralelamente, é urgente criar condições para que os comportamentos 

aprendidos na escola possam ser postos em prática. É difícil contrariar a máquina 

publicitária que promove o consumo de produtos alimentares pouco saudáveis; é 

pouco eficaz aprender a gostar de actividade física se não existirem espaços 

apropriados para o fazer…

Se devidamente informados, as crianças e jovens de hoje estarão aptos a vencer 

o flagelo da obesidade e suas complicações. 

“ (...) Termino como comecei: o adulto é um sobrevivente da infância”.  

Tojal Monteiro1
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Anexo 1 

Causas de hipertensão arterial na infância e  

Classificação da hipertensão arterial para a idade e sexo   
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a2

Idade Causas 

1≥Idade <6 Doença parênquimatosa renas, doença vascular renal, 
causas endócrinas, coarctação da aorta, HTAP 

6>Idade <12 Doença parênquimatosa renal, HTAP, doença vascular renal, 
coarctação da aorta, doença iatrógenica 

12<Idade> 18 HTAP, doença iatrógenica, doença vascular renal, causas 
endócrinas, coarctação da aorta 

Quadro a1: Causas de Hipertensão na Infância de acordo com grupo etário. 
Nota: Causas por ordem de prevalência.  
Fonte: Hypertension in Children and Adolescents. American Family Physician47

Pressão arterial Classificação

Normal PAS e PAD <P90 

Pressão normal alta P90 ≤PAD e/ou PAS <P95

Hipertensão PAD e/ou PAS ≥ P95

Quadro a2: Classificação da Hipertensão arterial para a idade e sexo, em crianças e 
adolescentes.
ADAPTADO: Direcção-Geral de Saúde. Divisão de Saúde Materna, Infantil e Juvenil e 
dos Adolescentes. Saúde Infantil e Juvenil: Programa-Tipo de Actuação60. 
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Anexo 2 

Tabelas de Pressão Arterial 
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Anexo 3 

 Inquérito Um Mundo Melhor 2  
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Anexo 4 

Tabelas de Resultados 
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Tabela a1: Distribuição dos alunos participantes por escola. Resultados expressos em nº alunos 
avaliados e contribuição percentual de cada escola (resultado expresso em percentagem (%)). 

Toma 
refeição 

% 

Pão e eq. 
% 

Leite e eq. 
% 

Adição 
açúcar 

chocolate% 

Produtos 
pastelaria 

% 

Fruta 
 % 

Peq-almoço 91,2 72,0 85,3 48,7 19,2 5,0 

Meio_Manhã 68,4 52,8 56,3 41,9 31,6 3,8 

Meio_tarde 98,2 88,2 85,0 56,9 49,6 12,4 

Ceia 37,8 15,9 48,7 24,8 15,9 2,1 

Tabela a2: Frequência das crianças que realizam as refeições diariamente e do seu 
conteúdo (n=339). Resultados expressos em percentagem (%). 

Escolas Básicas Da 
Freguesia de Campanhã 

Número de alunos 
avaliados (n=339) 

Contribuição percentual 
de cada escola (%) 

Cerco  50 14,7 

Corujeira 37 10,8 

Falcão 29  8,5 

Flores 39 11,4 

Lagarteiro 24  7,0 

Monte Aventino 15  4,4 

Montebello 75 22,1 

Noeda 12   3,5 

São João de Deus 5  1,5 

São Roque 34 10,0 

Senhora de Campanhã 16  4,7 

Total 339 100 
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Frequência de consumo (%) Normoponderais Sobrepeso 

Salgados 
3-5 x/sem 13,3 15,0 

≥ 6 x/sem 4,0 2,8 

Pastelaria 
3-5 x/sem 24,5 21,4 

≥ 6 x/sem 14,3 1,0 

Bolachas recheadas 
3-5 x/sem 15,8 22,1 

≥ 6 x/sem 16,8 15,0 

Rebuçados Gomas 
3-5 x/sem 14,7 16,5 

≥ 6 x/sem 8,6 5,0 

Chocolates 
3-5 x/sem 15,2 13,6 

≥ 6 x/sem 7,6 3,0 

Refrigerantes 

Sumos 

3-5 x/sem 20,8 14,3 

≥ 6 x/sem 48,2 58,6 

Tabela a3: Frequência de consumo de salgados, produtos de pastelaria, bolachas 
recheadas, rebuçados/gomas, chocolates e refrigerantes/sumos entre normoponderais 
(n=199) e pré-obesidade e obesidade (n=140). Resultados expressos em percentagem 
(%). 

 Coeficiente de Spearman Rho  P* 

Classes de IMC vs PAS 
(n=339) 

0,169 0,002 

Classes de IMC vs PAD 
(n=339) 

0,132 0,015 

Classes de IMC vs Já 
ingeriram bebidas 

ó

0,148 0,007 

Tabela a4: Rho Spearman entre as classes de IMC e as classes de pressão arterial PAS/PAD e o 
contacto com bebidas alcoólicas.


